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El.ÖSZÓ

A Formulae Normales Editio VI. a Szabványos Vényminták VI. (a továbbiakban FoNo
VI.) úí kiadását a VII. Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése és a gyógyszeres terápia jen
lentös módosulása tette szükségessé.
A FoNo VI. kiadásának szerkesztését az Országos Gyógyszerészeti lntéze~ által fel~

kért Szerkesztő Bizottság végezte. A korábbi bevált gyakorlatnak megfelelően az Intézet
és a Szerkesztő Bizottság nagyszámú orvost és gyógyszerészt kért fel,, hogy a FoNoaval
kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat tegyék meg. A beérkezett javaslatokat a
Szerkesztő Bizottság gondosan tanulmányozta és a szerkesztés során figyelembe vette.
A szerkesztés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Szerkesztő1 Blzottság orvosi
és gyógyszerészeti munkabizottságból állt. A Szerkesztő Bizottság az„ előző kiadvány bem
vált s:r.erkesz:tési alapelveit nem változtatta meg.
A FoNo Yl.-ban túlnyomó részben az előző kiadásban felvett, jól bevál(készitmények
szerepelnek, amelyek közül a Szerkesztő Bizottság néhányat - az újabb terápiás vagy
gyógyszertechnológiai követelményeknek megfelelően - módosított, és a VII. Magyar
Gyógyszerkönyv új nómenklatúrája szerint tüntette fel a vényelöiratok komponenseit.
Az előző kiadás készftményel közül azok, amelyek általánosságban nem terjedtek el,
valamint megtartásukat az új terápiás szempontok nem indokolják, az új kiadványban
már nem szerepelnek. Ezzel szemben a korszerű terápiának megfelelően számos~új kéa
szftmény került felvételre.
A FoNo VI. az előző kiadással megegyezően több, a VII. Magyar Gyógyszerkönyvben
hivatalos, egymagában Is hatásos gyógyszerkészítményt vényelöiratként:felvett. A Gyógy„
szerkönyvbe felvételre nem került, de a gy6gyszerkészítésben továbbra is felhasznált
galenikumok, valamint más, hasonló célú kész:ftmények leírását külön fejezet tartalmazza.
Az előző kiadással megegyezően a FoNo VI. is külön orvosi és gy6gyszerészi kiadásban
készült. A vénymintákat az orvosi kiadás hatás szerinti csoportosításban,'.a gyógyszerészi
kiadás pedig betűrendi sorrendben tartalmazza.
A FoNo VI. a mog/sztráfis gyógyszerrendelés útmutatója és példatára. A kiadvány tehát
nemcsak a FoNomban leírt készítmények rendelésére és készítésére irányadó, hanem más,
a FoNomban nem szereplő készítményekhez is felhasználható.
Az új kiadás az egyes gyógyszerformák leírását tartalmazó feJezettel bővült. Ebben a
fejezetben kaptak helyet egyrészt a VII. Magyar Gyógyszerkönyvben már nem szereplő
gyógyszerformák, másrészt az egyes gyógyszerformák el készítésére';és a felhasználható
segédanyagokra vonatkozó gyakorlati utasítások. Az egyes vényelóiratok megjegyzés
rovatában kapott helyet mind az a tudnivaló, amely a gyógyszer .kiadásával, Ismételhető&
ségével, felhasználásával és eltartásával kapcsolatos, amelyeket:[ a'. gyógyszer kiadása alD
kalmával szükség esetén közölni kell a beteggel.
A Szerkesztő Bizottság ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik az ú) kiadvány
megvalósítását tanácsaikkal és javaslataikkal elősegltették.

A kézirat lezárásának; ideje: 1986. január 31.
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A FoNo Vl.-ban felvételre került gyógyszerkészítmények, azok alkotórészei a VII. Ma.,,
gyar Gyógyszerkönyvben hivatalosak, illetőleg az Országos Gyógyszerészeti Intézet által
kiadott Minőségi Előírás követelményeinek megfelelnek.
A FoNo Vl.~ban szereplő gyógyszeranyagok és: galenikumok elnevezése a VII. Magyar
Gyógyszerkönyv nómenklatúráját követi. Az egye(gy6gyszerkés-Lítmények elnevezésekor arra törekedtünk, hogy azok lehetöleg rövidek és könnyen megjegyezhetők legyenek, és a nevében egyrészt a gyógyszerformára, másrészt a felhasználási területre, az
indikációra vagy az összetételre utaljanak. Az előző kiadásban szereplő vénye!őiratok elnevezését a vényelőiratok összetételében történt változás esetén is megtartottuk.
A vényelőiratok neve előtt, - ha a vényelöirat erős hatásúfszert is tartalmaz - megfelelő
keresztjelzést alkalmaztunk(+,++, +).A vényelölratok keresztjelzésekor a gyógyszer„
kész!tményfelhasználására és annak módjára is tekintettel voltunk. A vényelölratok neve
alatt zárójelben a vényírásban megengedett rövidítés szerepel.
A VII. Magyar Gyógyszekönyvben hivatalos és önálló vényelöiratként felvételre került
gyógyszerkészítmények jelölésére „Ph. Hg. VII." jelzést alkalmaztunk. Néhány esetben
a vényelöiratot a közismertebb szinonima néven neveztük el, ilyen esetekben a gyógy~
szerkönyv! elnevezést a Megjegyzés rovatban tüntettük fel.
A VII. Magyar Gyógyszerkönyvben nem hivatalos, de; több, a vényelőiratban alkotóp
részként vagy önálló gyógyszerkészítményként is: szereplő[galenikumot „FoNo Galeni~
kum"~ként vettük fel, ezeket külön fejezetben foglaltuk össze, és a vényelőiratokban a
nevük mellett „FoNo VI." jelölést alkalmaztunk.
A FoNo VI. gy6gyszerészi kiadása a vényelőiratok alkotórészeit alanyesetben, rövidí„
tés nélkül, általában növekvő mennyiségek sorrendjében adja; meg. Osztatlan gyógyszerformák esetében általában kerek mennyiségek szerepelnek. Esetenként, figyelembe véve
a készítést. „ad" jelölést alkalmaztunk; ilyenkor a vlvöanyagt(pl. oldószer) mennyiségét
tizedgrammnyi pontossággal zárójelben tüntettük fel. Osztottjgyógyszerformáknál az etosztandó alkotórészek összmennyiségét adjuk meg, és:: vényelőirat után az adagok számát közöljük. Egyes osztott gyógyszerformák e!őiratában a vivőanyag, kötőanyag menynyisége nem szerepel. Ilyenkor a készítés leírásában az egyes:!adag közelítő tömegét
(pl. végbélkúpok) vagy az elkészítéshez szükséges kötőanyag köriilbelüli mennyiségét
(pl. pilulák) tüntetjük fel. A végbélkúpok többségénél a szilárd zsír 50 (Adeps solidus 50)
és a kakaóvaj (Butyrum cacao} vagylagos „vel" jelöléssel sz.erepel, ezzel kívántuk je~
lezni, hogy a vivőanyag megválasztása a gyógyszerész feladata. Azokban az esetekben,
amikor a „vel" megjelölés vényelőiratban nem szerepel, az. előírt, pl. szilárd zsír 3
(Adeps solidus 3), szilárd zsír keverék (Adeps;solidu~compositus FoNo Vl.}vagy a makroü
gol-elegy (Massa macrogoli FoNo VI.) vivőanyag használhat6[fel._Egyes bevételre szánt,
ízesített gyógyszerkészítmények az orvos előírása nerint, illetve: a vényelőlratban „vel"
jelöléssel többféle sziruppal ízesített változatban Is elkészíthetők. Ezzel egyrészt leheb
tőséget kívántunk adni az orvosnak, hogy a bevétel megkönnyítése céljából a legalkalm
masabb ízesített formában írhassa fel a gyógyszerkészítményt, másrészt „vel" jelölés
esetén a gyógyszerész Is élhet a választás lehetőségével. Erre az Orvosi Kiadás „MegQ
jegyzés'' rovatában hívjuk fel az orvos figyelmét, ahol közöljük a felírandó vényelöirat~
nevét ls. Hasonló lehetőségekkel élhet az orvos egyes kenőcsök rendelése esetén is,
ezekben az esetekben a v/o, illetve o/v típusú emulzi6st kenőcsök közül választva határozhatja meg a terápiának legmegfelelőbb kenöcsalapanyagot. Erre a lehetőségre az orvost az Orvosi Kiadás „Megjegyzés" rovatában figyelmeztetjük, ahol a felírandó vény
elnevezését Is közöljük.
A teáknál és teakeverékeknél, a szignatúráníkívül a betegrszámára szóbeli közlésre a
~,Megjegyzés" rovatban készítési és felhasználási útmutatást is adunk. Ez az utasítás a
csomagolóanyagra (hajtogatott kartondobozra) nyomtatva vagy külön lapon mellékelve

Is

közölhető.
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A szemcseppek felhasználhatósági időtartama korlátozott. Ezt a körülményt a gyógyszerkészítmény tartályán, „A felbontástól számítva 1 hétig használható" szignatúrával
is jelezni kell.
Készítési előírást csak azoknál a vényelöiratoknál adunk meg, amelyek megfelelő
minősége csak az előírt technológia betartásával biztosítható. A készítés leírásakor az
alkotórészeket, illetőleg azok csoportjait római számokkal jelöltük, hogy ezáltal a leírás
rövidebb és áttekinthetőbb legyen.
A FoNo Vl.-ban hivatalos gyógyszerkészítmények felhasználhatósági időtartam szem„
pontjából három csoportba sorolhatók:
rendeléskor készítjük,
1 hónapig készletben tartható és a
nem jelölt készítményeknél legfeljebb 6 hónap.
A FoNo Vl.-ban hivatalos galenikumok felhasználhatósági időtartama legfeliebb 1 év.
A gyógyszertárban, az expedíció meggyorsítására a vényelőiratok a várható szükség„
leteknek megfelelő mennyiségben több dózisban előre is elkészíthetők; ezek felhasz„
nálhatósági időtartamára a FoNo Vl.-ban leírtak az irányadók.
A „Rendeléskor készítjük" jelöléssel ellátott gyógyszerkészítmények felhasználható„
sági időtartama legfeljebb 24 óra. Az előírásnak megfelelően elkészített és konzerváló„
szert is tartalmazó szemcseppek és szemvizek - légmentes zárást biztosító tartályban,
hűvös helyen (5-15 °Cmon) tárolva - felhasználhatósági időtartama legfeljebb 14 nap.
A Gyógyszertári Központ gyógyszerkészítő laboratóriumában vagy intézeti/kórházi
gyógyszertárban rendszeresen, nagyobb mennyiségben előállított és „Minőségi Előírás"
követelményeinek megfelelő, teljes vizsgálattal ellenőrzött és vizsgálati számmal ellátott
gyógyszerkészítmények felhasználhatósági időtartama - az Országos Gyógyszerészeti
Intézetnek történt előzetes bejelentés és jóváhagyás után - meghosszabbítható.
Az alábbi gyógyszekészítmények felhasználhatósági időtartama, ha az előállításuk az
előzőekben leírt feltételeknek megfelelnek, 1 év:
Elixirium tonisans,
Granulatum calcii phosphorid,
Granulatum carbonls activati,
Granu!atum magnesii trisilicici,
Mixtura chlora[o-brornata,
!:t,Lxtura ~<::.~~~is,
-~J? 1rt~l!~„~elJsyJ_~,t_y_~.

Supposltorium haeinorrhoidale,
Unguentum hexachlorophenl 1%.

Az egyes vényelöiratok „Megjegyzés" rovata az előző kiadáshoz képest bővült. Ebben
kapott helyet az Orvosi Kiadás egyes vényelőirataiban szereplő mindaz a tudnivaló,
amely a gyógyszerkészítmény interakcióira figyelmeztet, továbbá minden olyan felhívás,
amely a gyógyszer kiadásával, ismételhetőségével, használatával, eltartásával kapcsolatos. Ezeket a kiadás alkalmával szükséges közölni a beteggel.
A FoNo Vl.~ba felvett gyógyszerkészítmények a megfelelő elnevezés, illetőleg a rövi„
dftés felírásával és utána a „dosim" megjelöléssel rendelhetők; vagyis anélkül, hogy az
orvos az egész vényt és a használati utasítást leírná. Ilyen esetben a gyógyszerkészft„
ményt a vényminta szerinti mennyiségben és s"Zignatúrával 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 vénymlnta használati utasításától eltérően kívánja a gyógyszerkészít·
ményt rendelni, akkor a vényen ezt a használati utasítást kell feltüntetnie.
Erős hatású („keresztes") szert tartalmazó készítmények 11 dosim" módon való rendelése esetén is - kivéve a külső használatra szánt készítményeket - az orvosnak a vényen
a pontos használati utasítást minden esetben fel kell tüntetnie.
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A gyógyszerkészítés általános
irányelvei

EMUlSiONES

Emulziók
{l~d a Ph. Hg. VII.

1. kötetében kö;:öltake€.)

Készitési irányeiviek
Az emulziók olaj a vízben (o/v) vagy víz az olajban (v/o) jellegét az szabja meg, hogy az
emulgens vízben vagy vízzel elegyedő fázisban, vagy pedig olajban, illetve olajjal ele~
gyedő fázisban oldódik. Az emulgenst abban a fázisban oldjuk, amelyben old6dása jobb,
és a másik fázist részletekben, egyenletesen eldörzsölve vagy erőteljesen ös5zerázva
hozzáadagoljuk. Az emulziót - stabilitása fokozása érdekében - gépi úton Is készíthetjük. Az emulziók stabilizálására egyik fázisban sem oldódó, kolloid méretű, por alakú
segédanyagot is alkahnaz.hatunk (pl. hidrofil kolloid szllkium-dioxld, Acidum sillclcum
colloidale hydrophyfum).
Amennyiben az emulzió víz, illetve az olaj fázisban nem old6dó~szilárd hatóanyagot is
tartalmaz, azt finoman elporitva (VII.) a már elkészült emulzió kis részletével előzetesen
eldörzsölve hoz.záelegyftjük.
A helyesen készített emulzió egynemű, amennyiben állás közben szétválás~ észlelhető,
felrázással isn1ét egyneművé válik.
Bevételre szánt emulzió kizárólag o/v típusú lehet.

javasolt segédanyagok: fehér zselatin, hidrofil kolloid szilícium-dioxid, hldroxi-etil-cel~
lulóz, karboximetil-cellulóz-nátrium, metil-cellulóz, nátrium-alginát, viszkozitást ·nö„
stabilizátorok.

velő

Emulgensek: fehér zselatin, nátrlum~laurilmszulfát, poliszorbát 20, pollszorbát 60, po„
liszorbát 80, szappangyökér-tinktúra.
Az emulgenst attól függően választjuk meg, hogy a készítmény bevételre vagy kiilső~
leges felhasználásra kerül-e.
Expediálás

Megfelelő méretű üvegben adjuk ki. A szignatúra szövege elöírá(szerint, „Hüvös he.-

Jyen tartandó!'' és ,,Használat előtt felrázandó!'' címkével.
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DECOCTA ET INFUSA
főzetek

GRANUl.ATA

és forrázatok

Granulátumok
(lMd még a Ph. Hg. VII. !. kötetében közölteket.)

A főzet (decoctum) és forrázat (infusum) növényi drogok vizes kivonata. Főzet és form
rázat egyes növényi drogok tinktúrájából hígítással is elkészíthető.

Készítési irányelvek
A főzet és forrázat készítéséhez használt drogok aprításának mértéke általában a
II. szita, fás részek, gyökerek és kérgek aprításának mértéke pedig általában az V. szita.
Amennyiben rnás előírás nincs, megfelelő előkészítés után (duzzasztás, áztatás) a főze
tet 40 percig, a forrázatot pedig 20 percig, alkalmas edényzet gőzterében tartjuk. A fő
zetet még melegen, a forrázatot pedig kihűlés után szűrjük, és vízzel az előírt tömegre
kiegészítjük.
Nyálkatartalmú drogból - orvosiziliz-gyökér (Althaeae radix), lenmag (Lini semen) főzetet úgy készítünk, hogy a drogot, az. aprított orvosiziliz-gyökeret Ill„ a lenmagot
egészben, kevés szobahőmérsékletű desztillált vízzel leöblítjük, és ezután - ha más
arány nincs előírva - 20~szoros mennyiségű szobahőmérsékletű desztillált vízzel, gyakori keverés közben, X órán át állni hagyjuk. Ezután a folyadékot megszűrjük, végül
a szüredéket desztillált vízzel az előírt tömegre kiegészítjük.
A főzethez és forrázathoz rendelt más gyógyszert a megszűrt és lehűlt készítményhez
utólag adjuk hozzá.
Az erős hatású drog mennyiségét az orvos jelöli meg, míg a nem erős hatású drog
mennyisége - ha erre más utasítás nincs -100 g szüredékre 3 g drog.
Az ipekakuána (lpecacuanhae radix et rhizoma) forrázatot és a fehérszappangyökér(Soponoriae afbae radix) főzetet, ipekakuána-tinktúra (Tinctura ipecachuanhae), illetve a
szappangyökér-tinktúra (Tinctura saponariae) hígításával készítünk. 1 g ipekakuánagyö~
kér és -gyökértörzsnek (fpecachuanhae radix et rhizoma) 10 g lpekakuánamtinktúra (Tinc„
tura ipecacuanhae), és 1 g fehér sz:appangyökérnek (Saponariae albae radix) 2 g szappan~
gyökérmtlnktúra (Tinctura saponariae) felel meg.
Főzetet és forrázatot rendeléskor készítünk.
0

Készítési irányelvek
A granulátun1okat nedves úton készítjük. Nedvesítöszerként desztillált. vizet (Aqua
destil/ata), 70%-os hígított alkoholt (alcoho/um di/utum 70%) vagy 96%mOS aikoholt.(Afco~
holum _96%)~ továbbá vlsz.kózus nyákotf.használhatunk.
"
, _Az eppen eleg;nd~ mennyiségű granuláló folyadékkal átnedvesített tömeget, az e[őm
1rasnak megfelelo meretű szitán áttörjük. Ehhez, ha a szokásos egyszeri adag legalább
5,0ml,a111-as szitát használjuk, ha ennél kisebb az adagolás, akkor a granulátum szemm
cséi IV-es vagy V-ös szitafinomságúak legyenek. A még nedves granulátumot vékony ré~
tegben kiterítve, szobahőmérsékleten 50 °C-ot meg nem halad6 hőmérsékleten meg...
szárítjuk. A szárítás során összetapadt szemcséket a készítésnél alkalmazott nagyobb
lyukméretli szitán lazán áttörjük, a poranyagot pedig kiszitáljuk. Az előírtnál finomabb
szemcse legfeljebb 10% lehet.
A granulátum előállításához annyi töltőanyagot kell használni, hogy az~egyszerl bevém
telre szánt adag legalább 3,0 ml legyen.
'
Erős hatású hatóanyagot a granulátun1 nem tartalmazhat.

Javasolt segédanyagok: 70%mOS hígított alkohol, 96%mOS alkohol, desztillált víz, 2-5%mOS
keményítönyák, laktóz, 3-5% pollvidontartalmú vizes vagy 96%~os alkoholos oldat,
szacharóz, 3-5%-os zselatlntartalmú vizes vagy 96%mOS alkoholos oldat.
Expediálás
A granulátumot térfogatának megfelelő nagyságú cerátzacskóban, hajtogatott karton°
dobozban (faltkarton), kerek dobozban (papír vagy műanyag), bé!eltzacskóban vagy
széles szájú csavaros porüvegben tetővel adjuk !<I.
~.
Szignatúra szövege előírás szerint.

Expediálás
A főzetet és forrázatot megfelelő méretű üvegben adjuk ki. Szignatúra szövege elő„
frás szerint, „Hűvös helyen tartandó!" és szükség esetén "Használat elött felrázandó!''
címkével.
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UNGUENTA
Kenőcsök
(Lásd Ph. Hg. VII. 1. kötetében közölteket.)

- ví:z az olajban (v/o) emulziós kenőcsanyagot akkor használunk, ha a hatóanyag vízben
vagy lipoidokban oldódik, és tartós hatást kívánunk elérni (Unguentum hydrosum~ LJn„
guentum emolliens).
- olaj a vízben (o/v) emulziós kenöcsanyaggal készítjük el a kenőcsöt akkor, ha a ható"'
anyag vízben jól oldódik, s gyors hatás elérése kívánatos. A kenőcs vízzel lemosható
(Unguentum hydrophilicum non~ és onionicum).
- hidrogél kenöcsanyagot akkor használunk, ha a hatóanyag vízben oldódik, és a bőr
lipoidokkal szemben érzékeny. A kenőcs vízzel lemosható (Hydrogelum methylcellutosi).
- makrogól (pl. Unguentum macrogoli) kenöcsanyagot alkalmazunk akkor9 ha a hat6'anyag a kenöcsanyagban oldódik és a bőr lipoidokkal szemben érzékeny.
Javasolt segédanyagok: folyékony paraffin,' glicerin, hidrofil kolloid sztlícium dioxid,
mikroszemcsés paraffin, polietilén~glikol-származékok, poliszorbát 20, pollszorbát 60,
poliszorbát 80, pollvidon.
0

Készítési iránye1vek
A több alkotórészből álló vízmentes kenőcsalapanyagokat általában összeolvasztással
készítjük, és szükség esetén megszűrjük. Az olvadékot teljes kihűlésig keverjük, és ha
lehetséges, a kenőcsöt másnap homogenizáljuk.
A v/o típusú emulziós kenöcsanyagokat úgy készítjük, hogy a meglágyított, esetleg
éppen megolvasztott zsírfázisban a közelítőleg azonos hőmérsékletű vízfázist kisebb rész„
letekben emulgeáljuk, és a készítményt teljes kihűlésig keverjük. A raktározási célra ká„
szített kenőcsöt másnap homogenizáljuk.
Az o/v típusú kenöcsanyagok készítésénél úgy járunk el, hogy a megfelelő hőmérsék„
letű megolvasztott zsírfázlshoz az azonos hőmérsékletű vízfázlst keverés közben elegyítjük, az emulziót kihűlésig keverjük, s végül az elpárolgott vizet pótoljuk. Az o/v
típusú emulziós kenőc:sanyagokat és az ezekkel készült kenőcsöket csak a teljes kihűlés
után töltjük tartályedényünkbe.
A hidrogél kenőcsanyagokat az alkotórészek tulajdonságainak megfelelően készítjük.
A gyógyszeres kenőcsök készítésének módját a hatóanyag és a kenőcsanyag tula)don„
ságal szabják meg. Az alapanyagban való oldással csak azokat a hatóanyagokat dolgozhat„
juk fel, amelyek a kenőcsanyag olvadási hőmérsékletén bomlást nem szenvednek és a
kenőcsböl szakszerű tárolás közben még hosszabb idő után sem válnak ki.
A kenőcsanyagban nem oldható gyógyszereket, ha azokból desztillált vízzel (Aqua
destillata) vagy más közömbös oldószerrel olyan, legfeljebb 5% töménységű oldat kéd
szíthető, amelyből a hatóanyag állás közben nem válik kJ, akkor oldat alakjában emulgeál„
juk a kenőcsanyagban. Az oldásra külön felhasznált oldószer mennyiségét a kenőcs„
anyag tömegéből levonjuk. Emulziós kenőcsalapanyag esetében szükség szerint l'igy Is elm
járhatunk, hogy a hatóanyagot a rendeléskor készített kenőcsanyag megfelelő fázisában
oldva emulgeáljuk.
Az oldat formájában fel nem dolgozható hatóanyagokat a kenőcsanyagban szuszpen„
dáljuk. A szuszpendált hatóanyagokat finoman porítva (VII.) a kenőcsanyag kis részleté~
vel vagy a kenőcsanyag állagának megfelelő közömbös folyadékkal gondosan eldörzsölve
egyenletesen elosztjuk a kenőcsben. Az eldörzsöléshez felhasznált segédanyagot a ke„
nöcsanyag tömegéből levonjuk.
Az o/v típusú emulziós és hidrogél kenőcsanyagokat!a vizfázishoz elegyített 1%, egyes
esetekben 2% tartósító oldattal (Sofutio conservans) tartósítjuk.
Ha az orvos a kenőcs anyagát nem jelöli meg, akkor azt egyszeri'.I kenőccsel (Unguentum
simpJex) készítjük. Ha a hatóanyag feldolgozását valamely hivatalosan előírt (Gyógyszer„
könyv, Szabványos Vényminták) más kenőcsanyaggal írja e15, úgy azt alkalmazzuk.
Az egyenetlenné vált kenőcsöt, esetleg lágyítás vagy megolvasztás után - szükség esem
tén az elpárolgott vizet pótolva - homogenizáljuk.
A kenőcsanyagot - ha a hivatalos előiratokban erre utalást nem találunk - a következő
szempontok alapján választjuk ki:
- lipogél kenőcsanyagot (pl. Unguentum ofeosum) alkalmazunk abban az esetben, ha a
hatóanyag zsírokban oldódik és penetráló hatás elérése a cél.
- szénhidrogén kenöcsanyag (Vasellnum) alkalmazása célszera olyan esetekben, amikor
felületi vagy fedő hatást kívánunk elérni (Unguentum simplex).
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Expediálás
A kenőcsöket általában tubusban vagy üveg, illetve a célnak megfelelő műanyag tém
gelyben adjuk ki. Az o/v típusú kenőcsöt tubusban expediáljuk.
Szignatúra szövege előírás szerint.

SOLUTIONES

l'lllJLAE

Oldatok

l'ilulák

(Lásd a Fh. Hg. VII. 1. kötetben közölteket.)

Készítési irányelvek
Oldatokat csak olyan gyógyszerekből és olyan töménységben készítünk, hogy a kész
oldatból az alkotórészek szobahőmérsékleten a felhasználhatósági időtartam alatt se vál·
janak ki és a kész oldat tulajdonságai (szín, szag stb.) ne változzanak meg.
Az oldódást a gyógyszer porításával, segédanyagok alkalmazásával, az anyag természe„
tének megfelelő hőmérsékletre való melegítéssel segíthetjük elő. Az oldáshoz a gyógya
szer jobban oldódó formáját is használhatjuk, Ilyen esetekben a molekula.tömegben, il·
letve az adagolásban mutatkozó eltéréseket számításba vesszük.
Az alkotórészek oldásának sorrendjét az.ok tulajdonságai szabják meg. Általában az al„
kotórészeket oldékonyságuk figyelembevételével, a növekvő tömegek sorrendjében
01

1~~\datokat

történő

tömeg szerint mért anyagok tömegre
oldásával vagy hígításával
készítjük (g/g%).
Az oldatokat, ha szemmel látható oldatban, illetve idegen részeket tartalmaznak, megm
szűrjük.

Oldószerként - ha nincs megjelölve - desztillált vizet, egyes előírt esetekben demine-.
ralizált vizet (Aqua destillata, Aqua demineralisata) használunk. Szirup esetében egyszerű
szirup (Sirupus simp/ex), alkohol esetében a 96%aos alkohol (Afcaholum 96%) értendő.
Szlrupokhoz rendelt nehezen oldódó vagy a rendelt folyadékban nem old6d6 alkotó„
részt a szükséges, de legfeljebb az össztömeg 5%mának megfelelő mennyiségű desztillált
vízben (Aqua destilfata) vagy 96%-os alkoholban (Alcoholum 96%) vagy a kettő elegyében
oldjuk.
Olyan hatóanyag(ok) esetében, amikor a:z: oldás vagy az. oldatban tartás csak meghatá
rozott kémhatáson lehetséges, a pH beállítására 2 M sósav-oldatot vagy 2 M nátrium„
-hidroxidaoldatot használunk.
Oldatok tartósítására, ha ez szükséges, általában 1% tartósító oldatot (Solutio conserm
vans) vagy 0,1% szorbinsavat (Acidum sorbinicum) használhatunk.
Az oldatok ízfedésére és ízesítésére a Ph. Hg. Vll.-ben, a FoNo Vl.-ban hivatalos, valamint az OGYI MinéSségl EléSirat szerinti szirupok használhatók:
egyszerű szirup (Sirupus simplex; Ph. Hg. VII.),
narancsszirup (Slrupus aurantii; Ph. Hg. VII.),
édesgyökérsz:irup (S/rupus liquiritiae; Ph. Hg. VII.),
szamócaszirup (Sirupus fragariae; OGYl-V-132/1986.),
málnaszirup (Sirupus rubi idaei; OGYl-V-131/1986.),
ribizliszirup (Sirupus ribis rubrl; OGYl-V-133/1986.),
szorbitszlrup (Slrupus sorblti FoNo VI.).
0

A pilula bevételre szánt, szilárd, rendszerint 0,1-0,3 g tömegű, gömb alakú, adagolt
gyógyszerforma.

Készítési irányelvek
A p!lulák készítésekor a szilárd, esetleg folyékony halmazállapotú hatóanyagot vagy
a hatóanyagok keverékét szükség esetén alkalmas segédanyaggal keverjük, majd a keve~
réket kötőanyaggal képlékeny tömeggé gyúrjuk. A képlékeny tömeget sodrással vagy
préseléssel egyenlő átmérőjű rudacskává alakítjuk, majd ezt megfelelő készülékkel felQ
darabolva egyforma tömegű golyókká formáljuk.
A kis mennyiségű szilárd hatóanyago(ka)t triturációb61 mérjük le, illetve megfelelő
mennyiségű laktózz:al (Lactosum) dörzsöljük el. A segédanyaggal nem elegyedő folyékony
hatóanyagot alkalmas segédanyagban emulgeálva vagy éppen elegendő mennyiségű ad~
szorbeáló segédanyaggal (pl. hidrofil kolloid szilícium-dioxiddal, Acidum silicicum colM
loido/e hydrophy/um) keverve dolgozzuk fel.

Javasolt segédanyagok:
1. töltőanyagok: dextrin, fehér agyag, hidrofil kolloid szilíclumo.dioxld1 keményítő,
laktóz, szachar6z. szorbit;
2. szétesést elősegítő anyagok (dezíntegránsok): agarpor, keményítő, nátriummhidro~
gén-karbonát;
3. kötőanyagok: 96%eos alkohol, desztillált vfz, egyszeriJ szirup, makrog6Jusztearát,
makrogólasztearát 70%-glicerln 15%-desztlllált víz 15% elegye.

Expediálási.
A pilulákat a méret- és darabszámnak megfelelö nagyságú kerek dobozban (papír vagy
cerát:z.acsk6kban és hajtogatott kartondobozban (faltkarton) vagy ékperemes
üvegben adjuk ki.
Szignatúra szövege előírás szerint.
műanyag),

Megjegyzés

A pllulák tabletta alakjában is

elkészíthetők.

Javasolt segédanyagok: 96%-os alkohol, folyékony paraffin, glicerin, nátrium-edetát,
2 M nátrium-hidroxid-oldat, pollszorbát, propiléngllkol, 2 M sósav„oldat (max. 2%).
!Expediálás
Az oldatokat alkalmazásuknak
ben adjuk kl.

megfelelő

színtelen vagy sötét színű gyógyszeres üveg„

Megjegyzés

Az oldatok cikkelyében leírtak értelemszerúen alkalmazhatók a következő gyógyszers
formák esetében: gutta, lnhalasolum, klysma, nasogutta, otogutta, sirupus.
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SPARSOR/~

PULVERES

HINTŐPOROK

Porok
(L!sd a Ph. Hg. VII. 1. kötetben közölteket.}

BEVÉTELRE SZÁNT POROK
Készítési irányelvek
A bevételre szánt porokat, illetve porkeverékeket az egyes hatóanyagok tulajdonsád
gainak figyelembevételével készítjük.
A porok az egyes alkotórészeket egyenletes elosztásban tartalmazzák. Arra kell töre·
kedni, hogy az egyes hatóanyagok és az elkészítéshez szükséges segédanyag(ok) egyenletes és azonos méretnagyságúak [egyenek. Ahol az szükséges, ott az előiratban az anyag
neve mellett zárójelben szereplő római szám jelzi a porítás mértékét. A bevételre szánt
porok VI. vagy VI 1. szitafinomságúak legyenek.
A kis mennyiségű, 0,05 gönál kisebb hatóanyagot tartalmazó port lehetőleg porhígítás
(trituráci6} alkalmazásával, a többi hatóanyag vagy segédanyag apró részleteivel gondom
san elkeverve készítjük. Porhígítást 1 +9 arányban laktózzal (Lactosum), illetve a por vivőanyagával készítjük. A kis hatóanyagot tartalmazó, valamint a több dózisban készülő
porokat a VI. szitán történő átszitálással, majd ismételt összekeveréssel homogenizáljuk.
A porokba rendelt kis mennyiségű folyékony gyógyszer készítésekor a folyadékot az
éppen szükséges mennyiségű hidrofil kolloid szilíciurnadioxiddal (Acidum silicicum cotloidale hydrophylum) eldörzsöljük, úgy, hogy az porlékony legyen. A többi alkotórészt
- amennyiben szükséges - kis részletekben csak ezután adagoljuk. hozzá (1 g desztillált
víz felvételéhez kb. 0,3-0,5 g hidrofil kolloid szllídum~dioxid szükséges.)
Az egymással eutektikumot képező gyógyszereket különakülön porítjuk, és gondosan
- nyomást és dörzsölést mellőzve - homogenizáljuk. Ilyen esetekben - az e!folyósodás
megakadályozására - célszerű adagolt poronként 0,05-0,10 g hidrofil kolloid sz.ilfciuma
dioxidot (Acidum silicicum colloide hydrophylum) alkalmazni.
Növényi alkotórészeket porokba történő rendelésük esetén - il!óolaiat tartalmazók
kivételével - porítás előtt 60 °Caot meg nem haladó hőmérsékleten kiszárítjuk. A poría
tást csak azután végezzük el.
A nagy kristályvíztartalmú elfolyósodó alkotórészek helyett szárított készítményt
használjunk. Ilyen esetben az eltérő molekulatömegüket - az adagolás szempontjából figyelembe vesszük.
Az 1 g~nál nagyobb tömegű porok adagolását adagonkénti szétméréssel, az ennél ki~
sebb porokat térfogatra osztással készítjük. Az ostyatokokban rendelt porokat előzőleg
elosztjuk.
Az Illatosított szacharóz (Eleosaccharosum) 2 g elporított szachar6zból és 1 csepp illó„
o1ajb61 kész.ül.
javasolt segédanyagok: hidrofil kolloid szilícium-dioxid, laktóz, magnézium-oxid1
szacharóz.
Expediálás
Az osztott porokat - tulajdonságaiknak megfelelően - papír vagy ún. cerátkapszulá~
ban, ostyatokban vagy zselatintokban és fiókos kartondobozban (tolodában), illetve hajtogatott kartondobozban (faltkarton) expediáljuk. Az osztatlan porokat ún. cerátzacsk&ban és hajtogatott kartondobozban (faltkarton), kerek dobozban {papír vagy műanyag),
bélelt zacskóban vagy redős talpas zacskóban adjuk ki.
Szignatúra szövege előírás szerint.
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Készítési irányelvek
A hintőporokat VII. szitán átszitálással, majd újbóli összekeveréssel készítjük. A közm
vetlen sebkezelésre szánt hintőport sterilezni kell vagy ha az alkotórészek tulajdonságai
ezt nem teszik lehetővé, aszeptikusan kell--készíteni.
A félszilárd ~~gy folyékony alkot6részek€t, valamint a !ds mennyiségű hatóanyagokat,
éppen ~1.~gendo mennyiségű oldószerben oldjuk, majd a hintőpor többi alkotórészeivel
elkev~r}u.k. Folyék?ny alkotórészek elosztására hidrofil kolloid szilícium~dioxidot (Acim
du!!! s1hc1cum co/fo1dale hydrophy/um) Is alkalmazhatunk. Ha a hintőpor viv8anyaga az
elo1ratban nem szerepel, talkurnot (Talcum) használunk.

javasolt segédanyagok: hidrofil kolloid szilfciumpdioxid.

Expediálás
A hintőporokat papír fém~ vagy műanyag~szóródobozban adjuk ki.
Szignatúra szövege előírás szerint.
"
0
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OCULENTA

OCULOG UTTA!!, COLI. YRIA

Szemcseppek, szemvizek

Szem kenőcsök

(Lúd még a Ph. Hg. VII. 1. kötetében közölteket.)

(Uisd a Ph. Hg. VII. 1. kötetében közölteket.)

Készítési irányelvek
A s:z.emészeti oldatokat a Ph. Hg. VII. I. kötetében az Oldatok, Aszeptikus gyógyszerkéQ
szítés, Szuszpenziók, Sterilezés fejezetében leírt követelmények és irányelvek figyelembe~
vételével készítjük.
A szemészeti oldatokat aszeptikus körülmények között és mikrobio16giai szempontból
tartósítva, aszeptlkusan vagy sterilezetten kell készíteni.
Tartósítószerként a következő anyagok használhatók:
fenil-higany-borát (Phenylhydrargyrum boricum) 0,002%-ban,
tiomerzál (Thiomersafum) 0,002%-ban,
benza\kóniummklorid (Benzalkonium chloratum) 0,005-0,01 %dban.
A sérült szem kezelésére vagy műtéti előkészftéshez egyszeri használatra szánt szemd
cseppeket és szemvizeket mikrobiológiai tartósítószer nélkül kell készíteni.
A szemcseppek és szemvizek készftéséhezazinkompatibilitás figyelembevételével fe~
nil~higanymborátos szemcseppekhez való oldószert{(So/vens pro oculaguttis cum phenyl~
hydrorgyro borico FoNo VI.) vagy tiomerzálos szemcseppekhez való oldószert (Solvens
pro oculoguttis cum thiomersafo FoNo VI.), valamint az izotóniát és izohidriát is biztosít~
hat? f enilmhiganyborát~s szemészeti a1apo\dat~t (Sof utlo ophthalmica cum phenylhydrargyro
bonco FoNo VI.) vagy t1omerzálos szemészeti alapoldatot (Sofutio ophthalmlca cum thio-.
merso/o FoNo VI.), vagy benzalkónlumos szemészeti alapoldatot (So/utio ophthalmica cum
benza/konio FoNo VI.) használhatunk.
A szemcseppek és szemvizek viszkozitásának növelésére viszkózus oldószer szemcseppekhez (So/vens viscosa prooculoguttis FoNo VI.) használható. A viszkózus oldószer szem„
cseppekhez 0,002% fenilmhigany~borát vagy 0,002% tiomerzál tartósítószerrel készül.
A felhasználás alkalmával az inkompatlbllitást figyelembe kell venni.
Az lzotónia beállításához nátrium-kloridot (Natrium chloratum), bórsavat (Acldum boricum), mannitot (Mannitum) használhatunk.
A szemcseppek viszkozitásának növelésére 0,2-0,5%-ban alkalmazott metil-cellulózt
(Methylce/lulosum) vagy hldroxl„etil-cellulózt (Hydroxyaethylcellulosum) használhatunk.
A protein-ezüstöt(Argentum proteinicum) vagy kolloid ezüstöt(Argentum cofloídafe)tartalmazó szemcseppeket injekcióhoz való desztillált vízzel (Aqua dest;f/ata pro lnjectione)
nem izotonizálva kell készíteni. L!pofil oldószerként sterilezett ricinus olajat (Oleum
riclni sterillsatum) használunk.
Szemcseppekhez antioxidánsként 0, 1% nátrium-diszulfltot (Natrium disulfurosum)
használhatunk~
.
A szemcseppek megfelelő pórusméretű (általában Oj20 µm) membránszürövel mik„
róbaszegénnyé szűrhetők.
·
IExped iá lás

Üvegben vagy erre a célra szolgáló műanyag tartályban, feltéttel.
Szignatúra szövege előírás szerint, „Felbontástól számítva 1 hétig használható", illetve „Felbontástól számítva 3 napig használható" címkével.

Készítési irányelvek
A szem kenőcsöket a Ph. Hg. VII.!. kötetében Szemkenőcsők, a KenőcsOk és az Aszept1
kus gyógyszerkészftés, illetve a Sterilezés fejezetekben leírtak figyelembevételével lcém
9

szítjük.
A szem kenőcsökben rendelt szilárd hat6anyagot - amennyiben injekcióhoz való des:zm
tillált vízben vagy folyékony paraffinban oldódik (Aqua desti//ota proinjectione vagy Parof
finum liquidum), a kenőcs össztömegének 5%~át meg'._ nem halad6 mennyiségében oldjuk.
A szem kenőcsök pollszorbátm (Polysorbatum) szármai.ékot, glicerint (g/ycerinum), propim
lénglikolt (Propylengfycolum) 1%~nál nagyobb mennyiségben nem tartalmazhatnak.
Az emulziós szemkenőcsök csak v/o típusúak lehetnek.
Ha a szemkenőcsök alapanyaga nincs megjelölve, a hatóanyag és az alkalmazás flgye~
lembevételével vagy víztartalmú szemkenőcsöt (Oculentum hydrosurn) vagy egyszerű
szemkenőcsöt (Ocu/entum simp/ex) alkalmazunk.
0

!Expediálás
A szem kenőcsöket fén1ből vagy műanyagból készült csőrös tubusban adjuk ki.~

SUSl'ENSIONES
Szuszpenziók

Teakeverékek

(Lisd még a Ph. Hg. VII.!. kötetében köi:ölteket.)

Készitési irányelvek
A szuszpenziók szilárd alkotórésze a VI„ egyes esetekben a VII. szitaméretnek felet„
jen meg. Az alkotórészek szemcseméretét elektromos örlögéppel, golyósmalommal
csökkenthetjük. A szilárd alkotórészek nedvesíthetőségét a szükségesnél nem nagyobb
mennyiségű felületaktív anyag (pl. poliszorbát~származék) hozzáadásával fokozhatjuk.
majd a diszperziós közeg részleteivel eldörz:söljük, és végül kiegészítjük. Az ülepedés
csökkentése érdekében a diszperziós közeg viszkozitását alkalmas segédanyagokkal nö„
velhE:itiük. Erre a célra 30-40% metil~cellulóz-nyák (Mucilago methyfce/fulosi) vagy hid„
roxj/'étl)~cellulóz-nyák (Mucilago hydrox~aethylcetrulosl) alkalmazható. A szuszpen:zJ6kat
mil{rob'iológiailag tartósítani kell. A tartősításhoz 1-2% tartósító oldatot (Sofutlo conservans) vagy általában 0,1% szorbinsav (Acidum sorbinicum) használható. A helyesen elkészített szuszpenzió lassan ülepszik. Az eltartás közben szétvált szuszpenzió egyszeri erő„
teljes összerázás után ismét egyneművé váljék.
A feltételezett adagolás ideje alatt (1-2 perc) az egynemű szuszpenzió a szétválás jeleit
nem mutathatja.

javasolt segédanyagok: hidrofil kolloid szilícium-dioxid, hidroxi-etil-cellulóz~nyák, metilcellulóz-nyák, nátrium-lauri!-szulfát, poliszorbát 20, poliszorbát 60, poliszorbát ao.
szappangyökér-tinktúra, szorbinsav.
Expediálás
Üvegben, „Használat előtt felrázandó'', ,,Hűvös helyen tartandó'' címkével. Szignatúra
szövege előírás szerint.
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(Lásd

Q

Ph. Hg. VII. 1. kötedben kö:ullteket.)

A teakeverékek felaprított vagy aprítatlan növényi drogok~keverékei. Egyes esetekben
egyéb gy6gyszeranyagokat is tartalmazhatnak.

Kés:zitési irányelvek
A tea keverékekhez az elOírt mértékben aprított drogokat~has:z.nálunk. A nagyobb vf„
rágok felaprításának mértéke 1., a füveké és leveleké a 11., a gyökereké és gyökértörzseké,
kérgeké, fás részeké, bőrs1erU leveleké és terméseké pedig a Ill. szita. A kisebb virágokat
aprítás nélkül használjuk fel.
Az illóolajat tartalmazó növényrészeket szétzúzzuk.
A felaprított drogokból a port az összekeverés előtt az V. szitán \eszitáljuk.
Olyan esetekben, amikor más szilárd halmazállapotú gyégyszert (pi.sókat) kell a teake„
rékhez adni, az anyagot éppen elegendő mennyiségű vízben vagy alkoholban oldjuk, és
az oldattal a teakeveréket egyenletesen átnedvesítjük, majd vékony rétegben kiterítve
megszárítjuk, és Ismét összekeverjük.
Teakeveré~ekhez penészes, dohos, rovarokat vagy azok álcáit, mechanikai szennyezé<seket és növényvédőszer maradványait tartalmazó drogokat felhasználni és ilyen teake
verékeket kiadni nem szabad!
0

Expediálás
A teakeveréket cerátz:acsk6ban és hajtogatott kartondobozban (faltkarton), redöstal

0

pas zacskóban vagy bélelt zacskóban adjuk ki.
Szignatúra szövege utasítás szerint. Utasítás hiányában a s'Z.okásos adagolást, és a tea
elkészítésének használati utasítását Js: mellékeljük.
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SUPPOSITORIA, OVULA, GLOBULI VAGINALES
!

'!(Yl'
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Végbélkúpok, hüvelykúpok, hüvelygolyók
(Lásd a Ph. Hg. VU. 1. kötetében közölteket.)

Készítési irányelvek
Kúpanyagként kak.'.lóvajat (Butyrum cacao) vagy szilárd zsír 3-at (Adeps solidus 3), vagy
szilárd zsír SO~et (Adeps so/idus 50), vagy szilárd zsír keveréket (Adeps soffdus compositus
(;<.d\chi.,_„, _Fotf". .. Y!·J, bizonyos esetekben makrogól elegyet (Mossa macrogoli For;.J_9 VI.) Jias+9álham
t-unkJ~üyelykúpok és hüvelygolyók előállításához kizárólag kakaóvafrfaszná~égm
bélkúpot,/hüvelykúpot és hüvelygolyó~}öntéss~ilvagy préseléssel kész[thetünk.
A hatóanyagot - ha más előírás nincs - VII. s:z.Ítatinomságban kell alkalmazni. A vízben

jól oldódó anyagot az éppen elegendő mennyiségű vízben, a zsíros olajban oldódó anya„
got zsíros olajban oldjuk, és a kúpanyagban emulgeáljuk. A kúpanyagban oldódó ható·
anyagot a kúpanyagban oldjuk. Száraz kivonatot néhány csepp vízzel eldörzsöljük.
A kúpanyagban nem oldódó vagy azzal nem elegyedő gyógyszereket az előzetesen meg„
olvasztott kúpanyagban szuszpendáljuk, illetve emulgeáljuk. Kis mennyiségű, a kúp·
anyagban nem oldódó hatóanyagot annyi laktóz.zal (Lactosum) oszlatunk el, hogy a por~
anyag tömege a készítmények kb. 10%-a legyen. Ha~a hatóanyag a kúpanyag olvadási vagy
dermedési hőmérsékletét kedvezőtlenül lecsökkenti, a megfelelő állomány biztosítása
érdekében fehér viaszt (Cera alba), cetáceumot (Cetaceum)~ cetil-sztearil-alkoholt (Af·
coholum cetylsteorylicum) vagy lanalkolt (Lonalcofum) éppen szükséges mennyiségben (ál·
talában 1-3%~ot) használhatunk.
Nagy poranyagtartalmú vagy túl kemény kúpok konzisztencfának lágyítására 2-10%
olajat - pl. semleges olajat (Oleum neutrale) vagy 5% glicerinmmonosztearátot (Glycerinum
monosteorinicum) - használhatunk.
Öntés alkalmával a hatóanyag ülepedését a diszperzitásfok növelésével, a kúpanyag
megfelelő hőmérsékleten való tartásával, megfelelő viszkozitást növelő segédanyagok al„
kalmazásával - pl. kb. 2% hidrofil kolloid szllíclum·dioxid (AcldumsUicicum cofloidale hyd„
rophylum) - és a kúpanyag állandó keverésével csökkenthetjük. A kakaóvajat (Butyrum
cacoo) legfeljebb 35°Cmon olvas:.tjuk'meg.Javítható a kakaóvaj (Butyrum cacao) állománya,
ha 10-30% szilárd zsír SO~nel (Adef>s~solidus 50) keverjük.
Az öntőformákat a massza beragadásának megakadályozására- ha szükséges - alkalmas
folyadékkal bekenjük vagy bepermetezzük. Erre a célra folyékony paraffin (Paraf(inum
liquidum) vagy más olaj használható.
A kúpanyagok megjelölés céljából nem színezhetők. Ilyen célra különböző szrna alufó~
liát vagy más csomagolást célszeríI alkalmazni.
A végbél kúpokat, hüvelykúpokat és hüvelygolyókat hűvös helyen kell tartani.
Javasolt segédanyagok: cetáceum, cetil-sztearílaalkohol, desztillált víz, fehér viasz, fos
lyékony paraffin, glicerin, glicerin-monosztearát, hidrofil kolloid szilfdummdíoxld, laktóz,
lanalkol, nem ionos felületaktív anyagok (1-2%) semleges olaj.
Expediálás

A végbé!kúpokat, hüvelykúpokat és hüvelygolyókat egyenként alufóliába vagy celom
fánba kell csomagolni. Az egyenkét csomagoltakat a kiadás előtt kúpdobozba kell hes
lyezni. A_sz.ignatúra szövege utasítás szerint, „HGvös helyen tartandó", címkével.
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Vényelöiratok

--------.
ACIDUM CHl.ORATUM Dil.UTUM Hl%
(Add. chlor. dll. 1O%t
Ph. Hg. VII.

Addum chloratum dilutum 10% •........

50,!l g

Expedíció: Pipettás üvegben.
Szignatúr®.: 15 cseppet X pohár vízhez; étkezés közben elfogyasztani.
Digestivum. Acidum~
Megjegyzés:
-A X-1 pohárnyi vízzel a 10%~os hfgított sósavat étkezés közben vagy célszerűbben az
étkezés előtt, közben és utána, 3 részletben lehet· meginni. A fogak zománcának kfmé~
lésére a gyógyszer üvegcsövön („szívócsövön") v;igy szívószálon szívható fel.
- Szükség esetén az orvos pepszint is rendelhet hozzá.
- Acidum chloratum dilutum 10% más neve: Addum hydrochloricum dilutum 10% (Ph.
Hg. VI.). Acidum muriaticum dilutum.

ACIDUM l.ACTICUM DllUTUM
(Add. lact. dil.)

Addum iacticum ••••..••••••.••••••.•...
Aqua destillata •••.••••..••..•.•••••.••..

50,0 g
100,0 g

Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 liter lane:vos vízhez, öblítésre.
1 hónapig készletben tartható~
Adstringens ad irrigationem. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a betegeket, hogy a hüvelyöblítést fekvő helyzetben, felhúzott lábak~
kal, megemelt medencével célszerű végezni. Ülő vagy guggoló helyzetben az öblítés
nem célszerű. Fontos a külső nemi részek -különösen ha a folyás gyulladásos eredetű tisztán tartása, mindennapos rendszeres megmosása. Az irrigátort összes tartozékaival
együtt használat előtt ki kell főzni.

AETHEROl.EUM PRO INHAl.ATIONE
(Aetherol. pro inhal.)

Aetheroleum eucalypt; ..••••...•••.•••••
Aetheroleum pini silvestris ••.••.••••... „

3,0 g

3,0g

Expedici6: Sötét pipettás üvegben.
Szignatúra: 10 cseppet 1 liter forró vízre, be1eiegzésre.
1 hónapig készletben tartható.
Expectorans.
Megjegyzés:
- A vízgőzzel telített levegő belélegzése oldja a nyálkahártyára tapadt váladékot, az 1116°
olajelegy emellett enyhe Izgató hatása révén elősegíti annak felköhögését.
- Az inhalálás módja: 10-15 csepp lllóolajelegyet 1-1,5 liter nyitott edényben levő forró
vízbe vagy kamillateába cseppentünk. A beteg e fölé hajlik vagy fordított tölcséren át,
nyitott szájjal a gőzt belélegzi.
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A belégzés 10-15 percig tart, ezalatt az inhaláló edényt és a beteg fejét úgy takarjuk
be, hogy mintegy „sátorban" történjék az inhalálás. Ezt naponta 2-3-szor megismétel~
jük. Inhalálás után 1-2 órán belül a beteg kerülje a hideg levegő belégzését. Gyermen
kekre a leforrázás veszélye miatt ügyelni kell.
- Az illóolajelegy kendőre vagy itatóspapírra cseppentve is alkalmazható, melyet a beteg
. szája előtt tart vagy alkalmas módon arca közelében rögzítünk.
Néhány csepp illóolajelegy 20-30 ml 2-3%-os nátrium-kloridot tartalmazó vízben, alaa
pos összerázás után porlasztással is alkalmazható.
-Szükség esetén az orvos -felnőtt részére -0,10 g mentollal is rendel heti.

ALUMINIUM ACETICUM TARTARICUM SOLUTUM
(Alum. acet. tart. sol.)
Ph. Hg. VII.

Aluminium aceticum tartaricum solutum

100,0 g

S::dgnatúra: Külsőleg. 10-szer annyi vízzel hígítva, borogatásra.
Adstringens. Antiphlogisticum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- A gyógyszer ajánlott hígításai:
öblftésre: 20-30~szor annyi vízzel hígítva;
borogatásra: 1evőkanálnyit1,5-2,5 dl vízhez;
sebmosásra, bétbeöntésre és hüveTyöbfítf„,re: 1 evőkanálnyit 3-5 dl vízhez.;
torolcöbfltőnek: 1-2 kávéskanálnyit 1 pohár vízhez rendelhetik.

(Chamom. anth.)
Ph. Hg. VII.

Chamomillae anthodh1m ••••.•••......••

(Bism. subgaii.)
Ph. Hg. VII.

10,0 g

Expedíció: Szóródobozban.
Szignatúra; Külsőleg. Sebhintőpor.
Dermatologicum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Bismuthum subgallicum más neve: Dermatol {védett név).

COLLODHJM CUM ACIDO SALICYLICO
(Collod. e. add. salicyl.)

Addum salicylkum •... „ ... „ .......... .
Addum lacticum ••• , ..••...••••....•..••

Aether .•••.••.....•• , ......•.••• , ..•.•••

(Coiiyr. bor.)

Ph. Hg. VII.

Natrium tetrabo&-icum „ e „ „.
„ •••
1,2 g
Acidum boricum •.•••••• „. ~ .... „. „ •• „ •••
3,0 g
i'henylhydrargyrum boric11m sol11tum ll,1%
' foNo VI ••••• , •••••••••••••••••••••••••
} 2,0 g
vel
Thiomersalum sol11t11m 0, 1% foNo VI ••••
Aqua destillata pro injectione ••••••••••• ad 100,0 g (93,11 g)
&

25,0 g

Expedíció: Cerátbélésű zacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta többször 1 tetézett kávéskanálnyit vízzel elkeverve bevenni.
Adsorbens.
Megjegyzés:
- Mérgezések esetén használatát lásd a FoNo VI. orvosi kiadás Solutio emetica vényelőd
lratánál.
- Bevétele ostyalapon ajánlható.
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g
g
g
g
g

Expedíció: J61 záró üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Bőrkeményedés ecsetelésére. „Tűzveszélyes" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Derrnatologicum. Keratolyticum.
Megjegyzés:
- Az. elszarusodott felső hárnrétegeket meleg láb-, illetőleg kéz.fürdőben áztatással és
szappanozással fel kell lazítani, azután késsel vagy ollóval le kell nyírni, és csak ezután
kell a készítményt ecsetelni, naponta 1~szer. ügyelve a környező bőr épségére. Min~
den harmadik ecsetelés után meleg vfz:ben kell áztatni, míg a felpuhult szaruréteg
enyhe húzással eltávolítható. Gyulladásos tünet esetén szünetet kell tartani.

{Carbo actlv.)

.........................

l,O
2,0
1,0
4,85
0,15

COLLYRIUM 8011.ICUM

CARBO ACTIVATUS

Carbo activatus

25,0 g

Expedíció: Cerátzacsk6ban, kartondobozban.
Szignatúra: l<amillatea.
Antiphlogisticum. Gargaf'ism:a. Diaphoret:icum. Carminativum.
Megjegyzés:
-1 tetézett evőkanálnyi kamil/avirágz:atot 1 csésze forr6 vízzel leönteni, gyakori kever~
getés közben % óráig állni hagyni. Leszűrés után használni.
- Heveny - különösen a nedvező - bőrgyulladás borogatására, fürösztésére, lmpetig6s,
ekcémás pörkök fellágyítisára, exantémák, ekcémák lemosására; szemborogatásra;
toroköblítőnek. Belsőleg iz.zasztásra, gyomor-, bélhurutban, karrnlnatívumnak. Cse=
csemők, kisgyermekek kólikájában; lobos folyamatokban bélbeöntésre, irrigálásra,
inhalálásra.
- Chamomillae anthodium más neve: Chamon1illae flos (Ph. Hg. VI.).

CoHodium •••••••••••••••••••••••••••••••
O!eum u·ic:ini •••••• „.„ •••••••••••••••••••

!!ISM UTH llJ M SllJ !IGALLICUM

Elismuthum subgallicum ••..... , , , .. , ..••

CHAMOMILLAE ANTHODIUM

•

&

••••••

Expedíció: Sötét üvegben.
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Szignatúra: Külsőleg. Szemöblftésre. A felbontástól számítva 1 hétig használható.
!Re ndeléskor készítjük.
1

Opthalmicum, Adstringens. Enyhe antisepticumo
Megjegyzés:
- Szemöblítés: a fekvő helyzetben levő beteg fejét kissé oldalra fordítja, bal kezének hüm
velyk és mutatóujjával az alsó és felső szemhéjat széthúzza, és az öbHtőfo\yadékot kb.
10-15 cm magasságból - célszerűen csőrös edényből - a belső szemzug (orrgyök) felé
irányítva csurgatja. Közben minden irányban nézzen, hogy ezáltal a gyógyszer a szem
kötőhártyájának minden részére eljusson.
- Natrium tetraboric:um más neve: Natrium borlcum (Ph. Hg. VI.).
- Phenylhydrargyrum boricum solutum 0,1% FoNo VI. más neve: Phenomerborum so~
lutum 0,1% (Ph. Hg. VI.).
0

CREMOR ANTl!:Hl.'i'THEMATUS SOLARIS
(Crem. antierythem. solar.)

6.

Phenylium salicylicum •....•••.....
Stearinum „ ................. „ .... .
l.analcolum „ „ ................... .
11 • Alcohoium cetylstearylicum ....••••
{
l"araffinum liquidum •...•••..•.••••
Triaethanolaminum ........••....••
m. { Solutio conservans •... „ .......... .
Aqua desti l lata „ „ „ „ „ „ ....•. „

5,0 g
5,() g

l,0 g
5,0 g
42,0 g
2,0 g
1,0 g
37,(1 g

Készítés: A II. alkotórészek kb. 70 °C hőmérsékletű keverékében az 1.-t oldjuk. A forró
olvadékhoz az azonos hőmérsékletű 111. folyadékelegyet hozzáöntjük és az emulz16t kJ„
hűlésig keverjük. A krém tömegét vízzel 100 g-ra kiegészítjük.
Expedfció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra.; Külsőleg. Krém. Napégés ellen.

Dermatologicum.
Megjegyzés:
-Alcoholum cetylstearylicum más neve: Alcohol cetylstearylicus (Ph. Hg. VI.).
-Unguentum antierythematum sofare rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

CREMOR AQUOSUS
(Crem. aquos.)

1.
II.

Paraffinum microcrystallicum ••••..•
Parafflnum liquidum . „ ... „ „ „ „ „
Ai<:oholum cetylstearylicum ••••••••
Glycerinum •. „ „. „ „ .. „ „ „ „ .. „
Natrium laurylsulfuricum • „ „ „ „.
Aqua destillata „ „ „ ... „ „ •. „ „ „
Aetheroleum citri • „ „ .......... „ .

- Alcoholum cetylstearylicum más neve: Alcohol cetylstearylicus (Ph. Hg. VI.).

Cl'!.EMOR DERMOPHYl.ICUS
(Crem. dermophyl.)

Cera alba •.... „ „ ..... „ ... „ ..... „. „ .
Cetaceum „ ... „ .. „ .......... „ .. „ ... .
Paraffinum liquidum ••••.....•.••••••••••
Unguentum simplex. „ „ „. „ .. „ „ „ ...
Aqua destillata •••••.••••••••••.••..•••••

2,11 g
2,0 g
32,0 g
40,0 g
24,0 g

Expedició: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Puhító krém.
Dermatologicum.
Megjegyzés:!
- Kézmosás, fürdés után a bőr zsirosságának pótlására.

CREMOR NUTRITIVUS
(Crem. nutritiv.)

Paraffinum microcrystallicum ...•••....•
Paraffümm liquidum ..... „ ........ „ „ ..
Alcoholum cetylsteaqrlicum •......•.•••.
Aqua destillata „ ....................... .
Aetheroleum citri „ ........ „ ..... „ ... .

19,0 g
49,0 g
2,0 g
30,0 g
lllgtt

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Bőrpuhító zsíros krém.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Alcoholum cetylstearylicum más neve: Alcohol cetylstearyllc:us. (Ph. Hg. VI.).

6,0 g

10,0 g
11,0 g
5,0 g
1,0 g
70,0 g

m gtt

Készítés: Az 1. alkotórészek kb. 70 °C hőmérsékletű keverékéhez az azonos hőmérsék~
letü II. folyadéke\egyet hozzáöntjük, és az emulziót kihűlésig keverjük. A kenőcs töme--
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gét vfzzel 100 g-ra kiegészítjük, és végül a citromolajat hozzáadva ismételten összekeverm

lük.
Expedíció; Tubusban.
Szignatúra: Külsőleg. Krém.
Dermatologic.um.
Megjegyzés;

DECOCTUM SAl'ONARIAE
(Decoct. sapon.)

Ti~c.tura s~ponariae •.. „ „ „. „. . . . . . . . .
10,0 g
Spmtus amsatus „ „ .. „ „ . „ „ „ „ .... „
2,0 g
Acidum sorbinicum „ . „ „ „ . „ „ „ „ .. „
0,20 g
Extractum liquiritiae fluidum „ „ „ „
10,0 g
Aqua destillata „ .... „ „ „ . „ .. „ „ „ . „ ad 200,0 g (177,8 g)

„..
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Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra.: 2 óránként 1 evőkanálnyit bevenni. „Hűvös helyen tartandó" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- Szükség esetén az orvos 2,0 g nátrium-hidrogén-karbonáttal, 3,0-5,0 g káUum-jodiddal és
0, 15-0,20 g efedrinium~ldoriddal is rendelheti.
- Efedrinium-kloriddal történő rendelése esetén a készítmény jelzése +. Csak vényre
adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.
- Efedrinium-kloriddal történő rendelés esetén figyelembe kell venni, hogy guanetidin
(Sanotensin, Sanegyt), MAO-bénítók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt) a készítmény
hatását együttes alkalmazás esetén veszélyes mértékben fokozhatja.

DETER.GENS SULFUR.ATUM
(Deterg. sulf.)

f
1
·\
{
11
•

Sulfur praedpitatum ............... .
Natrium laury!sulfuricum ......... .
Glycerinum ••...•.....•......••....•
Alcoholum cetylstearylicum .•.•...•

10,0 g
24,0 g
64,0 g

El.EOSACCHARUM ANAESTHETICUM
(Eleosacch. anaesth.)

Benzocainum ......••••.••.•.• " ..••• „ ••••
Natrium tetraboricum ......•..•••.••.•.
10 db osztott porra

Megjegyzés:
- Benzocainum más neve: Norcainurn (Ph, Hg. VI.); Anaesthesin (véde.tt név).
- Natrium tetraboricurn más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).

(Elix. expect.)

Terpinum .....•................. , ...... .

1,5 g
Mudlago hydroxyaethykellulosi ......... .
30,0 g
!EHxif'ium thymi compositum ............ .
100,0 g
Aqua destillata ..........•..............• ad 20íl,O g ( 68,5 g)

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-4-szer 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni. „Használat előtt
felrázandó'' címkével.
1 hónapig készletben tar-that6!
Expectorans.
Megjegyzés:
- Terpinum más neve: Terpinum hydratum (Ph. Hg. VI.).

2,0 g

Készítés: Az I. alkotórészeket a II. megolvasztott elegyében szuszpendáljuk.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg.
Dermatologicum. Antiseborrhoicum.
Megjegyzés;
- Szappanos (samponos) hajmosás után a készítményből 2-3 babszemnyi mennyiséget el„
dörzsölve, meleg vízzel a hajon dús habot kell képezni. 5 percnyi várakozás és vizes öb„
lítés után a kezelést meg.:kell ismételni. A kezelést két héten át hetenként kétszer, ezt
követően hetenként vag}r tíz naponként egyszer kell végezni.
-Alcoholum cetylstearylicum más neve: Alcohol cetylstearylic:us (Ph. Hg. VI.).

Saccharosum .....•••........•••••••...••
Aetheroleum menthae piperitae ...••....
Aetheroleum thymi .•.•••••••.••••••••••

Analgeticurn.

4,0 g
1 gtt
1 gtt
0,40 g
0,40 g

EUXIRIUM THYMI COMl'OSITUM
(Elix. thymi comp.)
Ph. Hg. VII.

Elixiriurn thymi compositum .•.....•.•.

G G

150,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1-2 kávéskanálnyit bevenni.
Expector'ans.
Megjegyzés:
- A női tejbe átjutó nátrium-bromid a szoptatott csecsemőben aluszékonyságot, bőrén
aknét okozhat.
- Szükség esetén az orvos 0,30 g lwdeinium-kloriddal is rendelheti. Ebben az esetben a
készítmény jelzése +.Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy
két alkalommal ismételhető.
- A kodeinium-klorid a járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka vég~
zését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen
mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel iáró munkát végezni.
- A női tejbe átíutó kodeinium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat.

Expedíció:·Cerátkapszulában.
Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 port szárazon, víz nélkül lenyelni.
Rendeléskor készítjük.
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EllXIRIUM TON!SANS
{Elix. tor.is.)

Coffei11um
Acidum c:itricum ..•...•....•••..••.••.••
Dinatrium hydrogenphosphoricum •.•••..
Natrium dihydrogenphosphoricum ....•.
Sirupus rubi idaei •.••...•..•..•.. , .....•
Diluendum benzaldehydi foNo VI. •.•• ,,.
Tinctura strychni ..................•.•.. „
Akoholum 96% •• , , •• , ••••..•••••••••••• ,
Aqua destillata •.•...•.........•... , .• , .. ad

o,so g
1,25 g
7,50 g
17,5 g
150,0 g
0,25 g
2,5 g
12,S g

250,0 g (57, 7 g)

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 2-3~szor 1 evőkanálnyit bevenni.
Tonicum . .R.oborans. §timulans. Nervinum.
Megjegyzés:

- Gyermeknek - 3 éves kortól rendelése esetén - a szignatúra: naponta 3~szor 1 kávéskanálnyit beadni.
- Késő este a készítmény bevétele zavarhatja az elalvást.
- Szü!cs~g esetén az orvos 1,0 g aszl<orbinsavval is rendelheti.
- Dinatrium hydrogenphosphoricum más neve: Natrium phosphoricum crystallisatum
(Ph. Hg. VI.).
- Natrium dihydrogenphosphoricum más neve: Natrium phosphoricum acidum (Ph.
Hg. VI.).
- Alcoholum 96% más neve: Spiritus concentratissimus (Ph. Hg. VI.).

EMUlSIO OlEI JECORIS
(Emuls. ol. jecor.)

Tinctura saponariae .......•••••••••
1,0 g
Vanillinum ..................••••••.
0,01 g
t
Solutio conservans .••..••..•.••••••
1,0 g
Aetheroleum citri ...•..••••.••••• ~ •
XVgtt
Mucilago hydroxyaethylcellulosi •.•
'.12,0 g
f
Saccharimidum natricum „ ....••.•.
v tbl.
11
· l Acidum citricum ..........•••....••
1,0 g
Ill. Oleum jecoris ... „ . „ „. „ ..• „ „ .
100,0 g
IV. Aqua destillata •...••...........••. ad 200,0 g ( 4,0 g)

j

Készítés: Az 1. alkotórészek elegyében a ll.-at rázogatással feloldjuk, A folyadékban a
111.-at 4-5 kb. egyenlő részletben, erőteljes összerázással emu!geáljuk. Az emulzió törne~
gét a IV.-kel 200 g-ra kiegészítjük.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 2 kávéskanálnyit kevés vízzel elkeverve, étkezés közben
bevenni. „Használat előtt felrázandó" és „Hűvös helyen tartandó" címkével.
1 hónapig ké's:z:letben tartható.
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Roborans. A.ntli"'achiticum.
Megjegyzés:
-Saccharimidurn natricum más neve: Saccharimidum (Ph. Hg. VI.).
- Oleum iecoris más neve: O!eum jecoris aselli (Ph. Hg. VI.).

EMUlSIO OlEI RICINI
(Emuls. ol. ricin.)

Vanillinum
Solutio conservans . , ....•...........
1.

Ii.

Polysorbatum 20 •...••••••••••••••••
Mudlago hydro::qraethylcellulosi ..•.
Acidum citricum ..•.....••........•
Sirupus s.i".'~lex •.•.•••.•....•......
Oleum r1c:sn1 •••••••••••••••••••••••

0,02 g
1,0 g
1,0 g
30,0 g
0,50 g
37,0 g
30,0 g

Készítés: Az 1. alkotórészek szabályosan elkészített elegyében a 11.-at 4-5 egyenlő részletben erőteljes összerázással emulgeáljuk.
Expedició: Sötét üvegben.
Szignatúra: Egyszerre bevenni. „Használat előtt fef rázandó", „Hűvös helyen tartandó''
címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Purgatívum.
Megjegyzés: r,'1.f,:'.1J.:i/_,, 11'./(',")' ,-(',/)·,:„
- Gyermek részére,''étetkorának megfelelő - az orvos által rendelt - mennyiséget adjuk
ki.
- Csecsemőnek alkalmazása nem ajánlatos, mert súlyos vízveszteséget okozhat.
- Terhes nőknek alkalmazása nem ajánlatos.
- Szoptatás alatt a tej elapadását okozhatja.
- Polysorbatum 20 más neve: Sorboxaethenum laurinicum (Ph. Hg. VI.).

EMUlSIO l'ARAfflNI CUM l'HENOll'HTHAlEINO
.C">

tr/I" '"i"JEmuls. pacaff. e. phenolphth.)
.~w.I/;tJIJ};>

!''

1
'

I

Vanillinum •••.•.•••••••...• , •••.•••
Solutio conservans „ •• „ „ •••• „ ••••• „ •
Polysorbatum 20 „ . „ „ .. „ .... „ ..
Mucilago hydroxyaethylcellulosi .•.
Ac:idum citricum .. „ ••••••••• „ ••••••
Aqua destillata .••....•...••....•..

0,03 g
1,0 g
1,6 g
60,0 g
2,0 g
32,0 g

11 .

{ Phenolphthaleinum • , ....• , ....••.•
Sac:charimidum natricum e • • • • • • • • „
l'araffümm liquidum ••. „ „ .. „ „ •••

2,0 g
Xtbl.
100,0 g

m.

l

Készítés: Az 1. alkotórészek szabályosan elkészített elegyében a 11.-at rázogatással eloszlatjuk. A szuszpenzióban a 111.-at 4-5 részletben, erőteljes összerázással emulgeáljuk.
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Szignatúra: Este 1-2 evőkanálnyit kevés vízzel elkeverve bevenni. „Használat előtt fel„
rázandó", „Hűvös helyen tartandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Laxans.
Megjegyzés:
\t.':'. W~<j~
(_
- Este kózvetlenul lefekvés előtt vagy reggel üres gyomorra célszerű a bevétele.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet_ pirosra festm
heti.
- A női tejbe átjutó hatóanyag a szoptatott csecsemőben hasmenést, exszikkózist okoz„
hat.
- Polysorbatum 20 más neve: Sorboxaethenum laurlnicum (Ph. Hg. VI.).
-Saccharimidum natricum más neve: Saccharimidum (Ph. Hg. VI.).

GARGARISMA CHLOROfOll.Mll
(Gargarisrn. chlorof.)

Polysorbatum 20 •... „ „ . „ „ „ . „ .
1,0 g
1. { Aetheroleum menthae piperitae •..
x gtt
II. Aqua destillata „ . „ „ „ . „ „ „ „ „
20,0 g
Ill. Chloroformium •••..••••••.......••
2,0 g
IV. Aqua destillata „ .. „ „ •. „ „ .... „ ad 250,0 g (227,0 g)
Készítés: Az 1. alkotórészek elegyéhez 2-3 részletben, rázogatás közben a 11.-at hozzám
adjuk. A folyadékkal a 111.~at erőteljesen összerázzuk, s végül a készítmény tömegát a
IV.-kel 250 gara kiegészítjük.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. 3 evőkanálnyit X. pohár vízhez, toroköblítésre. „Használat előtt
felrázandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Gargarisma.
Megjegyzés:
- Polysorbatum 20 más neve: Sorboxaethenum laurinicum (Ph. Hg. VI.).

GARGARISMA CHl..OROGENll
(Gargarism. chlorogen.)

Chlorogenium .•••• „ ... „ „ ..... „ . „ . „
Natrium tetraborric:um ...••• o • • • • • o • • • •
Natrium hydrogencarbonicum .•.••••••.•
Aqua destillata .. „ ... „ .... „ .... „ „ . „
9

2,0 g
2,0 g
4,0 g
92,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 pohár langyos vízhez:. Óránként szájöblítésre.
Rendeléskor készítjük.
Gargarisma. Antimycoticum. Antisepticum. Desodorans.
Megjegyzés:
- Csecsemő részére: a szignatúra szerint hígított oldatba mártott vattadarabbal a beteg
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terül;tet. n.~P.?n7a 2-3~sz~r ~nyhén meg kell nedvesíteni. (Nem szabad az egész szájat
durvan k1~.orolni !) ~zénh1dratok és savanyú vegyhatású anyagok elősegítik a Candida
albic?ns nove~ed~set. Ezért ~andidiázis (soor-fertözés) esetén szirupok, bóraxos méz
és borsavas glicerin alkalmazasa nem ajánlatos.
- Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).
- Natrlum hydrogencarbonlcurn más neve: Natrium bicarbonioum (Ph. Hg. VI.).

.„
„„

...
-„
----„
•
<l.c~ffe

•

GLOBULUS ICl-ITHYOLI
(Giob. ichthyol.)

Ammonium bitumensulfonicum • • • • . • • • •
Massa macrogoli FoNo VI................
10 db hüvelyhengerre

9,0 g
111,0 g

.„, / ,., "'Í. erl,,.,./c:c.'.

~észités: ~z a~m6nium-bltumen-szulfonátot kb. 60 °Cmo~1m~k~ó~lelegybf4 el kever&

1uk és formaba ontéssel kb. B g tömegű hüvelyhengereket készítünk.
Expedíció: Egyenként beburkolva, dobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Esténként 1 darabot a hüvelybe helyezni.
Resorbens. Antiphlogisticum. Antisepticum. Keratoplasticum.
Megjegyzés:
- Esténként lefekvéskor 1 darabot mélyen a hüvelybe vezetni. Alkalmazását követő regd
gel tisztító hüvelyöblítést kell alkalmazni.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy az ammóniumdbitumenmszulfonát a fehérneman folm
tot hagy. A folt meleg szappanos vízben, mosással eltávolítható.
- Ammonlum bitumensulfonicum más neve: lchthyolum.
- Massa-macrogoli-·FoNo--V-1.-más--neve-:--Massa--polyoxaethenf (Ph: Hg. VI.).

GLYCEll.INUM BORAXATUM
(Glycerin. borax.)

Natrium tetraboricum ..••..•••..••••.••
Glycerinum „ ... „ .... „ . „ .. „ ..... „ „

4,0 g
16,0 g

Szignatúra: Külsőleg. Bóraxos glicerin. Ecsetelésre.
Antimycoticum.
Megjegyzés:
- Szénhidrátok és savanyú vegyhatású anyagok elősegítik a Candida a!bicans növekedését. Ezér~ candidiázis (soor0 fertőzés) esetén szirupok, bóraxos méz, bórsavas glicerin
alkalmazasa nem ajánlatos. Nagy kiterjedésa bőrfelületre ne alkalmazza a beteg.
- Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).

Gl..YCERINUM ICl-ITHYOLATUM
(Glycerin. ichthyol.)

Ammonium bitumensulfonicum ••••••••.
Gylcerinum • „ . „ . „ „ „ . „ „ .. „ .... „ .

10,0 g
40,11 g
37

---------

--~------

----------------------------~·~~~.~
• •~„-·'"""''''"""'"'"'"'"'""~"""

Szignatúra: Külsőleg.
Resorbens. Antiphlogisticum. Antisepticum. Keratoplasticum.
Megjegyzés:
- A méh hüvelyi része elé helyezett, fonállal megkötött, gyógyszerrel átitatott tampont
gézbe csavart vattago!yót) másnap a kilógó fonálnál fogva a beteg maga távolíthatja el.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy az ammóniumabitumen~szulfonát a fehérneműn foltot
hagy. A folt meleg szappanos vízben, mosással eltávolítható.
-Ammonium bitumensulfonicum más neve: lchthyolum.

GRANUlATUM MAGNESll TRISILICICI
(Gran. magn. trisil.)

Magnesium trisilia:.:icum .......•...... ~ ..•
Magnesium oxydatum ••••••••••••••••••• ~

Saccharosum •.••...•.......•...•.....•..
VaniHinum .••••...•..••....•.•••..••.•.•
Aqua destiliata . „ . „ .. „ .... „ .... „ „ ..

Készítés: Az alkotórészeket összekeverjük, és éppen elegendő mennyiségű vízzel (kb.
15 ml) granuláláshoz alkalmas állományúvá gyúrjuk, A nedves tömeget IV, szitán áttörjük
és 35 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten állandó tömegig szárítjuk.
Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 csapott kávéskanálnyit kevés vízzel bevenni.
Antacidum.
Megjegyzés:
- Az együtt adott tetracik!inek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felszívódás megzavarásával csökkentik.

GRANULATUM C::ALC::ll i'HOSPHORIC::I
(Gran. calc. phosph.)

Tricalc:ium phosphoricum .••...•••....•..
Calcium carbonicum •..•..•.....•••.••••.
Saccharosum .••..•••••.•••.•••••••...•••
Vanil!inum • „ .... „ ....... „ „ . „ „ .. „ .
Aqua destillata .• „ ......••....... ,,,. „ .

25,0
10,0
15,0
0,02
qu. s.

g
g
g
g

Készítés: Az alkotórészeket összekeverjük, és éppen elegendő mennyiségű vízzel (kb.
10 ml) granuláláshoz alkalmas állományúvágvúrjuk. A nedves tömeget IV. szitán áttörjük
és 35 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten ·11andó tömegig szárítjuk.
Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozba
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 csapott kávés nálnyit kevés vízzel bevenni.
Per os kalciumterápia.
Megjegyzés:
- Az együtt adott tetraciklinek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felszívódás megzavarásával csökkentik.
- Tricalcium phosphoricum más neve: Calcium phosphoricum tribasicum (Ph. Hg. VI.).

+
GUTTA AETHYLMORl'HINi
(Gutt. aethylmorph.)

~

•"i'
w
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~

GRANULATUM CARBONIS ACTIVATI
(Gran. carbo. activ.)

Carbo activatus .•.....•.........•.•.••..
i'olyvidonum •..•.•.•...•...••.•.•....•.•
Aqua destillata . „ „. „. „ „ „ „ „ „ „ „ ,

20,0 g
5,0 g
qu. s.

Készités: Az alkotórészeket összekeverjük, és éppen elegendő mennyiségű vízzel (kb.
25 ml) granuláláshoz alkalmas állományúvá gyúrjuk. A nedves tömeget IV. szitán áttörjük
35 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten állandó tömegig szárítjuk.
Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta többször 2-3 csapott kávéskanálnyit kevés vízzel bevenni.
Adsorbens.
Megjegyzés:
- Mérgezések esetében használatát lásd a FoNo VI. orvosi kiadás Solutio emetica vény„

30,0 g
5,ll g
15,0 g
0,02 g
'I"· s.

~

·;~·
"1111

!1,20 g
Aethylmorphinium chloratum •••••••••..
1,0 g
Diluendum benzaldehydi foNo VI .•..•••.
Aqua destillata • „ ... „ . . • • • • . • . . . . . . . . . • ad 111,0 g (8,8 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 15 cseppet kevés vízben bevenni.
Rendeléskor készítjük•

Contratussicum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- E gyógyszer alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó etil-morfinium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tü~
neteket okozhat.
Aethylmorphinium chloratum más neve: Aethylmorphinum hydrochloricum (Ph. Hg.
VI.); Dionin (védett név)
w

előiratá.nál.
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GUTTA CHOLAGOGA

+

(Gutt. cholagog.)

GUTTA ANALEPTICA

Aetheroleum juniperi ••.... „ ..... „ ....
0,50 g
Aetheroleum pi ni siivestris •...••.•...•..
0,50 g
Aetheroleum rosmarini .• „ ••••••••• „ ••••
1,5 g
Aetheroleum eucalypti •.................
1,5 g
Aetheroleum menthae piperitae •••..•..
2,5 g
Oieum helianthi „ . „ ••.• „ „ ••... „ „ ... ad 10,0 g (3,S g)

(Gutt. analept.)

l,O g
Tindura strydmi ...••... • • · · • · · • · · • • • • • •
2,0 g
Coffeinum natrium".benzoicum •
„. „
5,0 g
Nicethamidum ..••.•.. • • · · • • · • • • •
Aqua destillata „ „ „ „ •.... „ • „ • • • • • „ • ad 20,0 g (11,0 g)
o ••••••
00

•

•

•

•

•

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta 4-Saször 3-5 cseppet cukorra cseppentve, étkezés előtt bevenni.
Görcsös állapotban egyszerre 25-30 cseppet.
Rendeléskor készítjük.
Cholagogum.

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatút•a: Naponta 3-4uszer 10-20 cseppet X. pohár vízben, étkezés közben bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
A.nalepticum. Stimulans.

+

Megjegyzés:
' lk 1
1· é
_Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy ket a a omrna 1sm „

GIJTTA CODEINI

telhető.
.
• •
é
k · d
hatású szert tartalmaz. A pontos hasznalati utas1tast a v nyen az orvosna min en
esetben fel kell tüntetnie.
_Cukorra cseppentve vagy cukros vízben ajánlható a bevétele.
.
.
_ Nicethamidum más neve: Coraethamidum, Cardiaminum, Corvoton. N1ketam1d, Co„
rediol, Coramin (védett nevek).

(Gutt. codein.)

_Erős

~
•:r•

GIJTTA CARMINATIVA
{Gutt. carminat.)

Aetheroleum carvi „ .................. • •
Aetheroleum foeniculi ...••. „ „ „ • • „ „ .
Aetheroleum menthae piperitae •••••••••
Tinctura aromatica ....•• „ „ „ •••••• „ ••• „. „
Alcoholum 96% „ .. „ „ . „ • • • „ • • • • • · · · · ·

Codeinium phosphoricum •..•.•••..•••••
IJ,20 g
Diluendum menthae FoNo VI. •••••••..••
1,0 g
Aqua destillata . „ .•••• „. „ ••.•. „ ...... ad 10,11 g (8,8 g)

v gtt
Vgtt
Vgtt
10,0 g
2,0 g

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Szükség esetén 5-10 cseppet cukorra cseppentve bevenni.
Rendeléskor készitjük.
Carminativun1. Spasmolyticum~
Megjegyzés:
,
b
·
• á 11
d 1
_Délben és este étkezés után 25 cseppet Y. pohár v1zben evenn1 utas1t ssa s ren e~
hetlk.
· ·
(Ph . H g. VI)
_ Alcoholum
96% más neve: Spiritus concentrat1ss1mus
..

.;:;.
•.>.
1~;11

~

llllll!!"""

•·'
..„.'.•
,y-

:

lll:L•

•..:•

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra; Naponta 3~szor 15 cseppet kevés vízben bevenni.
Rendeléskor készítjük.
Contratussicum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adaa
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veQ
széllyel járó munkát végezni.
- Újszülöttkorban alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó kodeinium~foszfát a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tünete·
ket okozhat.
- Codeinium phosphodcum más neve: Codeinum phosphoricum (Ph. Hg. VI.).

GUTTA EXPECTORANS
{Gutt. expect.)

Tinctura saponariae ..••.•... „ „ •• „ „ ••••••
Tinctura thymi ...•..•...•...••..•......
Spiritus anisatus •.•••.•••...•..••...••...

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

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 15 cseppet kevés vízben, étkezés után bevenni.
1 hónapig készletben tarthatóo
Expectorans.
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...
GUTTA EXPECTORANS COMl'OSlTA
(Gutt. expect. comp.)

Ephedrinium chloratum ...............••
Kalium iodatum ......................•.
Tinctura saponariae .......•...•.....•..•
Tinctura thymi .........•................

- Vese- és májbetegségben, valamint terhes nőnek, szoptató anyának alkalmazása nem
ajánlatos.
- Mérgezésre utaló tünetek esetén a gyógyszer szedését abba kell hagyni, a beteg for~
duljon orvoshoz.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a székletet zöldes-feketére színezheti.

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

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 15-20 cseppet kevés vf:z:ben, étkezés után bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal is,11ételhető.

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást az orvosnak minden esetben
fel kell tüntetnie,
_ Guanetidin (Sanotensin, Sanegyt), MAO-bénítók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt) a
készítményt hatását, együttes alkalmazás esetén veszélyes mértékben fokozhatja.
- Szoptatás alatt alkalmazása, nem ajánlatos. .
.
- Ephedrinium chloratum mas neve: Ephednnurn hydi·ochloncurn (Ph. Hg. VI.).
- Kaliurn iodatum más neve: Kalium jodatum (Ph. Hg. VI.).

-

++
GUTTA METHYlHOMATROl'INI COMl'OSITA
(Gutt. methylhomatropin, comp.)

Methylhomatropinium bromatum ••...•.
0,025 g
Aethylmorphinium chioratum ..•.•......
0,20 g
Diluendum benzaldehydi foNo VI ....... .
1,0 g
Aqua destillata .•.•....••....•.........•. ad 10,0 g (8,8 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Esténként 1 S cseppet kevés vízben bevenni.
Rendeléskor készítjük.
Analgeticum. Parasympatholyticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé~
telhető.

++
GUTTA FERRARSEN!
(Gutt. ferrars.)

Solutio arsenicalis FoNo VI .........••••.
Sirupus ferri FoNo VI ..•.•........•......

10,0 g
20,0 g

Expedíció: Színtelen, pipettás üvegben,
Szignatúra: Naponta 3-szor 10 csepp~~ étkezé~ után, kevés vizben elkeverve bevenni.
A napi adag változtatása az orvos utas1tasa szerint.
„Világos helyen tartandó" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Roborans. Haemopoeticum.
Megjegyzés:
.
- Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal.
_Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvösnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
_Kúraszerűen: naponta 3-szor 8 csepp~\ kez~ve, naponta 3:szo~ 1 cseppel :melkedv7,
napi 3-szor 25-30 cseppig - esetl?g meg to;abb - ~melk~doei: 1~ rendelhetik. A maximális adagot 2-3 hétig egyfolytaban szokas szed.ni. A kura vegen ~z adagot fokozatosan, gyorsabb, ütemben szokás csökkenteni. A kura tartama 6-:-8 ~et,
A kúra fokOzatos csökkentés nélküli abbahagyása nem .~koz hatranyt.
..
Ismétlés esetén a két kúra között - az arzén kiürülésére - legalább 2-4 hetes szunetet
szokás tartani.
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- Erős hatású szert tqrtalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tuntetnie,
- E gyógyszer alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.
- Alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó munka!).
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepresszív hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Melleril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó etil-morfinium-klorid és metil-homatropinium-bromid a szoptatott
csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat.
- Aethylmorphinium chloratum más neve: Aethylmorphinum hydrochloricum (Ph. Hg.
VI.); t;-.tovatropin (védett név).

+
GUTTA STOMACHICA
(Gutt. stomach.)

Tinctura strychni ............•..•.......
Tinctura chinae composita •..............

1,0 g
24,0 g

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Étkezés előtt X órával 30 cseppet kevés vízben bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Stomachicum. Amarum. Tonicum.
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Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

telhető.
Erős hatású

- Phenobarbitalum natricum más neve: Phenobarbitalnatrium (Ph. Hg. VI.); Sevenal.
natrlum, Luminal-natrium (védett nevek),
-Tinctura valerianae akoholica más neve: Tinctura valerianae spirituosa (Ph. Hg. VI.).

szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.

HYDROGENIUM l'EROXYDATUM DILUTUM 3%
(Hydrog. perox. dil. 3%)

GUTTA VALERIANAE CUM MENTHOLO
(Gutt. valer. e. mentho\.)

Mentholum . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . • •
0,50 g
Tinctura valerianae aetherea ...••.••••.• ad 20,0 g (19,5 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta J.szor 25-30 cseppet kevés vízben bevenni.
tandó" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Sedativum.

„Hűvös

helyen tar-

Hydrogenium peroxydatum diiutum 3%
foNo VI .•...•••••.••...•...••••..•••.•

100,0 g

!Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 pohár vízhez; száj- és toroköblítésre.
1 hónapig készletben tartható.
Enyhe antisepticum. Desodorans.
Megjegyzés:
- Sebkezelésre: bűzös és gennyes sebek szagtalanítása, tisztítása, a pörkök oldása, a sebbe
beragadt kötések eltávolítása stb. céljából: 2-4 evőkanálnyit 2 dl vízhez utasítással
rendelhetik.

~

GUTTA VEGETOSEDATIVA

+

(Gutt. vegetosed.)

INfUSUM IPECACUANHAE

Phenobarbitalum natricum .......•....••
Tinctura belladonnae .............•......
Tinctura valerianae alcoholica • ~
&

•••

& ••••

Aetheroleum menthae piperitae ....•....

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

v gtt

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta 3~szor 30 cseppet kevés vízben bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Sedativum. Spasmolyticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható Id. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-telhető.

Erős hatású szert tartalmaz. h pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
-A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munkavégzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszélylyel járó munkát végezni.
- Az induktor (fenobarbitál·nátrium) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednlsolon stb.), orális kontraceptivumok, szalicilátok, D·vitamin és tetrac.iklinek terápiás effektusát. Az induktortarta!mú foNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek
hirtelen toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női teibe átjutó fenobarbitál-nátrium a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
- Szükség esetén az orvos 1,0 g kodeinium-kloriddal is rendelheti.
- A női tejbe átjutó kodeinium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tünete~
ket okozhat.

-
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(lnf. ipecac.)

Tinctura ipecacuanhae •••................
3,0 g
Spiritus anisatus •••.••••...•.....•...••..
2,0 g
Acidum sorbinic:um .•.........••...•...••
0,20 g
Aqua destillata ••••..•.........•....••.•. ad 200,0 g (194,8 g)
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-4-szer 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni. „Hüvös helyen
tartandó" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel keli tüntetnie.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- Szükség esetén a készítmény a következő ízesített változatban is elkészíthető:

Tinctura ipecacuanhae . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,0 g
Sirupus fragariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }
vel
·
60,0 g
Sirupus ribis rubri ..•........................
Acidum sorbinicum ......................... .
0,20 g
Aqua destil/ata ...•.......................... ad 200,0 g (136,8 g)
- Szükség esetén az orvos 2,0 g nátrium-hidrogén-karbonáttal, 3,0-5,0 g kó/ium-jodiddal,
0, 15-025 g efedrinium-kforiddal is rendelheti.
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- Efedriniu,m-kJoriddal történ~ rendelés esetén csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése S_ferint egy vagy két alkalommal ismételhető.
- Efedrini&im-kloriddal történő rendelés esetén figyelembe kell venni.hogy guanetidin
(Sanoterf®ID, Sanegyt), MAO-bén[tók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt) a készítmény
hatását együttes alkalmazás esetén veszélyes mértékben fokozhatja.

+
INFUSUM ll'ECACUANHAE PRO l'ARVUlO

Rendeléskor készítjük.
;\·
Purgativum. Drasticum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra fest
heti.
- Terhes. valamint szoptató nőknek alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó hashajtó hatású származék a szoptatott csecsemőben kólikás fájdalm
mat, hasmenést. exszikkózist okozhat.
- Natrium sulfuricum más neve: Natrium sulfuricum crystal/isatum (Ph. Hg. VI.).
0

(lnf, ipecac. pro parvuL)

Tinctura ipecacuanhae ......••.......•...
1,0 g
Spiritus anisatus ..................•....•.
v gtt
Sirupus simplex ........•....•....•.....•
20,0 g
Acidum sorbinicum . , ••..•••......••••...
0,10 g
Aqua destillata ........•....••..•...••... ad 100,0 g (711,8 g)
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatút'a: 3 éven felüli gyermeknek naponta 3-4-szer 1-2 kávéskanálnyit étkezés után
beadni. „Hűvös helyen tartandó" címkével.
Rendelé~kor készítjük.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást az orvosnak a vényen minden
esetben fel kell tüntetnie.
- 3 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Szükség esetén a készítmény a következő ízesített változatban is elkészíthető:

t

Tinctura ipecacuanhae • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . .
1,0
Sir:: us fragariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
,0
1
40
Sirupus ribis rubri . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • J
Acidum sorbinicum ...............•..•.•..•..
0,10
Aqua destil/ata ................•........•.... ad 100,0

g
g

g
g (58,9 g)

INFUSUM SENNAE CUM NATRIO SULFURICO
(lnf. sennae e. natr. sulf.)

Sennae folium ..........•..••.....•.....•
Aqua desti llata ........••.••...••... ; •...
ad colaturam •............•...•..•.....
Acidum sorbinicum ...........•....••....
Natrium sulfuricum ...•.•..•.......•••..

15,0 g
qu. s.
175,0 g
0,20 g
25,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: 2 óránként 1 evőkanálnyit bevenni a hatás beálltáig. „Használat
zandó'', „Hűvös helyen tartandó" címkével
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előtt

felrá...

++
INHAlASOlUM ASTHMAlYTICUM
(lnhal. asthmalyt.)

i. {
II.

m.
IV.
v.
VI.

Natrium disulfurosum •••••••••••••
0,02 g
Acidum tartaricum ...•..••..••••••
O,Olg
Epinephrinum ••..•......•...•••.••
0,02 g
Tetracainium chloratum ••••...••••
0,20 g
Kalium sulfuricum •••.••••••••.••••
0,20 g
Glycerinum
e •••••• ~ •••••
2,0 g
Aqua dest illata
• ,;;~;. i. ,, ; ,, ..... . ad 20,0 g (17,54 g)
G ••

G ••••

„.•

Készités: Az 1. alatti alkot6részeket kb.15 g desztillált vízben oldjuk. Az oldatban enyhe
melegítéssel a 11.-at, a 111.mat, és a IV,met külön-külön oldjuk. Az oldathoz az V.-et ele~
gyítjük, és végül a tömegét a Vl.-kal 20,0 g-ra kiegészítjük.
Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Roham kezdetekor porlasztókészülékből 5-10 mély belélegzést. Naponta
legfeljebb Saször 10 belélegzést.
Rendeléskor készítjük.
Antiasthmaticum. Sympathomimeticum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy d6zis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A porlaszt6készülékbe egyszerre csak 30 cseppet ajánlatos tölteni. Már a roham köze-ledtekor inhaláljon a beteg.
- Sötét helyen tartandó. Levegőn oxidál6dik: a megbarnult oldat nem használható.
- Szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Szükség esetén az orvos 0,02 g otropiniumgszu/fáttal is rendelheti.
- Az atropinium-stulfát alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszélylyel járó munka!).
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és trlclklikus antidepresszív haa
tású vegyületekkel (Frenolon, Hlbernal, Me\leril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos, toxikus mellékhatásokat okozhat.
- A női tejbe átjutó atropinium-szulfát a szoptatott csecsemőben toxikus tünteket okoz~
hat.
- Natrium disulfurosum más neve: Natrium pyrosulfurosum (Ph. Hg. VI.).
- Epinephrinum más neve: Adrenalinum (Ph. Hg. VI.).
-Tetracainium chloratum más neve: Tetracainum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
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-

INHAl.ASOl.UM ISOPRENAl.iNI
(lnhal. isoprenalin.)

lsoprenalinium chloratum .• , . . . . . • . . . . . •
0, 10 g
Tetracainium chloratum . . . . . . . . . . . . . . . .
0, 10 g
Natrium disulfurosum • . • . . . . . . . • • . • . . • •
0,01 g
i'ropylenglycolum ... „ ... „ .. „ „ „. „ „
1,0 g
Aqua destillata • p.crl/. .{
t.';, ........ ad 10,0 g (8,8 g)

.t;l '•

-

-

Készítés: A szilárd alkotórészeket a folyadékelegyben enyhe melegítéssel oldjuk,
Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Roham kezdetekor porlasztókészülékből 5-10 mély belélegzést, Legfeljebb
4óránként10 belégzést.
Rendeléskor készítjük.
Antiasthmaticum. Sympathomimeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

+
KLYSMA CHLORAl.I l'RO INFANTE
(Klysm. chloral. pro infant.)

Chloralhydratum ....• , .............•....
Aqua destillata „ „ „ „ „ „ „ .. „ „ „ „ „
Mucilago hydroxyaethylcellulosi •.•..•.••

telhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A porlasztókészülékben egyszerre csak 30 cseppet ajánlatos tölteni. Már a roham közeledtekor inhaláljon a beteg.
-Sötét helyen tartandó. Levegőn oxidálódik: a megbarnult oldat nem használható.
- Egyidejűleg epinefrint tartalmazó belégzőszert ne használjon a beteg.
-lsoprenalinium chloratum más neve: lsoprenalinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.);
lsoproterenolum hydrochloricum, Propylon, Euspiran, Novodrin, Aludrin lsolevin
védett nevek).
'
- Tetracainium ch!oratum más neve: Tetracainum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
-Natrium disu1furosum más neve: Natrium pyrosulfurosum (Ph. Hg. VI.).

'*'

-

-

(Klysm. chloral.)

Phenazonum .....•..........•.••...••••
Chloralhydratum ...........•...••• „ •••
Aqua destillata ................ „ ... „ .. .
Mucilago hydroxyaethylcellulosi •...•••.•
&

2,0 g
3,0 g
125,0 g
70,0g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Egyszerre felét, langyos csőrének.
Rendeléskor készítjük.
Sedativum. Antispasmoticum. Hypnoticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.
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1,0 g
49,0 g
30,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Csecsemőnek Y,,-ét;
kisgyermeknek 2 éves korig Y.-ét;
2 éves kor fölött az egész mennyiséget egyszerre, langyos csőrének.
Rendeléskor készítjük.
Sedativum. Antispasmoticum. Anticonvulsivum. Hypnoticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

-

KI. YSMA CHl.011.Al.I

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az-forvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározní, hogy a gyógyszer milyen mennyisége é~ mely ada~
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy;tJales~:ti veszélylyel járó munkát végezni.
''--<v+i'
Huzamosabb időn át csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható!
Szívbetegeknek alkalmazása nem ajánlatos.
Phenazonum más neve: Azophenum (Ph. Hg. VI.); Antipyrin (védett név).
Ch!oralhydratum más neve: Chloralum hydratum (Ph. Hg. VI.).

telhető.
Erős hatású

szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
Görcsroham alatt csecsemőnek egyszerre a negyed részét vagy a felét, körtefecskendö
segítségével a végbélbe kell fecskendezni. A farpofákat addig egymáshoz kell szorítani,
míg a gyermek el nem alszik. Ez mintegy 3-5 perc múlva szokott bekövetkezni.
Huzamosabb időn át csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.
Szívbetegeknek alkalmazása nem ajánlatos.
Chloralhydratum más neve: Chloralum hydratum (Ph. Hg. VI.).

KI. YSMA l.AXANS
(Klysm. \ax.)

Trinatrium citricum ••••.•.........•....•
0,90 g
Natrium laurylsulfuricum ....•..........
0,10 g
Sorbitum „ ............................ .
3,0 g
Glycerinum .•...•.••.....•.••..........•
3,0 g
Solutio conservans •... „ ••••••••••••••••••
0,20 g
Aqua destillata •.................•..•... ad 10,0 g (2,8 g)
Expedíció: Műanyag flakonba,
Szignatúra: Hashajtó csőre.

csőrös

feltéttel.
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r'

li

Készítés: Az alkotórészeket erőteljes összerázással emulgeáljuk.
Szignatúra: Külsőleg. „Használat előtt felrázandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén az orvos 10 csepp borsosmentao/ajjal is rendelheti.

Laxans.
Megjegyzés:
- Gyermeknek az adag felét!
- Trinatrium citricurn más neve: Natrium citricum (Ph. Hg. VI.).
- Sorbitum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VL).

LINIMENTUM AD l'ERNIONEM
(Linim. ad pernion.)

1·
II.
Ill.

1 Camphora ....... · .. · · · „ · · · · · · · · · •
l Collodium ...... „ . „ ..... „ „ . „ .
Ammonium bitumensulfonicum ...•
Solutio iodi alcoholica •...•........

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

Készítés: Az L oldathoz a 11.~at, végül al\l.aat e!egyítiük.

(Linim. scabicid.)

i. { TAri.adethan 01.a':'inum •••••.••••••••••
c1 um o 1e1n1cum ...••....•.......
II. Benzylium benzoicum ••...••....•..

m.

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Fagybalzsam, ecsetelésre.
1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.

IV.

Megjegyzés:
_Ecsetelés előtt a fagyott testrésztfélpen.cnként váltogatva melegahideg vízben áztatjuk
mintegy 10 percen át, de megfelelő a 10-15 percig tartó meleg vízben való fürösztés is.
Szárazra törlés után a f agycsomókat be kell ecsetelni A kezelést több egymást követő
napon 1-2 alkalommal meg kell ismételni. A gyógysz.e• enyhén színező, ez.ért a kézen
cérnakesztyű használata célszerű.
- Ammonium bitumensulfonicum más neve: lchthyolum.
- Solutio iodi alcoholica más neve: Solutio jodi spirituosa (Ph. Hg. VI.).

LINIMENTUM AMMONIATUM
(Linim. ammon.)

Acidum oleinicum ..••.••...••..........
Oleum helianthi •.•••••.•..•••...••••••.•
Ammonia soluta 10% „ ...... „ „ •....•..

LINIMENTUM SCASICIDUM

1,0 g
74,0 g
25,0 g

Készítés: Az a\kotórész:eket erőteljes összerázássa1 emulgeáliuk.
Szignatúra: Külsőleg. Bedörz:sölésre. „Hasz:nálat előtt felrázandó" címkével.

0,50
2,0
25,0
Aqua destillata ••..•....••.••.•...•
25,0
Aqua destillata .......•....••..•... ad 100,0

g
g
g
g

g (47,5 g)

Készités: Az 1. elegyhezall.-at keverjükésalll.-kal erőteljesen összerázzuk.Az emulzió
tömegét a IV.-kel 100 g·ra kiegészítjük és ismét összerázzuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Bekenésre. „Használat előtt felrázandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Derma.tologicum. Scabicidum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a szem környékét és a nyálkahártyákat nem szabad
bekenni! Szappanos, melegvi:z.es fürdő után a gyógyszer fele mennyiségével, a fej kivé-telével, az egész testet, álltál a lábujjak hegyéig, gondosan be kell dörzsölni. y._ óra
múlva a gyógyszer megmaradt fele mennyiségével a bedörzsölést - lemosás nélkül meg kell ismételni. 24 óra múlva meleg szappanos fürdő, utána tiszta ágynemű- és fehérnemüváltás szükséges. A felső ruhát belülről ki kell vasalni. Együtt lakók kezelését a
reinfekdó elkerülése érdekében egyidejűleg célszerű végezni.
- A készítmény csecsemők és gyermekek kezelésére is alkalmas.
Csecsemőt 5 g,
1-3 éves gyermeket 10 g,
4-6 éves gyermeket 20 g,
7-14 éves gyermeket 30-40 g linimentummal kell bekenni; y._ óra múlva a kezelést
ugyanezzel a dózissal kell megismételni.

1 hónapig készletben tartható,
Antirheumaticum. Derivans.
Megjegyzés:
'b k 11 b d.. ··1 · Ab ~ d..orzs~··1t t eru··1 e t r; me- A kész:ítményt a fáidalmas terü_let bőre e e e orz.so n1.
leget tartó kötés alkalmaz:hato. Ez a kezelés naponta 2-3-sz.or 1s meg1smételheto.

a ••

(Linim. calc.)
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(Liqu. carb. deterg.)

l'ix lithanthracis „ .•••......... „ ....... .
Tinctura saponariae .
~
Acetonum •••••••..........•.•.••.....•..

LINIMENTUM CALCIS
Acidum oleinicum ....•............••••.•
Oleum lini „ . „ .. „ .•...•...•• „ ... „ ...
Aqua calcis foNo VI ••.. „ „ .. „ .. „. „ ..

LIQUOR CARSONIS DETEll.GENS

1,0 g
49,0 g
50,0 g

Expedició: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Kátrányos
lyes" címkével.

••••••••••••••••

ecsetelő.

„Használat

előtt

10,0 g
10,0 g
80,0 g
felrázandó",

„Tűzvesz.én
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1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a kátrány a fehérneműn foltot hagy. A folt meleg
szappanos vízben, mosással eltávolítható.
_

MIXTURA CHLORALO-BROMATA
(Mixt.

Extractum belladonnae sicc:um ..•••.•.•.
Diluendum menthae FoNo VI •.•.•••••••.
Aqua destillata „ „ . „ „ „ „ .. „ . „ „ „ „
Chloralhydratum •...... „ ....... „ ..... .
Kalium bromatum „ „ .• „ „. „ „ . „ „ „ .
Tincturra aromatica ••..•...•• „ ••••• „ •••••
Extradum liquiritiae fluidum •••••••••.••
Sirupus aurantii ••.•.•...•.....•• „ • „ •••••

LIQUOR PEROX'l'DATI COMPOSITUS
(Uqu. perox. comp.)

Hydrogenium pHoxydatum dilutum 3%
FoNo VI •••. „ . „ ........... „ „ .. „ . „
Aluminium aceticum tartaricum solutum

100,0 g
50,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 pohár langyos vízhez., száj- és toroköblítéSf:e.
Rendeléskor készítjük.
Enyhe antisepticum. Antiphlogisticum. Desodorans.

chloral~brom.)

0,20 g
3,0 g
27,0 g
10,tl g
10,0 g
0,20 g
4,0 g
45,6 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kávéskanálnyit, kev~s vízzel hígítva bevenni. "Használat
előtt felrázandó'' címkével.
Sedativum. Hypnoticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé~
telhető.

-

MAGNESIUM SULFURICUM

-

(Magn. sulfurlc.)

0

Ph. Hg. VII.

Magnesium sulfuricum •.•.••....• „ •••••• „

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely ada
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszélyp
lyel járó munkát végezni.
Huzamosabb időn át csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható,
Szívbetegeknek alkalmazása nem ajánlatos.
A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemőben aluszékonyságot, toxikus tüp
neteket okozhatnak.
Chloralhydratum más neve: Chloralum hydratum (Ph. Hg. VI.).

100,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: 2-3 kávéskanálnyit 2 dl vízben oldva bevenni.
Purgativum.
Megjegyzés:
- Szoptatás alatt a tej elapadását okozhatja.
- Magnesium sulfuricum más neve: Magnesium sulfuricum crystallisatum (Ph. Hg. VI.};
Keserűsó.

-

-

+
MIXTURA PECTORALIS
(Mixt.~pector.)

MIXTURA ANTIRHEUMATICA
(Mixt. antirheum.)

Spiritus saponatus ........•....•.........
Aqua destillata .....•....
„ „ .•..•.•••
Ammonia soluta 10% „ „ „. „ „ „ „ „ „ .

„.

20,0 g
70,0 g
10,0 g

Szignatúra: Külsőleg. Bedörzsölésre.
1 hónapig l<észletben tartható.
Antirheumaticum. Derivans.
Megjegyzés:
- A készítményt a fájdalmas terület bőrébe kell bedörzsölni. A bedörzsölt területre me„
leget tartó kötés alkalmazható. A kezelés naponta 2-3~szor megismételhető.
·
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Ephedrinium chloratum •.•.•••...•...••.
0,30
Tinctura ipecacuanhae •.••..•••••..•...••
3,0
Elixirium thymi compositum ••••••....•.
150,0
Aqua destillata ••••... „ .. „ ............ . ad 200,0

g
g
g
g (46,7 g)

Készítés: Szükség esetén a készítményt 2-3 g talkummal összerázva megszürjü~.
Expedíció: Sötét üvegben.
"
Szignatúra: Naponta 3-4-szer 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az: orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
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:Szignatúra: 2-3 óránként 1 evőkanálnyit bevenni.
Rendeléskor készítjük.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Csecsemőnek alkalmazása nem ajánlatos.
- Szükség e~etén az orvos 3,0-5,0 g kálium-jodiddal vagy 0,20 g efedrinium-kloriddal is
rendelheti.
- Efedri~iu.m-kloriddal történő ~endelése esetén a készítmény jelzése +.Csak vényre
adhat? .k1. Az o~vos re~de!k:zese szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.
- Efedr1nsur:n-kloriddal torteno re~d~lés esetén fl~ye/embe kell venni, hogy guanetidin
(Sa~o.tens1n,.. Sanegyt), MA?-bén1;.ok (Nuredal) es metildopa (Dopegyt) a készítmény
hatasat, egyuttes a!kalmazas eseten veszélyes mértékben fokozhatja.

- Guanetidin (Sanotensin, Sanegyt), MAO-bénítók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt) a
készítmény hatását, együttes alkalmazás esetén veszélyes mértékben fokozhatja
- Szükség esetén az orvos 0, 15 g eti/hmor{1nium-kloriddal is rendelheti. Ebben az esetben
csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal.
- Az etil-morfinium-klorid alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát
végezni tilos.
- A női tejbe átjutó etil-morftnium-klorid a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá, lusta
szopóvá teheti, továbbá mérgezettségl tüneteket okozhat.
- Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrlnum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).

+
MIXTURA SEDATIVA
(Mixt. sedat.)

Kalium bromatum ..•..•.• „ ............ .
Natrium bromatum solutum 33,3%
l'oNo VI. ........•••••..•••..•..•....••
Giycerinum .................••..•••.•..•
Sirupus simplex „ . „ . „ ..••• „ „ ...... „
Solutio conservans .......•............•..
Tinctura strychni ..•••........• " .......•.
Tinctura valerianae alcoholica „ ••••••••••
Diluenclum aromaticum l'oNo VI ..•..•••
Aqua destillata ..••..•............... „ .. ad

15,0 g
10,0 g
100,0 g
1,0 g
2,0 g
5,0 g
5,0 g
200,0 g (57,0 g)

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit étkezés után bevenni.
Sedativum. Tonicum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Szükség esetén Mixtura sedativa cum sorbito (Mixt. sedat. c. sorbito) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Sirupus simplex helyett azonos mennyiségű Sirupus sor~
biti FoNo V/.-tal kell elkészíteni.
- A iárművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely ada~
golási módon történő alkalmazása mellett lehet· járművet vezetni vagy baleseti ve~
széllyel járó munkát végezni.
- A női tejbe átjutó kálium-bromid és nátrium-brornid a szoptatott csecsemőt a\uszé~
konnyá teheti, bőrén aknét okozhat.
- Tinctura valerianae alcoholica más neve: Tinctura valerianae spirituosa (Ph. Hg. VI.).

MIXTURA SOlVENS
(Mlxt. solv.)

Ammonium chloratum .•••...•..•••.•••• ~
5,0 g
Acidum sorbinicum •••••.....•..•••..••• „
0,20 g
Sirupus liquiritiae ••..•..•.••••••••••••••
20,0 g
Aqua destiilata ••.•.....•••••.••••••••..• ad 200,0 g (174,8 g)
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MUCILAGO AD CATHETEllU:M

5,0 g

(Mudi. ad cathet.)

Mucilago hydroxyaethylcellulosi . . • • • . . • •

30,0 g
0, 1%
foNo VI. . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . • . l
vel
} 10,0 g
Thiomersalum solutum 0,1% FoNo VI. •• • J
Aqua destillata . • . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . •
60,0 g
~henylhydrargyrum boricum solutum

·~!"
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1:;•
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Készítés: A folyadékelegyet széles szájú üvegben 120 °C-on 20 percig sterilezzük.
Expedíció: Széles szájú üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Katétercsúsztató.
1 hónapig készletben tartható.
Antisepticum.
Megjegyzés:
- figyelmeztessük~ beteget, hogy ne a katétert mártsa a csúsztatószerbe, hanem ezt
cseppentse a kateterre.
- Az ismételt felhasználásra vonatkozó utasítást lásd a FoNo VI. orvosi kiadás Mucilago
ad catheterem vényelőirat megjegyzésében.
- Phenylhydrargyrum boricum so!utum 0,1% FoNo VI. más neve: Phenomerborum solutum 0,1% (Ph. Hg. VI.).

-~, (i'I

,:

NASOGUTTA ARGENTI PROTEINICI
(Nasogutt. argent. prot.)

Argentum proteinicum .•..•..••.•.•..••.
Aqua destillata •.•..........•.......•.••

0,20 g

ad 10,0 g (9,8 g)

Készítés: Kis főzőpohárba mért desztillált víz felületére hintjük a protein-ezüstöt és
kevergetés nélkül oldjuk.
•
~xpedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Orrcsepp. Naponta 3~szor B-10 cseppet becseppenteni.
Rendeléskor készítjük.
Rhinologicum. Antisepticum.
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Megjegyzés:
- Ajánlott adagolás: gyermeknek naponta 2-3-szor 2-3 csepp.
- Az orrcsepp használata előtt mindkét orrnyílást fújja ki a beteg. Ezt követően hanyatt
fekvő helyzetben cseppentővel az orrnyílásaiba cseppentsen.
'
- ~ fehérneműn foltot hagy, tehát becseppentés után a beteg papírzsebkendőt használa
JOn.

'1•
NASOGUTTA El'HEDll.INI
(Nasogutt. ephedr.)

Ephedrinium chioratum ....••....•.....•
Solvens viscosa FoNo VI •..•.•...•....•..

0,20 g
ad 10,0 g (11,8 g)

Ex.pedíc!ó: Sö~~t,„pipettás ül_e~~ vagy műanyag tartályban.
Sz1gnatura: Kulsoleg. űrre~~~· Naponta 2-3~szor 4-5 cseppet becseppenteni.
1 hónapig készletben tarth~tlii~

Rhinologicum. Sympathomim-'~ticum. Va.soconstrictor.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Az o;,rcsepp használata előtt mindkét orrnyílást fújja ki a beteg. Ezt követően hanyatt
fekve helyzetben cseppentővel az orrnyílásaiba cseppentsen.
- A becseppentés szükség esetén 2-3 óránként ismételhető.
- Az orrcsepp 5-6 napi használata után néhány napos kihagyás ajánlatos.
- Gua~etidin (Sa~o;ensin.„Sanegyt), MA?-béní~ók (N~red~I) és metildopa (Dopegyt) a
ké.~zitmény h.atasat, egyuttes a!kalmazas ~seten ~eszelyes mértékben fokozhatja.
- Szuksé~ ~seten az orvos 11-::11 csepp eukaliptusz~ es borsosmentaofajjal is rendelheti.
- Ephedrm1um chloratum mas neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).

1

+

NASOGUTTA EPHEDIUNI PRO INFANTE
(Nasogutt. ephedr. pro infant.)

Ephedrinium chloratum .........•.•..•••
0,05 g
Solvens viscosa FoNo VI. •..•.•..•..•.••• ad 10,0 g

Expedíció: Sötét, pipetf'is üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Orrcsepp. Szopás előtt 1-2 cseppet becseppenteni. „Gyermek„
gyógyszer'' címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Rhinologicum. Vasoconstrictor. Decongestans.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Náthás csecsemő orrlégzésének felszabadítására szopás előtt 1Operccel, hanyatt fekvő
hely_~etben, mindkét orrnyílásba 1-2 cseppet kell becseppenteni. Naponta legfeljebb
5-szor alkalmazzuk. Becseppentés helyett e gyógyszerrel átitatott vattát helyezhetünk
1-2 percre a csecsemő orrába. Ha így sem sikerült lehetővé tenni a szopást az anyatejet ki kell fejni és kanálból adni.
'
- 5-6 napi használat után néhány napos kihagyás ajánlatos,
- Ephedrinium ch!oratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.}.

56

NASOGUTTA ZINCI
(Nasogutt. zinc,)

Zincum sulfuricum ......••.....•.•......
0,05 g
Solvens viscosa FoNo VI. ..•.•...•....•.. ad 10,0 g (9,95 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üvega vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Orrcsepp. Naponta 3aszor 3-6 cseppet becseppenteni.
1 hónapig készletben tartható.
Rhinologicum. Adstringens. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Ajánlott adagolás gyermeknek: naponta 2-3aszor 2-3 cseppet,
_Az orrcsepp használata előtt mindkét orrnyílást fújja ki a beteg. Ezt követően, ha"'
nyatt fekvő helyzetben az orrnyilásaiba cseppentsen.
i\

>!<

fJ '

NASOGUTTA ZINCI CIJM El'HEDRINO
(Nasogutt. zinc. c. ephedr.)

Zincum sulfuricum ••..••• „ ••••••••••••••
0,02 g
Ephedrínium chloratum ••••...•••.....••
0,10 g
Solvens viscosa FoNo VI ••....•...••.•... ad 10,0 g (9,88 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üvega vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Orrcsepp. Naponta 3-szor 3-6 cseppet becseppenteni.
Rhinologicum.
1 hónapig készletben tartható.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Az orrcsepp használata előtt mindkét orrnyilást fújja ki a beteg. Ezt követően, haa
nyatt fekvő helyzetben az orrnyílásaiba cseppentsen.
- Ajánlott adagolása gyermeknek: naponta 2-3-szor 2-3 cseppet.
- 5-6 napos használat után néhány napos kihagyása ajánlatos.
- Guanetidln (Sanotensin, Sanegyt), MAOabénítók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt)
a gyógyszer hatását, együttes alkalmazás esetén veszélyes mértékben fokozhatja.
- Ephedriníum chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).

NATRIUM SULFURICUM
(Natr. sulfuric.)
Ph. Hg. VII.

Natrium sulfuricum

·····················

100,0 g

Expedició: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: 1-2 kávéskanálnyit 2 dl langyos vízben oldva, éhgyomorra bevenni.
Laxans.
Megjegyzés:
- Csecsemőknek alkalmazása nem ajánlatos.
- Szoptatás alatt a tej elapadását okozhatja.
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~----------------~----------------~~~~~~~~=~

_Nem rriaró mérgekkel történt, heveny,_ per as mérgezések esetén alkalmazását lásd a
FoNo .VI." orvosi kiadás Natrium sulfuricum vényelőiratában.
_ Natriunl :sulfuric"Jm más neve: Natrium sulfuricum crystalllsatum (Ph. Hg. VL);
Glaubersó.

>I<
OCU,l.ENTUM ALBUM
(Oculent. alb.)

Hydrargyrum chloratum amidatum
0,10 g
Oculentum hydrosum ...•••............• ad 10,0 g (9,9 g)
Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel.
Szignatúra: Külsőleg. Fehér szemkenőcs.
1 hónapig készletben tartható.
Ophthalmicum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

OCUl.ENTUM llOROZINCi
(Oculent. borozinc.)

Acidum boric:um ••.••• „ •••••• „ •• o e • • o. a •
11,50 g
Zincum oxydatum ••.••••••••••••••.•••.•
0,50 g
Oculentum hydrosum • • • • • • • • • • • • • . . • • • • ad 10,0 g (9,0 g)
Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel.
Szignatúra: Külsőleg. Szemhéjkenócs.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Enyhe antisepticum.
Megjegyzés:
- A szemhéjszéli beszáradt váladékot kamillateával el kell távolítani. Ezután szemken6
üvegpálcikával kölesnyi kenőcsöt a pillaszőrök mentén kenjen szét a beteg. A kezelést
este, lefekvéskor célszerű végezni. Másnap reggel száraz vattával a kenőcsmaradékot
le kell törölni.

+
OCULENTUM ERYTHROMYCINH

telhető.

- A szemhéiszéli beszáradt váladékot kamillateával el kell távolítani. Ezután szemkenő
üvegpáfcikával kölesnyi kenőcsöt a pi!laszőrök mentén kenjen szét a beteg. A kezelést
este lefekvéskor célszerű végezni. Másnap re_ggel száraz vattával a kenöcsmaradékot
le kell törölni.
- A beteg nem szedhet egyidejűleg jódot, brómot tartalmazó gyógyszert. Allergiás tünet esetén a kezelést abba kell hagyni.
- Hydrargyrum chloratum amidatum más neve: Hydrargyrum amidochloratum (Ph. Hg.
VI.); Hydrargyrum praecipitatum album (Ph. Hg. V.).

OCUl.ENTUM ANTISEPTICUM
(Ocufent. antisept.)

Cliochinolum .......•.•.......•....•...••
0,50 g
Oculentum hydrosum ...........•......• ad 10,0 g (9,5 g)
Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel.
Szignatúra: Külsőleg. Szemhéjkenöcs.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Csak a szemhéjak külső börfelületére alkalmazható. Ügyelni kell, hogy a szembe ne
kerüljön.
-Cliochinolum más neve: Jodchloroxychinolinum {Ph. Hg. VI.); Enteroseptol, Vioform
(védett nevek).

(Oculent. erythromycin.)

Erythromycinum •••••..••.•••••.•••••••.
0,05 g
Ocuientum hydrosum • • • • . • • • • • • • • • • • • • • ad 10,11 g (9,95 g)
Expedició: Tubusban, csőrös feltéttel.
Szignatúra: Külsőleg. Szemkenőcs.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Antibioticum.
Megjegyzés:

- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé

0

telhető.

- A szem kenó üvegpálcikára helyezett kölesnyi kenőcsöt az alsó szemhéjat lehúzva, a
szemhéj és a szemgolyó áthajlásába kenje a beteg. A szemet becsukva a kenőcs a szemm
héj belső felületén, enyhe masszálással eloszlatható. A kezelést este lefekvéskor céle
szerű végezni, másnap reggel száraz vattával a kenőcsmaradékot le kell törölni.

+
OCUl.ENTUM Fl.AVUM
(Oculent. flav.)

Hydrargyrum oxydatum flavum •••••••••
11, 10 g
Oculentum hydrosum • • • • • • . . . • • • • • • • • • • ad 10,0 g (9,11 g)
!Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel.
Szignatúra: Külsőleg. Sárga szemkenőcs.
1 hónapig készletben tartható.
Ophthalmicum. Antisepticum.
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OCULENTUM NEOMYCINI
(Oculent. neomycin.)

0,05 g
Meomycinium sulfuricum • .. • ... • ..... .
ad
10,0
g (9,95 g)
l'lll
Oculentum hydrosum ..•••........ • • • • • •
Expedíció: Tubusban, csőrös fe\:éttel.
, , Külsőleg. Sz.emkenocs.
sz.1gnatura.
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OCUl..OGUTTA ATROPIN!
(Ocu!ogutt. atrop.)

Atropinium sulfuricum .........•.•......•
So!utio ophthalmka cum phenylhydrar-j
gyro borico foNo VI .................. .

~

So~:~: V~~~~~~~'.".;.~~ ..~~~ .. ~~'.~~~~~~~~

~l~O g (9,9 g)

Expedíció: Sötét, pipettás üvega vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsö!eg.1%aos atropinaszemcsepp. Az orvos utasítása szerint. A felbon&
tástól számítva 1 hétig használható, „Méreg" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Mydriaticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ig..
mételhetö.
- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés baleseti veszéllyel járó
munka!).
- A szemcsepp alkalmazásakor a szemhéjakat kézzel széttárjuk vagy az alsó szemhéjat
lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szemgolyó közé
cseppentjük. Saját szembe, ugyanígy tükör előtt cseppenthetünk. Az erősen könnyező
szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű acseppentést
végezni.
- Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos írja elő, hogy melyik szembe és na~
ponta hány cseppet kell alkalmazni.
- Gyermeknek 0,5%aos oldat alkalmazása ajánlatos.
-Atropinium sulfuricum más neve: Atropinum sulfuricum (Ph. Hg. VI.).
- Solutio ophthalmica cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solutio
ophthalmica cum phenomerboro (Ph. Hg. VI.).

+

CULENTUM SUl..FACETAMIDI

O

0, 10 g

OCUl..OGUTTA NEOMYCINI

(Oculent. sulfacetamid.)

(Oculogutt. neomycin.}

1,0 g
"'ulfa•etamidum natricum .... •. • ... •. •. •
ad 10,0 g (9,0 g)
..,Oculentum
....
.
.......
.
simplex • • . • .... • ...
Expedíció: Tubusban, csőrös fe\~éttel.
.
• • K"lső\eg.
Szemkenocs.
Szignatura.
u
•

t hónapig készletben tart~ato.
Ophthalmicum. Antisept1cum.

.
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Neomycinium sulfurricum ....
0,05 g
Natrium chloratum .•...••..•..•...••..•
0,08 g
Aqua destiilata pro injectione •..•..•••.• ad 10,0 g (9,9 g)
e •••••••••••

Expedíció; Sötét, pipettás üvegft vagy műanyagtartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Neomicin-szemcsepp. Naponta 5-ször 1 cseppet becseppentenl.
A felbontástól számítva 1 hétig használható. „Hűvös helyen tartandó" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Antibioticum.
Megjegyzés:
~Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal Ismételhető.

_A szemcsepp alkalmazásakor a szemhéjakat kézzel széttárjuk vagy az alsó szemhéjat
lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szemgolyó közé
cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erősen könnyező
szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a c:seppentést
n:végezni.
:.:·csak az egyi l<szem megbetegedése esetén csupán a beteg szembe kell cseppenteni.
- Neomycinium sulfuricum más neve: Neomycinum sulfurlcum (Ph. Hg. VI.),

OCULOGUTTA NEONATORUM
(Oculogutt, neonator.)

l'henylhydrargyrum boricum solutum 0, 1%
foNo VI. • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1,4
Solvens viscosa pro oculoguttis foNo VI •• ad 10,0

g
g (8,6)]

!Expedíció: Sötét, pipettás üveg„ vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőlege Szemcsepp. Újszülöttek kezelésére, A felbontástól számítva 1
hétig használható.
Rendeléskor készítjükG
Ophthalmicum. Antisepticum4
Megjegyzés:
- Phenylhydrargyrum boricum so\utum 0,1% FoNo VI. más neve: Phenomerborum
\Solutum (Ph. Hg. VI.).

>!<>!<
OCULOGUTTA PHYSOSTIGMINI
(Ocu\ogutt. physost.)

0,0125 g
Physostigminium salicylicum .....•.•...•
0,005 g
Natrium disulfurosum .• „ . „ ... „ „ „ „.
Solvens pro oculoguttis cum phenylhyd-l
rargyro borico FoNo VI •. „ „ „ •••.••••
g (4,98 g)
ve/
ad S,O

So~:~~ ':i~ -~~~~~~~~~'.~ .~~'.".. ~~'.~'.".~~~~'.~
Expedició: Sötét, pipettás üvegd vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. 0,25%-os fizosztigmin-szemcsepp. A felbontástól számított 3 na„
pig használható. „Méreg'' címkével.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Mioticum.
Megjegyzési
_Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-telhetó.
- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
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- A fentinél nagyobb mennyiségű szemcsepp rendelése esetén a készítményt 5 g~ot tar~
talmazó adagokban adjuk ki.
- A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és felső szemhéjat kézzel széttárjuk vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a
szemgolyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk.
Az erősen könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben
célszerű a cseppentést végezni.
- Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő, hogy melyik
szembe és naponta hány cseppet kell alkalmazni.
- ~laukómás ~eteg rés~ére ~ .~zem~szeti szakrendelés szakorvosának javaslata alap~
,:in - a kezeloorvos (korzet1, uzem1 orvos) térítésmentesen rendelheti.
- A sötétvörös vagy barna oldat nem használható!
- Solvens pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solvens pro
oculoguttis cum phenomerboro (Ph. Hg. VI.).
- Physostigminium salicylicum más neve: Physostigminum salicylicum (Ph. Hg. VI.).
- Natrium disu\furosum más neve: Natrium pyrosulfurosum (Ph. Hg. VI.).

>!<>!<
OCULOGUTTA l'ILOCARPINI 1%
(Oculogutt. pilocarp. 1%)

Pilocarpinium chloratum „ ••••••••••• „ ••• „
0,10 g
Solutio ophthalmica cum phenylhydrar-l
gyro borico foNo VI. „ .... „ . „ „ „ . „
vel
ad 111,ll g (9,9 g)

So~~~o0 ,;1~~~~~'.~i.c~ ..~~~ ••~~'.~~~~~~'.~
Exped[ci6: Sötét, pipettás üveg~ vagy műanyag tartályban.
Szignatúra.: Külsőleg. 1%-os pilokarpin-szemcsepp. A felbontástól számítva 1 hétig
használható. 0 Méreg'' címkével.
Rendeléskor készftjük.
Ophtha.lmicum. Mioticum.
Megjegy1 ·s:
- Csak vé yre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal Ismételhető.

- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
- A szemcsepp alkalmazásához az als6 és felső szemhéjat kézzel széttárjuk vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg lefelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szem„
golyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erősen
könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a
cseppentést végezni.
- Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő, hogy melyik
szembe és naponta hány cseppet kell alkalmazni.
- Glaukómás betegek részére - a szemészeti szakrendelés szakorvosának javaslata alap„
ján - a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen rendelheti.
- Pllocarpinium chloratum más neve: Pilocarpinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Solutio ophthalmica cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solutlo
ophthalmica cum phenomerboro (Ph. Hg. VI.).
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- A szemcsepp alkalmazásához az alsó és felső szemhéjat kézzel széttáriuk vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szemgolyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erősen
könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a
cseppentést végezni.
- Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő, hogy melyik szembe
és naponta hány cseppet kell alkalmazni.
- Glaukómás betegek részére - a szemészeti szakrendelés szakorvosának javaslata alapján - a kezelőorvos (körzeti, üzemi orvos) térítésmentesen rendelheti.

++

OCUlOGUTTA l'llOCARl'INI 2%
(Oculogutt. pilocarp. 2%)

Pilocarpinium chloratum.................
Solutio ophthalmica cum phenylhydrar-1
gyro borico FoNo VI .••••••..••.•••••..
~

so;~~: :i'.~~~~'.~i.~~ ..~~~ .. ~~'.~~~~~~'.~

0,lO g
~1Ug~~

++

OCUlOGUTTA PllOCARPINI OlEOSA 2%

Expedíció: Sötét, plpettás üveg- vagy ,műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. 2%-os pilokarpln-szemcsepp. A felbontástól számítva 1 hétig
használható. „Méreg" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Mioticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal isméQ

(Oculogutt. pilocarp. oleos. 2%)

Pilocarpinum ••.....•••...•....•..••..••..
0,20 g
Oleum ricini sterilisatum .•............... ad 10,0 g (9,8 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. 2%-os olajos pilokarpin~szemcsepp. A felbontástól számítva 1
hétig használható. „Méreg" cím~ével. .
, ,
_ ,.
,
k.
RemileléslteF lcésa:ítjülfa! vi /)~ ('.,tt~C'>\ 9°1t1&.. . M J<~ ~ · "''""""""""
~
Ophthalmicum. Mioticum. Q-....;._,' t._.,,"'''Vi .
. 'líU ~
~ J-4!!.t'~~e,,_
1

telhető.

- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (iármüvezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).

- A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és felső szemhéjat kézzel széttárjuk vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szem~
golyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erősen
könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a
cseppentést végezni.
- Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő, hogy melyik szembe
és naponta hány cseppet kell alkalmazni.
- Glaukómás betegek részére - a szemészeti szakrendelés szakorvosának javaslata alap~
ján - a kezelőorvosJkörzeti, üzemi orvos) térítésmentesen rendelheti.
- Pilocarpinium chloratum más neve; Pilocarpinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- So!utio ophthalmica cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solutlo ophtha!„
mica cum phenomerboro (Ph. Hg. VI.).

Megjegyzés:

k'.1-<i~

IJ,<-" '

G R~~""'"'f~'i

'

,j..""',,kll_iiJo~,

e-F.

- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

- E gyógyszer alkalmazása látászavart okoz.hat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
-A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és felső szemhéjat kézzel széttárjuk vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szemgolyó közé cseppentjük. Saját szembe, ugyanígy tükör előtt cseppenthetünk. Az erő
sen könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszeríí a cseppentést végezni.
- Mivel az adagolás esetenként változó, az orvos mindenkor írja elő, hogy melyik szembe
és naponta hány cseppet !<-e" ~lkalmazni.
- Glaukómás betegek ri!:~ '(
l ~-~emészeti s:zakrende\ésszakorvosánakjavaslataalapján - a kezelőorvos (kör·:..,;d, l:I;: ,::mi orvos) térítésmentesen rendelheti.

++

OCUlOGUTTA PllOCARPINI OlEOSA 1%

++

(Oculogutt. pilocarp. oleos. 1%)

OCUlOGUTTA SCOPOlAMINI

Pilocarpinum ••.•.•.• „ •••••••••• „ •••••• „ „
0,10 g
Oleum ricini sterilisatum . „ •••••••••••••• ad 10,0 g (9,9 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üvegq vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. 1°/o-os olajos pilokarpin-szemcsepp. A felbontástól számítva 1
hétig használható. „Méreg" dJiYlkével.
#'
• .,;:;; ,"
,..
f
7
·ReF1delí1luu !111ís>1ítjüh,

\ft ~,,.,,CWeav."e.-'il...

f-.,.~,~ ~

{Oculogutt. scopolamin.)

(

_11-(Jl~l~e. "1'"'-

0phthalmicum. Mioticum. ~;;.,;,ti- ~Itt,.., t.\ ~ „,J,,,c~
cl<.~ ~'
Megjegyzés:
(), UW>4'"-"I
-f,"""',l,,a;.lcil,
~ ,
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal isméd

ií!.:.

telhető.

- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
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Scopolaminium bromatum • . . . • • . . . . . • • . •
0,01 g
Solutio ophthalmica cum benzalkonio
FoNo VI ...••....••••.........•••••.•.•• ad 10,0 g (9,99 g)
Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Ki.ilsőleg. Szkopolamin-szemcsepp. A felbontástól számítva 1 hétig hasz0
nálható, „Méreg" cím kéve!.
Rendeléskor készítjük.
Ophthaimicum. Mydriaticum.
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_MCegjekgyézés:
sa v nyre a dh a t,a k"1 · Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal

telhető.
, 1ataszavar
, ,
t o kozhat
_E
gyógyszer alkalmazasa

(járművezetés,

ismé~

Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra! Külsőleg. 1%aos tetrakain-szerncsepp. Az orvos kezéhez. A felbontástól
számítva 1 hétig használható. „Méreg" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Anaestheticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki, az orvos kezéhez.
- A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és felső szemhéjat kézzel széttárjuk vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szem~
golyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erő
sen könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű
a cseppentést végezni.
-Tetracainium chloratum más neve: Tetracainum hydroch!oricum (Ph. Hg. VI.); Pantoa
cain (védett név).
- Solvens pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solvens
pro ocufoguttis cum phenomerboro (Ph. Hg. VI.).

baleseti veszéllyel járó

munka!).
,
1 , és felső szemhéjat kézzel széttárjuk vagy az alsó
- A szemcsepp alkalmazas~k.?r az a ~o t 1 felé néz a szemcseppet a szemhéj és a szem~
szemhéjat lehúzzuk, ~.. miko~,ben a e eg e aní
tÚkör előtt cseppenthetünk. Az erő
golyó közé cseppentiuk. Sa1at, szembe u:yk sz;~ébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű
sen könnyező szemű betegek es gyerme e
a cseppentést végezni.
_ Idős betegnek alkalmazása _nem, ~jánlatos. I k, ma és annak gyanúja esetén nem alka!~
_Az adagolást a szemorvos allap1t1a meg, g au 0
mazható.
, neve·· Scopolaminum hydrobromicum (Ph. Hg. VI.).
_ Scopolaminium
bromatum mas

OCUl.OGUTTA SUl.FACETAMIDI
(Oculogutt. sulfacetamid.)

3,0 g
Sulfacetamidum natricum · · · · · · · · · · · · · · ·
0,01 g
Natrium disuifurosum · · · · · · · • · · · • · · · • · • •
Phenylhydrargyrum boricum solutum 0,1%
0,20 g (IV gtt)
FoNo VI. • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • '· · · · · • ad
10,0
g {6,8 g)
Aqua destillata pro injection"e . , • ... : ....
Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy muanyag tar~alyban. t beGeppenteni. A felbon-

Szignatúra: Külsőleg. Szemc,sepp: Naponta 3-szor
tástól számított 3 napig hasznalhato.
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Antisepticum.

(Oculogutt. viscos.)

Natrium hydrogencarbonicum ...•••..•••
Solvens viscosa pro oculoguttis FoNo VI.

Ph;0i1:~1:a~~:.~~~ ~.~~;.°.~~ ~~'.~~~~.~·.1~}

cseppe

Megjegyzés:
, 1
alsó és felső szen1héjat kézzel széttárjuk vagy ~-z ~ls6
_A szemcsepp alka!mazasa.'°:'. az
b t felfelé néz a szemcseppet a szemhe1 es a
szemhéjat lehúzzuk, s mi~:izben. ~ e eg be u aní ', tükör előtt cseppenthetünk.
szemgolyó közé cseppent1uk. Sa1at észem
egJek ~mébe hanyatt fekvő helyzetben
Az erősen könnyező szemű betegek s gyerrn

célszerű a cseppentést végezni. d,
t'n csupán a beteg szembe kell cseppenteni.
- Csak az eg_rik szem ~egbet7ge ese. ~s~lf:cetamidnatrium (Ph. Hg. VI.); Albudd (vé- Su\facetam1dum natricum mas neve.
dett név).
,
. N · m yrosu\furosum (Ph. Hg. VI.).
_ Natrium disulfurosum n:ias nev~ · atr~u 'X PFoNo VI. más neve: Phenomerborum so~
_ Phenylhydrargyrum boricum so utum • o
lutum 0,1% (Ph. Hg. VI.).

1

vel
h'
lo
Solvens pro oculoguttis cum t iomersa
FoNo Vi. „ . „ „ „ . „ . · „ „ „ „ ' ' „ „ '

e;~.íi

..;•
~
~

„

••"

ve/
Thiomersalum solutum 0, 1% foNo VI •.••
Aqua destillata pro injectione , ...•..•••.

0,30 g
10,0 g

0,10 g (11 gtt)
ad 20,0

g (9,6 g)

Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban •
Szignatúra: Külsőleg. Műkönny. A felbontástól számítva 1 hétig használható.
Rendeléskor készítjük.
Ophtha.lmicum.
Megjegyzés:
- A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és felső szemhéjat kézzel széttárjuk, vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szemQ
golyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erő
sen könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a cseppentést végezni.
- Kontakt szemkagyló használatához is alkalmazható,
- Natrium hydrogencarbonicum más neve: Natrium bicarbonicum (Ph. Hg. VI.).
- Phenylhydrargyrum borlcum solutum 0,1% FoNo VI. más neve: Phenomerborum solutum 0,1% (Ph. Hg. VI.).

OCUl.OGUTTA ZINCi

(Oculogutt. tetracain).

Tetracainium chloratum · · • • · · • • · · · · · · · · •
Solvens pro oculoguttis cum phenylhyd·1
rargyro borico FoNo VI. • „ · · „ „ ' ' " • •

•••
i~•

++

OCUl.OGUTTA TETRACAINI
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OCU!.OGUTTA VISCOSA

(Ocu/ogutt. zinc.)

0,10 g

ad 10,0 g (9,9 g)

Zincum sulfuricum '••i • : • ••••••••••••••••
0,025 g
Solvens pro oculoguÚis cum phenylhyd·i
rargyro borico FoNo VI. „ „ „ „ .. , „ „
vel
ad 10,0 g?('J,97 g)

So~:e;;~ ~~~. ~~~.l~~.~~t.i~ .~~~. ~~'.~'.':~~~~'.~
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Expedíció: Sötét, pipettás üvegw vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 cseppet becseppenteni. A felbon"
tástól számítva 1 hétig hasznii.lható,
Rendeléskor készítjük.
Ophthalmicum. Adstringens.
Megjegyzés:
- A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és felső szemhéjat kézzel széttárjuk, vagy az alsó
szemhéiat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szem0

golyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erősen
könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a
cseppentést végezni.
- Csak az egyik szem megbetegedése esetén csupán a beteg szembe kell cseppenteni.
- Solvens pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solvens pro
oculoguttis cum phenomerboro (Ph. Hg. VI.).

OLEUM JECORIS
(01. jecor.)
Ph. Hg. VII.

Oleum jeco.ris

0

0

0

0

0

<I 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

200,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3·szor 1 kávéskanálnyit étkezés közben bevenni. „Hüvös helyen
tartandó'' címkével.
R.oborans. A.ntirachiticum.
Megjegyzés:
- Üres gyomorra bevéteL~ nem ajánlatos.
-Oleum jecoris más neve: Oleum jecoris aselli (Ph. Hg. VI.).

OLEUM RICINI
(01. ricin.)

~

OCULOGUTTA ZINCI CUM EPHEDRINO
(Oculogutt. zinc. c. ephedr.)

Zincum sulfuricum .:./~·; •· { •...•...•.......
0,02 g
Ephedrinium chloratum .•...............
0,10 g
Solvens pro oculoguttis cum phenylhyd-)
rargyro borico foNo VI ......•....••...
vel
ad 10,0 g (9,88 g)

So~:e~~ r:J"t. ~~~~~~~-t:'.~ -~~~. ~~'.~~~~~~~~
Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
:szignatúra: Külsőleg. Szemcsepp. Naponta 3-szor 1 cseppet becseppenteni. A felbon„
tástól számítva 1 hétig használható.
Rendeléskor lcészitjük:
Ophthalmicum. Adstringens.
Megjegyzés:

- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

- A szemcsepp alkalmazásakor az alsó és

felső

szemhéjat kézzel széttárjuk, vagy az alsó
szemhéjat lehúzzuk, s miközben a beteg felfelé néz, a szemcseppet a szemhéj és a szemgolyó közé cseppentjük. Saját szembe ugyanígy, tükör előtt cseppenthetünk. Az erő
sem könnyező szemű betegek és gyermekek szemébe hanyatt fekvő helyzetben célszerű a cseppentést végezni.
- Csak az egyik szem megbetegedése esetén csupán a beteg szembe kell cseppenteni.
- Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum {Ph. Hg. VI.).
- Solvens pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico FoNo VI. más neve: Solvens
pro oc:uloguttis cum p-henomerboro (Ph. Hg. VI.).
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Ph. Hg. VII.

Oleum ricini

····························

30,0 g

Szignatúra: Egyszerre bevenni.
Purgativum.
Megjegyzés:
- All~alm,as bevé~eli módja: r
a kevés feketekávét öntünk, erre töltjük a ricinus~laJat es 1-~ k~vé~kan~lny
1.es italt: likőrt, konyakot vagy rumot. A folyadékot
osszekev;res nel~ul, h;rtelé ~igya meg a felnőtt beteg.
- Csecsem~.nek, mivel suly.os v1zveszteséget okozhat, alkalmazása nem ajánlatos.
- Terhes noknek alkalmaz.asa nem ajánlatos.
- Szoptatás alatt a tej elapadását okozhatja.

OTOGUTTA BORICA
(Otogutt. bo.-.)

Acidum boricum ..............•..••.•••.
1,0 g
Aicoholum dilutum 70% •................ ad 30,0 g (29,ll g)
Készítés: Az oldatot enyhe melegítéssel készítjük.
Expedíció: Sötét, pipettás üveg~ vagy műanyag tartályba'1.
Szignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Naponta 2·szer 4-5 cseppet becseppenteni.
1 hónapig készletben tartható.
Otologicum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Idült;, bös~g.es fü!folyás es:tén a _váladékos hallójáratot enyhe nyomással, összesodort '
vatta,val k1t1sztftjuk. Ezutan a ~1zfürdőn testhőmérsékletre melegített gyógyszerből
legalabb.. 4~5 csepRet ~sepegtetun~ az ol~alf~kvésben levő v~gy a fejét oldalra hajtó
beteg kulso hallo1arataba. 10 percig tarto valtozatlan fejtartas után a lefelé fordított
f~.t~.~I a ~yógy,szerfefesle,g ~i~rül. A hallójárat kezdeti részét vattával gcndosan megtö~
~.?IJuk~ ~~a ham ,~:'lmaro~.asan,ak elkerülése végett zsíros kenőccsel vékonyan beken~
JUk. Vegul a halloiarat be1arataba száraz vattát teszünk, amelyet ha az váladékkal tele~
ivódik, ki kell cserélni.
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A kezelést eleinte naponta kétszer, reggel és este, hetekig elhúzódó esetben naponta
végezzük.
- Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VL).

OTOGUTTA l'HENOLI
(Otogutt. phenol.)

l'henolum liquefactum .........•...•.•..
0,50 g
l'ropylenglycolum ......•....•....•••.•.• ad 10,0 g (11,5 g)
OTOGUTTA FUNGICIDA
(Otogutt. fungicid.)

Thymolum .•....••...•.......•..••.•.•..
0,50 g
Solutio conservans
2,0 g
Akoholum dilutum 70% ••••••••••••••.•• ad 25,0 g (ll,S g)
o ••••••••••••••••••••••

Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Naponta 2-szer 4-5 cseppet becseppenteni.
1 hónapig készletben tartható.
Otologicum. Antimycoticum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Idült, bőséges fülfolyás esetén a váladékos hallójáratot enyhe nyomással, összesodort
vattával kitisztítjuk. Ezután a vízfürdőn testhőmérsékletre melegített gyógyszerből
legalább 4-5 cseppet csepegtetünk az oldalfekvésben levő vagy a fejét oldalra hajtó bea
teg külső hallójáratába, 10 percig tartó változatlan fejtartás után a lefelé fordított füld
bői a gyógyszerfelesleg kiürül. A hallójárat kezdeti részét vattával gondosan megtöröljük, és a hám felmaródásának elkerülése végett zsíros kenőccsel vékonyan bekenjük.
Végül a hallójárat bejáratába szái·az vattát teszünk, amelyet, ha az váladékkal teleivódik, ki kell cserélni. A kezelést eleinte naponta kétszer, reggel és este, hetekig tartó
esetben naponta végezz.ük.
- Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).

OTOGUTTA PEROXYDI
(Otogutt. peroxyd.)

Hydrogenium peroxydatum dilutum 3%
foNo VI •........•••.•.••.•••..........
Aqua destillata .......... i .':'.,• /. •••••••JJ ;(

5,0 g
15,0 g

Expedíció: Sötét, pipettás Ü'teg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Naponta 2-szer 5 cseppet becseppenteni.
Rendeléskor l<és:zítjük.
Otologicum. Antisepticum. Desodorans.
Megjegyzés:
- A váladékos hallóiáratot enyhe nyomással történő kifecskendezéssel, összesodort vat·
tával megtisztítjuk. A gyógyszert meleg vízbe mártva meg kell langyosítani, és az oldalfekvésű beteg fülébe kell cseppenteni. Amíg az pezseg, mintegy 5 percig, a beteg a fej·
tartását ne változtassa. Ezután a hallójáratot vattával gondosan megtöröljük, és a külső
hallóiáratba riéhány csepp folyékony paraffint kell cseppenteni. A hallójárat bejáratába
száraz vattát kell helyezni. A fülkagylót és környékét a rátapadó gennytől langyos víz·
zel és szappannal tisztítsa meg a beteg. Bőrgyulladás fellépése esetén a cseppek alkal·
mazását azonnal abba kell hagyni.
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Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Fájd<.lomcsillapító fülcsepp.
Rendelésl<or készítjük.
L.ocalanaestheticurn. Ar.tisepticum.
Megjegyzés:
- A váladékos hallójáratot: enyhe nyomással történő kifecskendez:éssel, összesodort vat
tával megtisztítjuk. A gyógyszert meleg vízbe mártva meg kell langyosítani, és az oldalQ
fekvő beteg fülébe 4-5 cseppet kell cseppenteni. A beteg 10 percig maradjon ebben a
helyzetben, azután a hallójárat bejáratába vattát kell helyezni, s ezt amint váladékkal
teleivódott ki kell cserélni. A becseppentés naponta 4-5-ször megismételhető.
0

OTOGUTTA SUlfADiMIDINi
(Otogutt. sulfadimid.)

Suifadimidinum
Macrogolum 400

0,80 g
ad 10,0 g (9,2 g)

Készítés: A szulfadimidint a makrogól 400-ban enyhe melegítéssel oldjuk.
Expedíció: Sötét, pipettás üveg- vagy műanyag tartályban.
Szignatúra: Külsőleg. Fülcsepp. Naponta 5-ször 5 cseppet becseppenteni.
1 hónapig készletben tartható.
Chernotherapeuticum.
Megjegyzés:
- A váladékos hallójáratot enyhe nyomással történő kifecskendezéssel, összesodort vattával megtisztítjuk. A gyógyszert meleg vízbe mártva meg kell langyosftani, és az oldal~
fekvő beteg fülébe naponta 5wször 5 cseppet kell cseppenteni. A beteg 10 percig marad~
jon ebben a helyzetben, ezután a hallójárat bejáratába vattát kell helyezni, s ezt amint
váladékkal teleivódott ki kell cserélni.
- Macrogolum 400 más neve: Polyoxaethenum-400 (Ph. Hg. VI.).

OVULUM CLiOCHiNOll
(Ovul. diochinol.)

Cliochinolum •...•.•••.••..•••........•..
Adeps solidus compositus foNo VI •••••••
10 db hüvelykúpra

2,5 g

qu. s.

Készítés: A megolvasztott szilárd zsír keverékkel a kliokinolt eldörzsöljük, és formába
öntéssel kb. 2,5 g tömegű hüvelykúpokat készítünk.
Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva~ dobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Reggel és este 1-1 hüvelykúpot alkalmazni. 11 Hüvös helyen tartandó'' címkével.
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Antisepticum. Antimycoticum.
Megjegyzés:
- Alkalmazását követő este és reggel tisztító hüvelyöblítést kell végezni.
Rendszerint 10 napon át, folyamatosan reggel és este 1-1, további 10 napon át, csak
este 1 hüvelykúp alkalmazása javasolt.
- Cliochinolum más neve: jodchloroxychino\inum (Ph. Hg. VI.); Enteroseptol, Vloform
(védett nevek).
Ovu/um jodchloroxychinoUni rendelése esetén ezt a készítményt adjuk Id.

PASTA JECORBS
(Past, jecor.)

Balsamum peruvianum ....
Oleum jecoris ......•..... · · · · · · · · · · · · · ·
Pasta zinci ox:ydati oleosa · · · · · · · · · · • · · ·
••••••••

(Paraff. aromat.)

Szignatúra: Naponta 1-3

evőkanálnyit éh~yorn·:>rra

200,tl g
v gtt

PASTA lASSAIU

bevenni.

(Past. Lassari)

Laxans.

PASTA :ZINCB OXl!DATI SAllCYlATA

Megjegyzés:
- Este közvetlenül lefekvés előtt vagy reggel üres gyomorra célszerű bevenni. Bevételét
könnyíti, ha a kanálba töltés előtt a kanalat meleg vízbe mártjuk.

(Past. boraxat.)

Unguentum oleosum

Ph.'Hg. VII.

Pasta zinci oxydati salicylata ••....••...•

..; .~

PASTA 8011.AXATA
Natrium tetraboricum •..•••...••..•••..
Glycerinum ..•.•...•.••................•
Zincum oxydatum ..•••..•...•..•.•....•.
Takum ...•.......••..•...••..•.••••..•.

••••••

!Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra.: Külsőleg. Paszta.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- O!eum)e~oris má~ neve: Oleum jecoris aselli (Ph. H VI
- Pasta zmc1 oxydat1 oleosa más neve: Pasta zind o!eos:°cPh·.>Hg. VI.).

PARAl'FINUM All.OMATICUM
Paraffinum liquidum ....•..••••••••••••••
Aetheroleum dtri ••••..•.•••....•...••••

0

1,0 g
7,0 g
ad 50,0 g (42,0 g)

2,5 g
5,0 g
5,0 g
5,0 g
ad 50,0 g (32,5 g)

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Paszta.
Derma.tologicum. Antiphlogistic.t1m.
Megjegyzés:
- Natrium tetraboricum más neve: Na.triurn boricum {Ph. Hg. VI.).

••
4•

30,0 g

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra.: Külsőleg. Szafícilsavas cink-oxidos paszta
Dermatologicum.
·
Megjegyzés:
- Pasta lassari más neve: Pasta zinci oxydati salicylata (Ph. Hg. VII.).

PASTA l!THANTHRACBS
{Past. lithanthrac.)

Pix lithanthracis
Pasta zinci oxyda~i.::::::::::::::::::::::

5,0 g
45,0 g

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Paszta.
Dermatologicun1.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget hogy a kátrán
f hé
„
szappanos vízben, mosással' eftávolítható. y a e rnemun foltot hagy. A folt meleg

PASTA BUll.OWI
(Past. Burowi)

PASTA ZINCI OXYDATI

Zincum oxydatum •••••••..••••..•••.••••
15,tl g
Talcum •••......••••••••••.••••••••••••••
15,0 g
Unguentum aluminii acetici tartarici
ad 100,0 g (70,0 g)

(Past. zinc. oxyd.)

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Paszta.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.

72

i

Ph. Hg. VII.

Pasta zinci oxydati

......................

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Cink-oxidos paszta,
Dermatologicum.

!1

1,

1!

30,0 g

11
!i

l
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++
PIL.ULA ANALEl'TICA
(Pii. analept.)

Strychninium nitricum
···············
Ephedrinium chloratum · ·:::::::::::::::
Coffeinum · · „ " · · " · ' ·::: ......... „....
Sorbitum .. · · · · · · 0
Sirupus sorbiti fo
20
~iiulára

N·"vi

db.

............

0,02 g
0,50 g
1,0 g
1,5 g

qu. s.

- 2-3 éves gyermeknek: naponta 3-szor 1 szemet,
3-6 éves gyermeknek: naponta 3-szor 2 szemet,
6-12 éves gyermeknek: naponta 3-szor 3 szemet.
- A pilulát nehezen nyelő gyermeknek a készítményt cukros vízben feloldva adjuk be.
- Szükség esetén az orvos pilulánként 0,0025 g fenobarbitál-nátriummal is rendelheti.
Ebben az esetben a készítmény jelzése ~.
- Az induktor (fenobarbitál-nátrium) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az
orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortiko~z:teroidok (Prednlsolon stb.), szalicilátok,
D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú F0No-készítmé
nyek elhagyásakor az eddig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen toxikvssá válhatm
nak (vérzésveszély stb.).
- Ephedrinlum chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VL).
- Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Sorbitum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VI.).
0

.

szorbit szirupot, a pilu!ák gömbölyítéséhez cseke!y
• K'' • nyagként kb. 4 g
Készítes:
otoa
(b lus alba) haszna'I un k ·
mennyiségű fehér agyagot o
Expedíció: Dobozban.
pi!ulát bevenni.
,
N onta 2-3-szor 1
Szignatura: ap
.
t' um Analepticum.
•
Stimulans. S ym pathom1me ic
· é
Megjegyzés:
, . Az: orvos rendelkezése szerint egy vagy két a\kalomma 1 ism e k vényre adhato ki.
.
A ontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
- Erős hatású szert tartaln:iaz. p
tben fel kell tüntetnie.
.
~se. b vétele az alvást zavarhatia.) MAO-bénítók (Nuredal) és metildopa. (Dopegyt} a
- Gst1 n:thidin (Sanotensin, Sanegy~' setén veszélyes mértér..~én fokozhatia.
- ua
e
. .
(Ph H VI )
ilula hatását, egyu"tt es alkalmazas
,
e· Strychninum
nitricum
· g.
··
p t ychninium nltricurn mas, nev . , Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VL).
S
r
hl
tum mas neve·
- Ephedriniu~ e ara. S rbitolum (Ph. Hg. VI.).
- Sorbitum mas neve. o

>f< +
PIL.ULA All.SENICOSA

te~~etö.

l'IL.ULA ANTISPASTICA 1'11.0 l'All.VULO

Papaverinium chloratum.:::::::: ....... .
Theophyllinum · • · · ·' · · ·
..
Sorbitum · • · · · · · · · · · 'v" •• • • • • • • • • • • •••••
biti FoNo 1• ......... „ .. „ .
Sirupus sor
50 db pilulára

0, 10 g
10,0 g
3,0 g

qu. s.

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 pilulát étkezés után bevenni.
Roborans.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

(Pii. antispast. pro parvul.)

· · · ·' ·::::::::

Arsenum trioxydatum •.................•
Glucosum anhydricum ...........•.......
Sorbitum .••••.•.........................
Sirupus sorbiti FoNo VI .........••• „ •.•.
100 db pilulára

Készítés: Kötőanyagként kb. 6 g szorbitszirupot, a pilulák gömbölyítéséhez csekély
mennyiségű fehér anyagot (bolus alba) használunk,
Expedíció: Dobozban.

+

Ephedrinium chloratum

(Pii. arsen.)

Arzén~terápia.

0,20
0,30
1,0
3,0

g
g
g
g

telhető.

qu. s.
.

' kb 2 5 g szorbit szirupot, a pilu!ák gömbö1yftéséhez csekely
Készítés: Kötőanyagkent (b 'iu~ alba) használunk.
mennyiségű fehér agyagot o
d' · • · Doboi.ban.
.
Expe 1c10.
pilulát beadm.
Szí natúra~ Nap9nta 3-szar 1
ti k'-i~~sodilatator ·
~1':~!/j!tW
' ~
ptiti:U·1no
Megjegyzés:
, , Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé- Csak vényre adhato k1.
. d
telhető.
A ontos használati utasítást a vényen az orvosnak min en
- Erős hatású szert tartaln:iaz. p
esetben fel kell tüntetrne.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Arzéndepot létesítése céljából naponta 3-szor 1-2 szemet étkezés után, 4-6, esetleg
8 héten át; vagy naponta 3-szor 1 szemet, a napi összmennyiséget napi 1 szemmel
emelve, napi 3-szor 3 szemig emelkedve. Ha a beteg jól tűri, napi 3-szor 4-5, esetleg
még több pilulát is szedhet. A kúra végén az adagot fokozatosan gyorsabb ütemben
szokás csökkenteni. A kúra fokozatos csökkentés nélküli abbahagyása nem okoz hátrányt.
Ismétlés esetén, két kúra között legalább 2-4 heti szünetet kell tartani. Megszakítás
nélkül több hónapos arzénkezelés nem ajánlatos.
- Vese- és májbetegségben, valamint terhes nőnek, szoptató anyának _alkalmazása nem
ajánlatos,
- Mérgezésre utaló tünetek esetén a gyógyszer szedését abba kell hagyni, a beteg far~
duljon orvoshoz.
- Arsenum trioxydatum más neve: Acidum arsenicosum anhydricum (Ph. Hg. VI.).
- Sorbitum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VI.).
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l'ILULA COFFEINI A-·
(Pii. coffein.)

PILULA ATROPIN! COMl"OSITA

Coffeinum
Glucosum ~~h~;;r·i~~;.;,·
Natrium hydrogencarb~~·i~~·,;; · '· · · · · · · · ·
Polyvidonum
···········
....... 3ö',ji,' ~il~1á'r;,:

{Pii. atropin. comp.)

Atropinium sulfuricum ...•.•.............
Papaverinium chloratum ............•.•.
Sorbitum •.... „ „ . „ „ „ „ . „ .. „ „ „ „ .
Sirupus sorbiti FoNo VI.. „ „ ... „ „. „ „
30 db pilulára

·'' ·' ·' ········' ··'

0,009 g
1,50 g
1,5 g

··' ··"

Készítés: Kötőanyagként polividont é
'h,
hez csekély mennyiségű fehér agyagot (b:~u::rbcs)e~p al~fholt, a pilulák gömbölyítéséExpedíció: Dobozban.
a aszna unk.

qu. s.

Szignat1Jra: 1-2 pilulát bevenni, naponta többször
Excitans. Stimulans.
·
Megjegyzés:
- Esti ~evéte/e az alvást zavarhatja.
- Natrrum hydrogencarbonicum más neve: Natrium bicarbonicum (Ph. Hg. VI.).

Készités: Kötőanyagként kb. 2 g szorbitszirupot, a pilulák gömbölyítéséhez fehér
agyagot (bolus alba) használunk.

!Expedíció: Dobozban.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 pilulát étkezés

előtt

bevenni.

Parasympatholyticum. Spasmolyticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

l'ILUlA FERRI

telhető.

-

Erős

hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokka! és triciklikus antidepressz.fv hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Mel!eril, Tisercln, Metipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos, toxikus mellékhatásokat okozhat.
- A női tejbe átjutó atroplnium-szulfát a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket
okozhat.
- Szükség esetén az orvos pilulánként 0,02 g fenobarbitá/Jal is rendelheti.
- A fenobarbitál a járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését
befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni
vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
- Az Induktor (fenobarbitál) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroldok (Prednisolon stb.) orális kontraceptívumok, szalicilátok, D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú
FoNo készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen
toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női testbe átjutó fenobarbltál a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá, lusta szopóvá
teheti.
- Alkalmazásával kapcsolatos további utasítást lásd a FoNo VI. orvosi kiadás Pulvls
atropini composita vényelőlrat megjegyzésében.
-Atropiniun1 sulfuricum más neve: Atroplnum sulfuricum (Ph. Hg. VI.).
- Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Sorbitum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VI.).
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(Pii. ferrl)

Ferrum reductum
Mac:rogolum steari~j~~~ · · · · · · ·' · · · · · · · ·"
100
~ii~i,i;~

..... .

db

0

•. "'
•

!fii

8

50,0 g
10,0 g

Készítés: Kötőanyagként porított
k
,
,
,
pi!ulák gömbölyítéséhez csekély men~y~s~;~~l~~~tearatot e(sb néhány csepp alkoholt, a
Expedíció: Dobozban.
e r agyagot olus alba) használunk.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 pilulát étkezés után bevenni
Haemopoeticum. Roborans.
·
Megjegyzés:
- A redukált vas alkalmazásával ka csolato
d . ,
,
Pilula ferri vényelőiratánáJ.
p
s tu n1valokat lasd a FoNo VI. orvosi kiadás
- Macrogolum stearinicum más neve: Polyoxaethenum stearinkum (Ph.

Hg. VI.),

+
PILUlA lAXANS
(Pii. lax.)

Extractum strychni siccum
Extractum belladonnae siccu·~· ....... „ •• „
Phenolphthaleinum
··········
Extractum aloes sicc~~ · · · · · ' · · · · · · · · · · · ·
liquiritiae rhizoma et radi~ -~~Í~i·5·:::::::
30 db pilulára

0,15 g
0,30 g
4,5 g
3,0 g
3,0 g
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Készítés: Kötőanyagként néhány csepp alkoholt használunk. A pilulákat nem konsper„
gáljuk!
Expedíció: Dobozban.
Szignatúra: Este, lefekvés előtt 1-2 pi!ulát bevenni.
Laxans.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra fest„
heti.
- Gyermekgyógyászatban, valamint terhes és szoptató nőknek alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó hatóanyag a s:toptatott csecsemőnek kólikás fájdalmat okozhat.
- Liquiritiae rhizoma et radix pulvis más neve: Llquiritiae radix pulvis.

+
l'ILULA NICOl'l-IYLLINI
(Pii. nicophyllin.)

Papaverinium chloratum ....•• „ ••••• , •••
Acidum nicotinicum ...•......••••• „ ••••
Theophyllinum •••••••..........•.•••...•
l'olyvidonum .....•.•.....•..•.......•...
30 db pilulára

(Pii. robor.)

Arsenum trioxydatum •...•.....•...•••..
Strychninium nitricum ..•...........•...
Cuprum sulfuricum •• „ ..... „ .......... .

ferrum reductum •.•...•.•••.•.•••.•....
Glucosum anhydricum „. „ „. „ „ „ „ „ .
Macrogolum stearinic:um ...•........... ~
100 db pilulára

0,10 g

0,10 g
0,30 g
10,0 g
10,0 g
8,0 g

Készítés: Kötőanyagként porított makrogol~sztereátot és néhány csepp alkoholt, a piu
lulák gömbölyftéséhez csekély mennyiségű fehér agyagot (bolus alba) használunk.
Expedició: Dobozban.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 pilulát étkezés után bevenni.
Roborans. Haemopoeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal isméu
telhető.

1,5 g
1,5 g
3,0 g
1,0 g

Készítés: Kötőanyagként polividont és néhány csepp alkoholt, a pilulák gömbölyítésé·
hez csekély mennyiségű fehér agyagot (bolus alba) használunk.
Expedíció: Dobozban.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 pilu!át bevenni.
Vasodilatator.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- Szükség esetén az orvos pilulánként 0,02 g fenobarbitá/lal is rendelheti. Ebben az eset·
ben a készítmény jelzése fii,
- A fenobarbitál a járművezetö képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését
befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyi·
sége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy
baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
- Az induktor (fenobarbitál) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális anti„
koagulánsok (Syncumar !), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontraceptívumok, szalicilátok, D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát, Az induktortartalmú
FoNo-készftmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen
toxlkussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó fenobarbitál a szoptatott csecsemöt aluszékonnyá teheti.
-Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
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++
PllUlA 11.0BO!l.ANS

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Vese- és májbetegeknek, valamint terhes nőnek és szoptató anyának alkalmazása nem
ajánlatos.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a székletet feketére festheti.
- A vassal együtt adott antacidum vagy kloramfenikol (Chlorocid stb.) a vasfelszívódást
gátolja. A vas viszont - együttes adás esetén - a teraciklinek (Tetran, Oletetrin stb.)
terápiás hatását csökkenti.
- Arsenum trioxydatum más neve: Acidum arsenicosum anhydricum (Ph. Hg. VI.).
- Strychninium nitricum más neve: StrychninL:m nitricum (Ph. Hg. VI.).
- Macrogolum stearinicum más neve: Polyoxaethenum stearinicum (Ph. Hg. VI.).

+
l'ILUlA TONISANS
(Pii. tonisans)

Thiaminium chloratum ..•... „ •••••••••••
Extractum strychni siccum ..........•...
Coffeinum . „ . „ „ ..•. „ ..•.. „ ......... .
Natrium dihydrogenphosphoricum .•....
Macrogolum stearinicum ..•....••.... „ ••
50 db pilulára

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

Készítés: Kötőanyagként porított makrogol-sztearátot és néhány csepp alkoholt, a pi~
lulák gömbölyítéséhez csekély mennyiségű fehér agyagot (bolus alba) használunk.
!Expedíció: Dobozban.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1-2 pilulát bevenni.
Tonicum.
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-----------------------Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal 1·s é...
telhető.
m
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást az orvosnak minden esetb
fel kell tüntetnie.
en
-Thiaminium chloratum más neve: Thiaminum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.); Bi-Vita·
min.
- Natrium dihydrogenphosphoricum más neve: Natrium phosphoricum acldum (Ph
Hg. VI.),
•
- Macrogolum stearinicum más neve: Polyoxaethenum stearinicum (Ph. Hg. VI.).
~

PllUlA VAlEROSEDATIVA

+

(Pil. valerosed.)

l'UlVIS AlCAllNUS CUM BEllADONNA

Phenobarbitalum ...........••.....•...•.
Valerianae rhi:zoma et radix pulvis . , •..•
Sorbitum •..•...........•••.•..•.........
Sirupus sorbiti foNo VI ...............•..
30 db pilulára

(Pu!v. akai. c. bellad.)

0,60 g
3,() g
2,0 g

qu. s.

Készítés: Kötőanyagként kb. 3,5 g szorbitszirupot, a pilulák gömbölyítéséhez csekély
mennyiségű fehér agyagot (bo1us alba) használunk.
!Expedíció: Dobozban.
Szignatúra: Naponta 3-szor
pilulát bevenni.
Sedativum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A i,árművez7tő képességet é~ a bal.eseti veszéll,ret járó munka végzését befolyásolhatja,
eze;~ eg~énlleg„kel~ ~eghataroz.~1, hogy a gyogysz.~r m,~lyen mennyisége és mely adagolas1 modon torteno alkalmazasa mellett lehet 1armuvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
- Az induktor (fenobarbitál) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális anti·
koagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontraceptívu·
mok, szalicilátok, Dmvitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú
FoNomkészítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógys'lerek hirtelen
toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
-Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó hatóanyag a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
- Phenobarbitalum más neve: Phenobarbituralum (Ph. Hg. V.); Sevenal (védett név).
-Valerianae rhizoma et radix pulvis más neve: Valerianae radix pu!vis.
- Sorbltum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VI.).

1-1

l'UlVIS AD IRRIGATIONEM
(Pulv, ad irrig.)

Cuprum sulfuricum ••.•••..•......•.••..•
Zincum sulfuricum
Alumen •.....•..••••..........•••......•
6
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Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Külsőleg. 1 kávéskanálnyit 1 liter langyos vízben oldva, öblítésre.
Adstrigens ad irrigationem. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a hüvely~.blítést fekvő helyzetben, felhúzott lábakkal,
megemelt medencével célszerű végezni. Ulő vagy guggoló helyzetben az öblítés nem
célszerű. Fontos a külső nemi részek - különösen ha a folyás gyulladásos eredetű tisztán tartása, mindennapos rendszeres megmosása. Az irrigátort összes tartozékaival
együtt használat előtt ki kell főzni.

•••••••••••••••••••••

15,0 g
15,0 g
70,0 g

Extractum belladonnae siccum ......... .
Natrium hydrogencarbonicum ..•.......•
Magnesium oxydatum ...............•...

0,30 g
25,0 g
25,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta J.szor 1 csapott kávéskanálnyit kevés vízben elkeverve bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Antacidum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepresszív ham
tású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Melleril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat,
- Az együtt adott tetraciklinek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felszívódás megzavarásával csökkentik.
- A női tejbe átjutó száraz betladonnakivonat hatóanyaga a szoptatott csecsemőben toxim
kus tüneteket okozhat.
- Natrium hydrogencarbonicum más neve: Natrium bicarbonicum (Ph. Hg. VI.).

!'UlVIS AlUMINll ANTACIDUS
(Pulv. alumin. antacid.}

Aluminium hydroxydatum ..•..........•.
Magnesium oxydatum •..•••.............

40,0 g
10,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta 3·szor étkezés előtt és után 1-1 késhegynyit X pohár vízben elkeverve bevenni.
Antacidum.
Megjegyzés:
- Az együtt adott tetracildinek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felszívódás megzavarásával csökkentik.
- Szükség esetén az orvos 0,30 g száraz bel/adonnakivonatta\ is rendelheti. Ebben az eset·
ben a készítmény jelzése +.Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy
vagy két alkalommal ismételhető.
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~Figyelmeztessük

a beteget, hogy neuroleptikumokkal és ~ricikli~us an.tidepresszív hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, _Mel!e,ril, Tiserc1n, Melipram1n stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxlkus me\lekhatasokat okozhat.
- A női tejbe átjutó száraz belladonnakivonat hatóanyaga a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket okozhat.

•I<
l'ULVIS ANTACIDUS CUM BEl.1.ADONNA
(Pulv. antacid. c. bellad.)

Extractum belladonnae sicc:um .....•...•
Magnesium trisilicicum ..•....••....... „ „
PUl.VIS ANAl.GETICUS
(Pulv, analg.)

Coffeinum ••..••••..••••••••••.••••..••••

0,70 g
2,0 g
3,0 g

Phenacetinum ......................... .
Aminophenazonum ......•••.•.......•...
10 db osztott porra
Szignatúra: Fájdalom esetén naponta 2-3-szor 1 port bevenni.
Analgeticum.
Megjegyzés:

, .

k

.

f

) ..

•

„

,

h

•

•

- Gyógyszerkombinációban (szalic1lato ,' ~n:i1no enazo~. torten_o tart~s aszna 1ata, meg
a szokásos adagok esetén is, hematologia1, vese-, mai- stb. karosodast okozhat. Ezért
figyelmeztessük a beteget, hogy folyamatosan 10 napnál hosszabb Ideig orvosi ellenőr
zés nélkül nem szedhető.
- Gyermekgyógyászatban, valamint máj- vesebetege_~ részér~ alka!.~azása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó fenacetín a szoptatott csecsemo~e,n to.xikus tunet:ket okozhat.
- Szükség esetén az orvos poron ként 0,03 g (enobarbrtallal IS rendelheti, Ebben az esetben a készítmény jelzése +.Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható
ki.
- A fenobarbitál a járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését
befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyi·
sége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. , ,
,
,
,
..
- Az induktor (fenobarbitál) vár~tl,an, nem k1van~tos val~o~ast .~kozhat s7amos ;~yutt~
sen alkalmazott gyógyszer hatasaban; pl. a hatastalansag1g csokkenthet1 az orahs antl·
koagulánsok (Syncumarl), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.) orális kontraceptívumok, szalicilátok, D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú
FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen
toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó fenobarbitál a szoptatott csecsemőt aluszékonny~ teheti.
•
- Aminophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyram1don (védett nev).

l'Ul.VIS ANTACIDUS
(Pulv. antacid.)

Magnesium trisilicícum ..•......•........

25,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 késhegynyit kevés vízben elke'/erve bevenni.
Antacidu1n.
Megjegyzés:
é /
k' . •
k
..• h t' 't
- Az együtt adott tetraciklinek (Tetran stb.) s vagy vas esz1tmenye terapias a asa a
felszívódás megzavarásával csökkentik.
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0,30 g
25,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta 3-S·ször 1 késhegynyit kevés vízben elkeverve bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Antacidum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepresszív hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Mel!eril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
- Az együtt adott tetraciklinek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felszivódás megzavarásával csökkentik.
- A női tejbe átjutó száraz belladonnakivonat hatóanyaga a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket okozhat.

li'
l'ULVIS ANTIDOl.ORICUS
(Pulv. antidolor.)

Aethylmorphinium chloratum

.•.• , , , .••

Coffeinum •.•••••..•••••••••••• ~ •.•••••• „

Phenacetinum ...•...••..•.....•.•......
Acidum acetylsalicylicum , •.• , , . , • , , . , •• ,
10 db osztott porra

0,20 g
0,50 g
5,0 g
5,0 g

Szignatúra: Fájdalom esetén naponta 2-3-szor 1 port bevenni.
Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- E gyógyszer alkalmazásának és a pszlchomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.
- Gyógyszerkombinációban (szalicilátok, aminofenazon) történő tartós használata, még
a szokásos adagok esetén is, hematológiai, vese-, máj- stb. károsodást okozhat. Ezért
figyelmeztessük a beteget, hogy folyamatosan 10 napnál hosszabb ideig orvosi ellenőrzés nélkül nem szedhető.
- Alvadásgátlókkal (Syncumar!), difenilhidantoinnal (Diphedan) és PAS-készítményekkel
együtt, interakciós mellékhatás veszélye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Gyermekgyógyászatban, valamint máj-, vesebetegek részére alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó etihi,norfinium-klorid, fenacetin, és acetil-szalicilsav a szoptatott cse-csemőben toxikus tünéteket okozhat.
- Aethylmorphinium chloratum más neve: Aethylmorphinum hydroch!oricum (Ph. Hg.
VI.); Dionin (védett név).
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....

_ esetben
Erős hatású
szerttüntetnie
tartalmaz.
fel kell
. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden

f'ULVIS ANTISl"ASMODOLORICUS

_ Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- ben
Szükség
esetén az jelzése
orvos poron
ként 0,04 g (enobarbitálfal is rendelheti. Ebben az eseta készítmény
~-

(Pulv. antispasmodolor .)

Extractum belladonnae siccum ........ : :
Papaverinium chloratum n~t~i~~ :i.;~~;n„
Noraminophenazonum

0,20 g
0,30 g

;,jb ·~;~t~tt ~:;;;~ ...

2,5 g

..

cum · • · · · · · · · · · · · '§

-A fenobarbitál a jármavezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését
befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása rnellett lehet járművet vezetni vagy
baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
- Az induktor (fenobarbitál) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatásta/anságig csökkentheti az orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon, stb.), orális kontraceptívumok, D~vitamin és tetracikfinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú FoNo-készítmények(vérzésveszély
elhagyásakor stb.).
az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen toxikussá
válhatnak

Expedíció: Cerátkapszulában.
port bevenni. Naponta legfeljebb 3-szor.
Szignatúra: Görcsös fájdalon; esetén 1
Antispasmoticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
f r bb egy dózis adható ki.
k . d
Vény nélkül egy alka\ommal Iege
1e h
·1 ti utasítást a vényen az orvosna mm en
•
-- Erős hatású szert
tarta I~az. A pontos aszna a
.
esetben fel kell tüntetnie.
k, 0 01 g eti/-morfinium-kloriddal is rendelheti. Ebben
Szükség esetén az orvos poro~ ~nt ' k e yszerl alkalommal.
- az esetben csak vényre adhato
g gfenobarbitá/lal is rendelheti. Ebben az
- Szükség esetén az orvos poron en '
.

~~· ~ ~s~2

eset~

ben a készítmény jelzése +.
' . '\alkalmazása esetén a pszichomotoros tel1e~
- Az eti\morfinium-klorid ?s .~!enotb%~'~fatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel
sítményt befolyásol? ~atas ! otar a
,
ütte~
. . ó munkát végezm tilos. ,
k' , atos változást okozhat szamos ;~y
.
(fenobacbitál)
csökkentheti az oralis a.ntlsen alkalmazott gyógyszer hata.sa an' p :dok (Prednlsolon stb.), orális kontraceptivu;
k
1.
k (Syncumar!), ,kort1kosztero1
, „ effektusát · Az induktortartalmu
oagu anso
é
t 'klinek terap1as
k h' 1
mok, szalicilátok, D-vitamin, skte ra~c1addig csökkentett hatású gyógyszere
irte en
FoNo-készítmények elhagyasa ~r tb )
• "lh t k (vérzésvesze Y s · ·
toxikussa va a na
azása nem ajánlatos.
Gyermekgyógyászatban alka 1m
őt aluszékonnyá tehetik.

~:induktor

var~t~~n, ~e~ a'~:~ástalanságig

- A női tejbe átjutó fenobarbitál a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
- Szükség esetén az orvos poronként 0,00035 g atropinium-szu!fáttal is rendelheti. Ebben
az esetben a készítmény jelzése + +.

- Az
alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti
lyelatropinium-szulfát
járó munka!).

veszély~

- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuro/eptikumokkal és tridkHkus antidepresszív hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Me//eril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos, toxikus mellékhatásokat okozhat.
- A
női teíbe átjutóatropinium-szulfát a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket okozhat.
- Szükség
esetén az orvos fenazon nélkül, Pulvís asthma/yticus sine phenazono néven Is
rendelheti.
- Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Phenazonum más neve: Azophenum (Ph. Hg. VI.); Antipyrin (védett név).

1

női

c~~~;:erinum

Vl(~h . Hg ,

=A
tejbe átjutó hatóanyafok a
hydrochlor!cum (Ph. Hg.
- Papaverinium ch1oratum ma~ nev~~sylícum más neve: Novamidazophenum
- Noraminophenazonum natrium
VI.).

(Pulv. asthmalyt. fart,)

Ephedrinium chloratum •.•.............•
!Papaverinium chloratum •....•.....••...
Coffeinum ... „ ........... „ ..... „ ... „ .
Theophyllinum ....•...•....•.......•..••
Phenazonum •.•.......•.......•......•..
lactosum .•..••.•....••....•.•.•.••...•.
20 db osztott porra

+

f'ULVIS ASTHMALYTICUS
(Pulv. asthmalyt.)

·
f'apaverin~um
e hloratum . •···
„ . ···
„ „···
. „ ·····
„. „ ·
Theophyllmum • • • · · · · • • •
• • •.•..•..
Phenazonum · · • · · · · • · · · · · · · • · ·
. . .. . ..
Lactosum „ " „ „ . iö'cii,'~~~~ott porra

.. .. .

0,80
2,0
6,0
6,0

g
g
g
g

of<
PUlVIS ASTHMALYT!CUS FORTIS

.

0,30 g
0,8() g
1,0 g
2,0 g
4,0 g
4.0 g

Szignatúra:
Roham közeledése esetén X-1 port bevenni. Naponta legfeljebb 2 egész
port.
Antiasthmaticum •
Megjegyzés:

Szignatúra: Roham közeledése esetén Y.-1 port bevenni. Naponta legfeljebb 3 egesz
port.
•
Antiasthmaticum. Vasod1latator.

- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- esetben
Erős hatású
szerttüntetnie.
tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
fel kell

Megjegyzés:
_Vény
nélkül, egy alkalomma l Iegfel'iebb egy dózis adható ki.

- Guanetidin (Sanotensin, Sanegyt), MAOabénítók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt) a
por hatását, együttes alkalmazása során veszélyes mértékben fokozhatja.
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- Szükség esetén az orvos poron ként 0,00035 g atropinium-szul(áttal vagy poron ként
0,02 g sz6raz bel/adonna-kivonattal is rendelheti. Atropinium-szulfát esetében a készít~
mény jelzése + +.
- Az atropinium-szulfát alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszélylyel járó munka!).
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepresszfv ha·
tású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Mel!eri!, Tisercin, Melipramln stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
- A női tejbe átjutó atropinium-szulfát a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket
okozhat.
- Szükség esetén az orvos fenazon nélkül Pulvis asthmo/yticus (ortis sine phenazono néven
is rendelhetik.
- Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Phenazonum más neve: Azophenum (Ph. Hg. VI.); Antipyrin (védett név).

l'UlVIS BISMUTHI TANNICI
(Pulv. bism. tann.)

Aibumen tannícum •.•.•...........••..•
Bismuthum subnitricum ....•........••.•
20 db osztott porra

10,0 g
10,0 g

Expedíció: Cerátkap:szulában, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta 3-:szor 1 port bevenni.
Adstri ngens.
Megjegyzés:
- Albumen tannicum más neve: Tannatbin (védett név).

+
l'ULVIS BRONCHODILATANS
(Pulv. bronchodil.)

~

l'ULVIS BARBAMIDI COMl'OSITUS
(Pulv. barbamid. comp.)

Codeinium phosphoricum •........••...•
Barbitalum natricum ................ , , ..
Aminophenazonum •....•..............•.
10 db osztott porra

0,10 g
1,l g
2,8 g

Szignatúra: Fájdalom esetén 1 port bevenni, naponta legfeljebb 5-ször.
Analgeticum. Sedativum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé~
telhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszélylyel járó munkát végezni.
- Az induktor (barbitá!-nátrium) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számosegyüt„
tesen alkalmazott gyógyszer hatásában: pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális anti„
koagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontraceptfvumok, szalicilátok, D~vltamln és tetradklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú
FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen
toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó kodeinium-foszfát a szoptatott csecsemőben mérgezési tüneteket
okozhat. A barbitál-nátrium ezt még fokozza, a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá
teheti.
- Codeinium phosphoricum más neve: Codeinum phosphoricum (Ph. Hg. VI.).
- Barbitalum natricum más neve: Barbitalnatrium (Ph. Hg. VI.); Veronal-Natrium, Medinai (védett név).
- Amlnophenazonum más neve: Amldazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyramidon (védett név).
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Ephedrinium chloratum .........•••••.•
Theophyllinum ..•....•.....•......•.•••.
Aminophenazonum ....••....••..•.•••..•
Saccharosum •.......•......... ~ •.•..••.•
20 db osztott porra

0,40 g
2,0 g
2,0 g
6,0 g

Szignatúra: Roham közeledésekor Y,-1 port bevenni. Naponta legfeljebb 3 egész port.
Antiasthmaticum.
Megjegyzés:
- Csak ~~nyre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételheto.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Guaneti,di,n (San~tensin, Sanegyt), MA?-bénítók (Nureda\) és metildopa (Dopegyt) a
por hat~:s~t, egyuttes alkali;iazasa eseten veszélyes mértékben fokozhatja.
- Eph:dnnium chloratu~ mas neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Amtnophenazonum mas neve: Amidazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyramidon (védett név).

l'ULVIS CALC!! LACTOPHOSl'HOR!CI
(Pulv. calc. lactophosph.)

Calcium lacticum ..•....•............•..•
Calcium hydrogenphosphoricum ......•..
Saccharosum ....•........•.....••.....•.
Expedíció: Cerát:tacskóban, kartondobozban.

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

Sz!g~~atúra: Napo.nta 3-szor 1 csapott kávéskanálnyit!!, pohár vízben elkeverve, étke·

zés kozben bevenni.
Per os kalciumterápia.
Megjegyzés:
-- Az e?y.üt~ adott tetr~ci,klinek,_<Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felsz1vodas megzavarasaval csokkentik.
- Calcium hydrogenphosphoricum más neve: Calcium phosphoricum (Ph. Hg. VI.).
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l'ULVIS CAROLI
(Pulv. Caroli)

l'ULVIS CHOLAGOGUS

Ph. Hg. Vll.

l'ulvis Caro!i .................. · · · • ••. • • •

(Pulv. cholagog.)

100,0 g

Methyihomatropinium bromatum ......•
Phenoiphthaleinum .........•.•.•........
Papaverinium chloratum ...............•
Addum dehydrocholkum ..............•.
Natrium benzoicum .•.•.................
Natrium salicylicum ...••..........•.....
10 db osztott porra

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban,
Szignatúra: Károly~ó. 1 kávéskanálnyit 2 dl langyos vfzben oldva bevenni.
Laxativum. A.nticatart"choicum. Cholagogum.
Megjegyzés:
é
f
, . k 'd . 1
b t
_Szokásos ivókúrák: (Károl~ó tartalmú folyad k el .?gyaszta!_.1a 1 e1e a att a e eg
gyomor~ ill májtájékára meleg termofor helyezheto.)
1 csapot~ ká~éskanálnyit 1 liter vízben oldani. Ebből 1-2 csés-z;ényit _reggel?n~ént (esetleg délután is) üres gyomorra lassan, X.-1 óra alatt kortyonkent, m1ndvég~g- igen meleg
·11
tb n fogyasztani.1 kávéskanálnyit-1 evőkanálnyit 3 dl vízben oldani es ezt mele~
:e~p~eg:el éhgyomorra, lassan, kortyonként elfogyasztani. Utána a beteg X-1 óra e.l~
múltával reggelizzen. A vízben oldott só mennyiségét a beteg fokozatosan addig emel1e
vagy csökkentse, hogy naponta egyszer k~nnr,ü széklete l;g~e~. ,
.
A gyomor és bél heveny betegségeiben, verz.o fekély eseten 1vokura alkalmazasa nem
ajánlatos.
Az ivókúrák szokásos időtartama: 3-6 hét.
.
„
„
„
_ Epekőroham után néhány napon belüli alkalmaz.asa nem a1anlatos, mert u1abb koroha~
mot válthat ki.

!'ULVIS CHINACISALIS CUM VITAMINO C
(Pulv. chinacisal. e. vit. C)

Chininium sulfuricum •.........•....•.••
Acidum ascorbic:um •..........•...•..••.
Addum acetylsaiicylicum ...........•.•..
10 db osztott porra

0,15 g
1,S g
6,0 g

Expedíció: Ostyatokban.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port étkez.és után bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Antipyreticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
_ Alvadásgátlókkal (Syncumar), difenil~idantoinnal (Diphedan) és P~Sdkész(tményekkel
együtt, interakciós mell~khatás ve~zelye miatt alkalmazása nem a1anlatos,
- Szoptatás alatt alkalmaza.sa nem ajan.ta;os.
.
- Chininium sulfuricum mas neve: Ch1ninum su\funcum (Ph. Hg. VI.). .
.
-Acidum ascorbicum más neve: Acidum ascorbinicum (Ph. Hg. V.); C-v1tam1n.

0,03 g
0,50 g
0,60 g
2,S g
2,5 g
l,5 g

Expedició: Cerátkapszulában.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port étkezés után bevenni.
Cholagogum. Spasmolyticum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható Id.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (járművezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
- Figyelmeztessük a beteget, hog)' neuroleptilcumokkal és triciklikus antidepressz.ív hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Melleril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
- Alvadásgátlókkal (Syncumar), difenilhidantoinnal (Diphedan) és PAS-kész.ítményekkel
egylitt, interakciós mellékhatás veszélye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá, lusta sz.apává tehetik, és toxikus tüneteket okozhatnak.
- Methylhomatropinium bromatum más neve: Homatropinum methylbromatum; Novatropin (védett név).
- Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydroch!oricum (Ph. Hg. VI.).
- Acidum dehydrocholicum más neve: Suprachol (védett név).

+

PULVIS CODACETINI
(Pulv. codacetin.)

Codeinium phosphoricum ••.......•••••.
Phenacetinum ....••... „ •••••••••••••••• „
Addum acetylsalicylicum .••••.....••..••
5 db osztott porra

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

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port étkezés után bevenni.
A.ntineuralgicum. A.ntipyt"eticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető kép,ességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,

-
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ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer mHyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszélylyel járó munkát végezni.
Gyógyszerkombinációban (szalicilátok, aminofenazon) történő tartós használata, még
a szokásos adagok esetén is, hematológiai, vese-, máj- stb. károsodást okozhat. Ezért
figyelmeztessük a beteget, hogy folyamatosan 10 napnál hosszabb ideig orvosi ellenőr
zés nélkül nem szedhető.
Alvadásgátlókkal (Syncurnar), difenilhidantoinnal (Diphedan) és PAS-készítményekke!
együtt, interakciós mellékhatás veszélye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
Gyermekgyógyászatban, valamint máj-, és vesebetegek részére alkalmazása nem ajánlatos.
A női tejbe átjutó kodeinium-foszfátaszoptatottcsecsemöben mérgezettségi, az acetilszalicilsav toxikus tüneteket okozhat, a fenacetin a csecsemőre mérgező lehet.
Codelnium phosphoricum más neve: Codeinum phosphoricum (Ph. Hg. VI.),

~lv~dás?átlókka~ (Syncumar), difenilhidantoinnal (Diphedan) és PAS~készítmén kk 1
-gyutt, mterakc16s mellékhatás veszélye miatt alkalmaza'sa
.·
ye e
G
k 12 ~ves
·
k ~r. alatt alk~lmazása nem ajánlatos. nem aJan 1atos ·
- ye;,.me.k ne;.
- ~~i~lu~e;~~e~~~~~ ~~~:~:lt~m-foszfat és az acetilaszalicilsav a szoptatott csecsemőben
-

- Codeinium phosphoricum más neve: Codeinum phosphoricum (Ph. Hg. VI.).

PULVIS COMIUNATUS
(Pulv. combinat.)

Coffeinum ...•.•••.••. , ••••.•••.•.•.•...•
Aminophena.zonum ••....•....•....•...••
Acidum acetylsalicylicum ••....••...•••..
Acidum silicicum colloidale hydrophylum
10 db osztott porra

l'ULVIS COfFACYll
(Pulv. coffacyl.)

Coffeinum ...•...........•..•.•••..•••...
Calcium carbonicum .•...........••.....•
Acidum acetylsalicylicum .......•..•.•...
10 db osztott porra

0,50 g
1,0 g
s,o g

oX<

l'ULVIS COfl'ACYll CUM CODEINO
(Pulv. coffacyl. e. codein.)

0,20
0,50
1,0
5,0

g
g
g
g

Szignatúra: Fájdalom esetén 1 port bevenni, naponta legfeljebb 4-szer.
Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé~
telhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adaB
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszély~
lyel járó munkát végezni.
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Készítés: Az alkotórészeket eldörzsölés nélkül összekeverjük.
Expedíció: Cerátkapszulában.
Szignatúra: Szükség szerint naponta 1-3 port étkezés után be en ·
v n 1•
Analgeticum. Antipyreticum.
Megjegyzés:
f hónapig készletben tartható.

Szignatúra: Fájdalom esetén 1 port bevenni.
Antineuralgicum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- Alvadásgátlókkal (Syncumar), difenilhidantoinnal (Diphedan) és PASakészftményekkel
együtt, interakciós mellékhatás veszélye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó acetilaszalid1sav a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket okoz~
hat.

Codeinium phosphoricum .........•.....
Coffeinum ..•............•...•....•.••..•
Calcium carbonicum •......•••••...••••••
Acidum acetylsalicylicum ....•••••••..•••
10 db osztott porra

0,50 g
3,5 g
5,0 g
0,50 g

Alv~dás?átlókka! _(Syncu~nar), difenl/hidantoinnal (Diphedan) és PAS-készítmén ekkel
egyutt, 1nterakc1os mel!ekhatas veszélye miatt alkalmazas'
·· 1
y
G
k k 12
a nem a1an atos
- ye.:.me. ne,,. éves ~or al~~t alkalmazása nem ajánlatos.
·
- A no1 te1be at1ut6 acettl-szalicdsav a szoptatott csecsemőben t x'k ,..
k
hat.
o 1 us unete et okoz-

••

......„••
.......
„...
-~.
'lll!!!"'ii"

0

- Szükség esetén az orvos koffein nélkül, Pulvis combinatus sine co"e,·no né
·
d
heti.
11
ven 1s ren e~
1
- Arninophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph H VI )· p
·
,
- Acidum silicicum colloidale hydrophylum más nev~· A&c··,du' ' ~l~a~1don (vlléddettl nev).
Hg. VI.).
·
m s1 1crcum co o 1 a e (Ph .
1

PUL VIS DIGESTIVUS
(Pulv. digest.)

Natrium hydrogencarbonicum •..•••.•••.
Magnes!um carbo.nicum hydroxydatum ••
Magnes1um sulfuricum sic:catum ..•...•.•
Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban,

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

Szi~nat~ra: ,1-2 csapott kávéskanálnyit X pohár vízzel elkeverve étkezés után bevenni

'1 honap1g kes:zletben tartható.
Antacidum. Laxativum. Digestivum.
Megjegyzés:

'

- Azf 1eg~ü;td~dott tetrac.ik}inek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását
a e sz1vo as megzavarasava/ csökkentik.
- Natrium hydrogencarbonicum más neve: Natrium bicarbonicum (Ph. Hg. \ll.).
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PULVIS DOVERI CUM IUSMUTHO

i'ULVIS EXPECTORANS

(Pulv. Doveri e. bism.)

Pulvis opii et ipecacuanhae ••.......••...
Bismuthum subgallicum .••...........•••
10 db osztott porra
Szignatúra:
b'li~'tií)aOs~·

Nap~nta 3~szor

··

(Pulv. expect.)

2,5 g
4,0 g

1 port üres gyomorra bevenni.
1'

· ,

Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal

ismé~

telhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely ada~
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszélye
lyel járó munkát végezni.
- Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos,
- A női tejbe átjutó ópium a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat.
- Bismuthum subgallicum más neve: Dermatol {védett név).

+
PULVIS DYSPNOSEDANS
{Pulv. dyspnosed.)

Barbitalum
Phenazonum ••••.•••...•••.••....•..•••.
Theophyllinum ..•.............•••......•
10 db osztott porra

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

Szignatúra: Súlyosabb nehézlégzés kezdetén este 1 port bevenni.
Antiasthmaticum. Antidyspnoicum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé·
telhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Alkalmazása este, illetőleg éjjel célszerű.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely ada„
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszély·
lyel járó munkát végezni.
,,
- Az induktor (barbitál) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos együttesen
alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális antikoa·
gulánsok (Syncumar !), kortikoszteroidok (Prednisolon1stb.), orális kontraceptívumok,
szalicilátok, D·vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen toxikussá
válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó barbitál a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
- Phenazonum más neve: Azophenum (Ph. Hg. VI.); Antlpyrin {védett név).
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Codeinium phosphoricum ........•......
Terpinum ...•...........................
Pulvis opii et ipecacuanhae ........•....•
Natrium hidrogenc:arbonicum ....•....•.
Saccharrosu m •..............•.......•.•..
Aetheroleurn anisi ..•.........• „ •••••••••
10 db osztott porra

0,10 g
1,0 g
2,0 g
2,0 g
2,0 g
1 gtt

Készítés: Az ánizsolajos cukorral a többi alkotórészt összekeverjük.
Expedíció: Cerátkapszulában.
Szignatúra: Naponta 3°szor 1 port étkezés után bevenni.
Rendeléskor készítjük.
Antitussivum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal Ismételhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető k_épességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon, történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszély~
lyel járó munkát végezni.
- Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket
okozhatnak.
- Codeinium phosphoricum más neve: Codeinum phosphoricum (Ph. Hg. VI.).
-Terpinum más neve: Terpinum hydratum (Ph. Hg. VI.).
- Natrium hydrogencarbonicum más neve: Natrium bicarbonicum (Ph. Hg. VI.).

PULVIS KALll C:HLOl!.ATI
(Pulv. kal. chlorati)

Kalium chloratum

20,ll g
20 db osztott porra

Expedíció: Cerátkapszulában.
Szignatúra: Naponta 2·szer 1 port vízben oldva bevenni.
Káliumionok pótlására.
Megjegyzés:
- Kálium-kloridot hipokalémiában, illetőleg ennek megelőzésére a kórképtöl, dluretib
kum-, kortikoszteroidkezelés során a gyógyszer adagjától és a kezelés időtartamától Is
függően, folyadék- és elektrolitkezelésben az ionogram folyamatos kontrollja alapján
stb. mindig egyénileg rendelik. Ezért a pontos használati utasítást esetenként fel kell
tüntetni.
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l'Ul.VIS NEUTRACIDUS

Expedíció: Cerátkapszulában.

(Pulv. neutracid.)

Calami rhizo~a pulvis ........•••.....•••
frangulae coftex pulvis ••••.•..••..••..••
Natrium hydrogencarbonicum ....•.••••.
Bismuthum subnitricum •..••••..•....••.
Magnesium carbonicum hydroxydatum ••

1,0 g
1,0 g
8,0 g
14,0 g
16,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Naponta 3~szor 1 cs1:iott kávéskanálnyit kevés vízben elkeverve bevenni
Antacidum. Adstringens.
Megjegyzés:
- Szükség esetén 40 db osztott porban is kiadható.
- Előre figyelmeztessük a beteget, hogy a székletet a bázisos bizmut„nitrát sötétre szí~
nezhetl.
-Az együtt adott tetraciklinek (Tetran stb.) és/vagy vaskészítmények terápiás hatását a
felszívódás megzavarásával csökkentik.
- Natrlum hydrogencarbonicum más neve: Natrium bicarbonicum (Ph. Hg. VI.).

'!•

PUl.VIS OBSTll'ANS
(Pulv. obstip.)

l'ulvis opii et ipecacuanhae ..••••••••••••
Bismuthum subsalicylicum •••.•••••••••••
Albumen tannicum ....•••••••....•••..•
10 db osztott porra

2,0 g
3,0 g
5,1) g

Expedíció: Cerátkapszulábarí.
Szignatúra: Szükség szerint naponta 2-3-szor 1 port bevenni.
Obstipans.

Szignatúra: 1 port X pohár vízben oldani, 15 csepp 10%~os hígított sósavat hozzácsepm
penteni és étkezés közben elfogyasztani.
Digestivum.
Megjegyzés:

- figyelmeztessük a .beteget, hogy Pulvis pepsini rendelése esetén, egyidejűleg 10%~os
hígított sósav is szükséges. Mindkét gyógyszert ugyanabban a X pohár vízben oldhatia,
és evés közben fogyassza el.

l'Ul.VIS i'URGATIVUS
(Pulv. purgat.)

i'henolphthaieinum •..•••.•••.•..••...•••
Pulvis sennae c:ompositus o „ „ „ ••••••• ~
G.

G

4,0 g
26,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Hashajtó. 1 késhegynyit kevés. vízzel bevenni.
Laxans.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra festu
heti.
-Terhes, valamint szoptató nőknek alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemőben hasmenést, exszikk6zist
okozhat,

+
i'Ul.VIS i'URGATIVUS CUM 81:1.1.ADONNA
(Pulv. purgat. e. bellad.)

Megjegyzés:

- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszély·
lyel járó munkát végezni.
Figyelmeztessük a beteget, hogy a bázisos bizmut-szalicilát a székletet feketére festheti!
Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem aíánlatos.
A női tejbe átjutó ópium a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat

PUl.VIS l'EPSINI
(Pulv. pepsln.)

Pepsinum ••••••••••••.••••••.••.••••••••
30 db osztott porra

9,0 g

Extractum belladonnae siccum •.•••.•••••
Phenolphthaleinum ••••••..••••..••••••••
Pulvis sennae compositus ••....••.
9

••••••

0,30 g

4,0 g
26,0 g

Expedíció: Cerátzacsk6ban, kartondobozban.
Szignatúra: Hashajtó.1-2 késhegynyit kevés vízzel bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Laxans.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalma7„ A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra festheti.
- Terhes, valamint szoptató nőknek alkalmazása nem ajánlatos ..
- A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket, illetve
hasmenést, exszikkózist okozhatnak.
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l''uLVIS SENNAE COMl'OSITUS

++

(Pulv. sennae comp.)

l'ULVIS SF'ASMALGET!CUS

Ph. Hg. VII.

(Pulv. spasmalg.)

Pulvis sennae compositus ••••• • • • • • • • • • •

40,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Hashaitó. 1 kávéskanálnyit kevés vízzel bevenni.
Laxans.

9

Megjegyzés:
•
h • • · 1
·
f st
_Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lugos kém atasu vize etet pirosra e ~
heti.
,
" 1t
_Terhes, valamint szoptató nőknek alkalmazasa nem a1an a os.
~
•. • ,
_A női tejbe átjutó hashajtó hatású származék a szoptatott csec:semoben kollkas fajdalmat, hasmenést, exszikkózist okozhat.

lio
l'ULVIS SOMNIFERENS
(Pulv. somnlfer.)

l'henobarbitalum •...••.•.•.• • • · · · · · · · · · ·
Hexobarbitalum ••.......•.. · · • • · · · · · · · ·
lactosum
„
10 db osztott porra
0

0

0

0

0

0

D 0

0

DD 0

0

DD

Szignatúra: Este X órával a lefekvés
Hypnoticum.

0

0

0

előtt

0

OOO O O O DO O O O

0,50 g
2,5 g
2,0 g

1 port bevenni.

Megjegyzés:
é lk 1
1. é
_ Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy k t a a omma 1sm

m

telhető.
• . utas1tast
· • a vé nyen az orvosna km'1n den
_ Erős
hatású szert tartalmaz. A pontos hasznalat1
esetben fel kell tüntetnie.
,
_ A jármüvezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzés~t befolyasolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógysz;r milyen mennr1sége és mely. adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet jarmGvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
, ,
,
,
,
..
Az 1'nduktor (fenobarbitál} váratlan, nem k1vanatos valtozast okozhat szamos egyutte- sen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástala~ságlg csökkent,h:ti az orális antl•
koagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Predn1solon stb;)• orails kontraceptívu:
\icilátok D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusat. Az induktortartalmu
k
mo • sza
•
· ' gy6 gys zerek hirtelen
foNo-készítmények
elhagyásakor az ad d ig cso·· kk entett h atasu
toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
,
"k
_:A női tejbe átjutó barbitálszármazékok a szoptatott csecsemő~ aluszékonnya teheti ·
_ Phenobarbitalum más neve: Phenobarbituralum (Ph. Hg. V.), Sevenal (védett név).
_ Hexobarbitalum más neve: Hexobarbituralum (Ph. Hg. V.); Novopan, Evipan (védett
nevek).
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Methylhomatropinium bromatum •.....•
Papaverinium chloratum •..••.. „
Addum acetylsaiicylicum •..........•....
Phenacetinum ••. o • • • • „ ••••••••••••• „ •••
5 db osztott porra
•••••••

0,025 g
0,40 g
2,11 g
2,0 g

Szignatúra: Görcsös fájdalom esetén 1 port bevenni, naponta legfeljebb 3-szor.
Antispasmoticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- E gyógyszer alkalmazása látászavart okozhat (jármüvezetés, baleseti veszéllyel járó
munka!).
- Gyógyszerkombinációban (szalicilátok, aminofenazon) történő tartós használata, még
a szokásos adagok esetén is, hematológiai, vese-, máj- stb. károsodást okozhat. Ezért
figyelmeztessük a beteget, hogy folyamatosan 10 napnál hosszabb ideig orvosi ellenőr~
zés nélkül nem szedhető.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepresszív hatású vegyületekkel (Frenolon, Hibernal, Melleril, Tisercin, Metipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
- Alvadásgátlókkal (Syncumar), difenilhidantoinnal (Diphedan), és PAS-készítményekkel
együtt interakciós mellékhatás veszélye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó acetil-szalicilsav a szoptatott csecsemőre mérgező lehet, a fenacetin a
csecsemőben toxikus tüneteket okozhat.
- Szükség esetén az orvos poron ként 0,02 g etil-morfinium-k/oriddal is rendelheti. Ebben
az esetben csak vényre adható ki egyszeri alkalommal.
- A női tejbe átjutó etil-morfinium-ldorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat,
- Szükség esetén az orvos poronként 0,03 g fenobarbitd/Jal is rendelheti.
- Etil-morflnium-kloriddal és fenobarbitállal történő kombináció esetén, a gyógyszer alkalmazásának és a pszichomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának időtartama
alatt jármüvet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos,
- Az induktor (fenobarbitál) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orálisantikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontraceptívumok, szalicilátok, D-vitamin éstetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú
FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen
toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó fenobarbitál a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
- Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochlorícum (Ph. Hg. VI.).
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SIRUPUS LAXANS
(Sir. lax.)

l'ULVIS THEOl'HYLLINI COMl'OSITUS

Ph. Hg. VII.

(Pulv. theophyllin. comp.)

Aethylmorphinium chloratum ......••..
Theophyilinum ...•...•.....•.......•....
Glucosum anhydricum ...•....•......•...
10 db osztott porra

0,10 g
1,0 g
5,0 g

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 port bevenni.
Vasodilatator. Bronchospasmolyticum. Diureticun1.
Megjegyzéa:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé·

Sirupus laxans •.•••••••.•••••••••••••••••

30,0 g

Szignatúra: Egyszerre bevenni.
Laxans~ Purgativum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a készítmény a lúgos kémhatású vizeletet pirosra
festheti.
- A női tejbe átjutó hatóanyag a szoptatott csecsemőben kólikás fájdalmat, hasmenést,
exszikk6zist okozhat.

telhető.

-

-

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
E gyógyszer alkalmazásának és a pszlchomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.
Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
A női teibe átjutó etil-morfinium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüne·
teket okozhat.
Aethylmorphinium ch!oratum más neve: Aethylmorphinum hydrochloricum (Ph. Hg.
VI.).

+
SIRUl'US l'HOSl'HOBROMATIJS
(Sir. phosphobrom.)

J Kalium bromatum • • • • . • . . • • • • • • • • •
1
• \ Dinatrium hydrogenphosphoricum •
II. Aqua destillata . • • . . • • . . . . . • . . • • . . •
m. { TS?luttio co~ser '"'?s • • . . . • • • . . • • • . . •
mc ura s.ryc m • • • • • • • • . . • • • . . . •
IV.

(Pu1v. zinc. alum.)

25,0 g
75,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Külsőleg. 1 kávéskanálnyit 1 litet langyos vízben oldva, öblítésre.
Adstringens ad irrigationem. Antisepticum.
Megjegyzés:

- Figyelmeztessük a beteget, hogy a hüvelyi;>,blítést fekvő helyzetben, felhúzott lábakkal,
megemelt medencével célszerű végezni. Ulő vagy guggoló helyzetben az öblítés nem
célszerű. Fontos a külső nemi részek - különösen ha a folyás gyulladásos eredetű tisztán tartása, mindennapos rendszeres megmosása. Az irrigátort összes tartozékaival
együtt használat előtt ki kell főzni.

SIRUl'US FERRI
(Sir. ferr.)

Sirupus ferri FoNo VI. . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

j Si~~rus aurantii

•..••.

l Sirupus ribis rubri

0

0
•

••••••••••

}.

ad 250,0 g (170,0 g)

•••••.•••.••••..

Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a 11.-ban enyhe melegítéssel oldjuk. Az oldathoz a
111.-at elegyítjük, és tömegét a IV.-kel 250 g-ra kiegészítjük.
Szignatúra: Naponta 3~szor 2 kávéskanálnyit kevés vízzel hígítva bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Sedativum. Tonicum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- E gyógyszer alkalmazásának első szakaszában -egyénenként meghatározandó ideig-jár
művet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A továbbiakban egyém
nileg határozandó meg a tllalom mértéke.
- A női tejbe átjutó kálium-bromid a szoptatott csecsemőben aluszékonyságot, bőrén
aknét okozhat.
- Oinatrium hydrogenphosphoricum más neve: Natrium phosphoricum crystallisatum
(Ph. Hg. VI.).

-

0

100,0 g

Szignatúra: Naponta 1 kávéskanálnyit, kevés vízzel hígítva, étkezés után be·ver1oi:<
„Világos helyen tartandó", Hűvös helyen tartandó" címkével.
Haemopoeticum.
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15,0 g
50,0 g
~·~ g
~,„ g

11

l'ULVIS ZINCI ALUMINATI
Zincum sulfuricum ..... „ •••••••••••••• ,.
Alumen .............•.•.•••....•........

10,0 g

\

\ \) ~

\

\

\

(\
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SOLUTIO ACIDA PRO PARVUlO

1

SOLUT!O AMINOPHENAZONI l'RO PARVULO

(SoL add. pro parvul.)

(Sal. aminophenazon. pro. parvul.)

Acidum ~hloratum dilutum 10% ...•...•.
4,0 g
Acidum áscorbicum .... „ ••••••••••••••••
1,0 g
Acidum citricum • „ ••••••••••••••••••••
1,0 g
~rupus sorbiti FoNo VI •.•........•.... ::
57,0 g
qua destillata ....••...•..•...•.••....•• ad 100,0 g (l7,0 g)
Szignatúra: Föétke:rések előtt 1-1 ki vés kanállal
Rendeléskor készítjük.

x

pohárnyi vízben elfo
.
gyasztan1.

Acidum.
Megjegyzés:
- Acidum chloratum dilutum 10% más neve: Acidum hydrochloricum dilutum 10%
(Ph. Hg. VI.); Acidum muriaticum dilutum.

Aminophenazonum • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2,0 g
Sirupus simplex .••••••••••..•••...••.
40,0 g
Acidum sorbinicum •••. e • • • e • • • • • • • • • • • • •
0,10 g
Diiuendum aromaticum FoNo VI. . •••...
1,il g
Aqua destillata •• „. „ .................. . ad 100,0 g (56,'1 g)

„.

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: 2 óránként 1 kávéskanálnyit beadni. „Hűvös helyen tartandó" címkével.
Rendeléskor készítjük.
Antipyreticum. Analgeticum. Enyhe spasmolyticu m.
Megjegyzés:
- Szükség esetén a készítmény a következő ízesített változatban is elkészíthető:

Aminophenazonum . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,0 g
Sirupus fragariae ...............•.....•.....
vel
40,0 g
Sirupus aurantii ....• „ ........... „ . . . . . • .
Acidum sorbinicum ... „ .......... „ ....... .
0,10 g
Aqua destil/ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad 100,0 g (57,9 g)

}

SOLUTIO ACIDI 8011.!CI 3%
(Sol. add. bor. 3%)

Solutio acidi borki 3% foNo VI.
Szignatúra: Külsőleg. Bórsav-oldat.
Enyhe antisepticum.

... .....
~

200,0 g

SOLUTIO ACl!.IFLAVINI
(Sol. acrlflavin.)

- Szükség esetén az orvos Sofutio aminophenazoni pro parvulo cum sorbito (Sal. aminophenazon. pro parvul. e. sorbito) néven is rendelheti. Ez esetben a készítményt Sirupus
simplex vagy Sirupus fragariae vagy Sirupus aurantii helyett azonos mennyiségű Siru~
pus sorbiti FoNo Vl.-tal kell elkészíteni.
- Figyelmeztessük a beteg hozzátartozóját, hogy tartós alkalmazás esetén a fehérvérsejtszámot időnként ellenőriztetni kell.
- A gyógyszer mellékhatása: étvágytalanság, szédülés, gyengeség, hányás, cianózis,
görcsroham, az utóbbi kettő túladagolási tünet.
-Aminophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyramidon (védett név).

SOlUTIO ANTIMYCOTICA

Acrifiavinium c:hloratum
0,40 g
Aqua destillata •...•... : : : : : : : : : : : : : : : : : ad 20,0 g (19,6)
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg.
1 hónapig készletben tartható.
Antisepticum.
Meg;egyzés:
- Száj-, t,oroköbl~ésre: 10 cseppet X pohár langyos vízhez.
- tA.bkbész~~m.ény_bol 4-5 csepp cukorra cseppentve elszopogatásra is rendelhető Naponta
o szar 1smetelhető.
·
- Acrlflavinium chloratum más neve: Xanthacrldlnum (Ph Hg VI )• Ak 'fi · • T
flavin; F!avakridin.
·
· · •
r1 av1n, rypa- Sofutio xanthacridini rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.
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(Sal. antimycot.)

Acidum benzoicum .••............•..••.
0,60
Acidum salicylicum ••••••..•••....•...••.
0,60
Addum boricum ..•......... „ ......... .
0,60
Solutio iodi akoholica ...... „ „ •.......
2,5
Akoholum dilutum 70% ....•...••..•.... ad 50,0

g
g
g
g

g (45,7 g)

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre.
1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicum. Antimycoticum,
Megjegyzés:

-

Recidíva elkerülése céljából hosszabb időn át alkalmazása ~m-célszerű.
Solutio iodi alcoholica más neve: Solutio jodi spirituosa (fÍ!Í. Hg. VI.).
Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus ,(Ph. Hg. VI.).
Sa/utio ad intertriginem rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.
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SOLUTIO ANTISUDORICA

0

(Sol. antisudor.)

Alumínium chloratum ..•.....•.......••.
20,0 g
Glycerinum •...•.•••••.•.......•..••..••
2,5 g
Aqua destillata . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . ad 50,0 g (27,5 g)

Szignatúra: Külsőleg. Izzadás ellen, ecsetelésre.
Antisudoricum. Adstringens.
Megjegyzés:
- Az i7zadó terü~etet (te;:iyeret, ;alpat, hón~ljat, lágyékhajlatot) előzetes szappanos, melegv1zes lemosas és letor!és utan a folyadekba mártott vattával naponta 1 ~sze b k 11
ecsetelni. Amíg a kóros izzadás meg nem

szűnik,

naponta alkalmazzuk.

e de_
izza as

SOLUTIO BROMIDA
(Sal. bromlda)

Kalium bromatum .•......••........•.•
15,0 g
Natrium bromatum solutum 33,3% foNo
VI. . •••....•.••.......••....••...•...•.
45,0 g
Solutio conservans •...•
3,0 g
Aqua destillata .....•.•..•.•...••...••.. ad 300,0 g (237,0 g)
a •••••••••••••••

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3Mszor 1 ev5kanálnyit étkezés után be'renni.
1 hónapig készletben tartható.
Sedativum.
Megjegyzés:
- Bevétele szénsavas italban ajánlható.
- ~, gy~gyszer alka.lmazásának első szakaszában - egyénenként meghatározandó idei _
iar~u:et vez;tn1 vagr baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos. A továbbiak:an
egyemleg hatarozando meg a tilalom mértéke.
- A női tej?e átju~ó _kátium:bromid és a nátriumMbromid a szoptatott csecsemőben alu„
székonysagot, boren aknet okozhat.

SOlUTIO!CASTEllAN 1
(Sol. Castellani)

~ Acidum boricum

Fuchsinum ••••.••.•••.••••••••••••

0,25 g
....••.•...••.•..•
0,50 g
2,0 g
l Resorcinum .......... , .. , .....•...
Alcohoium 116% •...............••.
5,0 g
II. {
Aqua destillata ..................•
25,0 g
l'henolum liquefactum •....•.••....
1,0 g
IV.
Acetonum ..........•..•.••........
l,S g
V. Aqua destillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad 50,0 g (13,7 g)

m.
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SOLUTIO CASTEllANI SINE FUCHSINO

Makac~ ·

esetén ezenfelül szalici!savas hintőpor is alkalmazható.
A keze;és idején és befejezése után is mindennapos szappanos, melegvizes le
• k
célsz:eruek.
mosaso

1.

Készités: Az 1. alatti alkotórészeket a II. folyadékelegyben oldjuk. Az oldathoz a 111.~at,
majd a IV.aet elegyítjük, és tömegét az V.~kel 50 g ra kiegészítjük.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycoticum.
Megjegyzés:
-Alcoholum 96% más neve: Splritus concentratissimus (Ph. Hg. VI.).
- Solutio fuchsini cum resorcino rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

(Sol. Castellani sine fuchsin.)

0,50 g
I. { :1;ddm':' boricum ...•••.....••....•
2,0 g
nesorc1num ....••.•••..•••••.•• „ ••
5,0 g
ll { Aicoholum 96% •••....••.••...••••
25,0 g
•
Aqua destillata ••.....•....••••..•
1,0 g
l'henolum liquefactum ...••.••••.••
2,5 g
Acetonum •••...•••••...•••...•••.•
IV.
v. Aqua destillata ••.....•.....•••... ad 50,0 g (14,0 g}

m.

Készítés: Az 1. alattí alkotórészeket a II. folyadékelegyben oldjuk. Az oldathoz a 111.-at,
majd a IV.-et elegyítjük, és tömegét az V.-kel 50 g~ra kiegészítjük.
Expedició: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycciticum.
Megjegyzés:

- Alcoholum 96% más neve: Spiritus concentratissimus (Ph. Hg. VI.).

SOLUTIO CASTEllANI SINE IU:SORCINO
(Sol. Castellani sine resorc.)

0,25 g
fuchsinum ........••.....•....•...
0,50 g
1. { Addum boricum ..••....••..•••...•
5,0 g
Alcoholum 96% ••••••.••••.••••••••
11 {
25,0 g
• Aqua destillata •.•.. • • • • · · · • · · · • • · •
1,0 g
m. l'henoium liquefactum •••••••.••••.
2,5 g
IV.
Acetonum ••....••••...••••.•••..•.
V.
Aqua destillata ••••.••••...••....• ad 50,0 g (15,7 g)
Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a II. folyadékelegyben oldjuk. Az oldathoz a 111-at,
majd a IV.-et elegyítjük, és tömegét az V.-kel 50 g-ra kiegészítjük.
Ex:pedició: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycoticum.
Megjegyzés:
- Akoholum 96% más neve: Spiritus concentratissimus {Ph. Hg. VI.}.
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<!'
SOlUTIO CHlORAlHYDRATI PRO l"ARVULO

SOLUTIO CONTRA RHAGADES MAMILLAE

(SoL chloralhydr, pro parvu/.)

(Sol. contra rhagad. mamill.)

Chloralhydratum ....•........••.....•••
Ca!dum bromatum solutum 33,33
foNo VI. •.................•.•.....•.•
Aqua destillata ...........•......••.•.••
Mucilago hydroxyaethykeliulosi .••••.•.•
Sirupus iiquiritiae .....•.......••......••
Expedíció: Sötét üvegben.

Acidum boric:uin · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ac:idum tannicum · · · · · · · · · · · · · ·:::::::::
Glycerinum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·'
Alcoholum 96% · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·
Aqua destillata · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · ·

1,0 g

6,() g
43,0 g
30,0 g
W,Og

gyermeknek).
Szignatúrn: J órinként 1 kávéskanálnyit. kétszeresére hígítva beadni (1 év körüli

Rendeléskor készítjük.

0,60
3,0
10,0
10,0
10,0

g
g
g
g

g

Expedíció: Sötét üvegben.
,
Szignatúra: Külsőleg. Ecseteles~e.
,
. készletben tarthato.
1 honapig
.
.
Dermatologicum.
Adstringens. Antosept1cum.

b ..•

.
, •
,
. r áskor gyakrabban - oseM:g1:~r::;',;,bókat
és környéküket _regg~ e' ;~~~s~;~;~:~c~etelve füzt_~ fehérk~uhá~al
- z
anos v;zzel kell megmosm, ma; a
le kell törölni, külonosen a or. -~

Sedativum. Antispasmoticun1. Hypnoticum,
Megjegyzés:
- telhető.
Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szecint egy vagy két alkalommal ismé·

Erős

- esetben
hatású
sze,·ttüntetnie.
tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
fel kell
- Görcsroham esetén klizma gyógyszerformában kell használni.
- Huzamosabb ideig csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.
- Szívbetegeknek alkalmazása nem ajánlatos.
- Ch/oralhydratum más neve: Chloralum hydratum (Ph. Hg. Vi.).

bo~1ta~1~e~~~ftő előtttartalma~;

gon.dos~~ ~iürítéséről

c~ls~e~.u.

g
ges •. mpp
tatás
a gyógyszert
• tán bórvizes lemosás ;s
szert
isa csecsemo Szoptatas
elot;geys
kiszívás, lefejes utian
az
erz
s
l
"b
"]
nem
szopna,
u
Ha a gyulladt en:i o o
.

kell gondoskodni.
1 0 benzokainnal is rendelheti.
Szükség esetén az orvos • g.
conc-"ntratissimus (Ph. Hg. VI.).
,
96%
,más
S
(f .Hg. VI.); Anaesthesin (védett nev).
- A\coholum
Benzocainum
mas
nev

n,ev~

=

~~

S0lUTIO EMETICA
(Sol. emetica)

SOlUTIO COffOBROMiDA
(Sal. coffobrom.)

Coffeinurn natrium ben:zoicum •..•••••..•
Kaiium bromatum ....••...••••..••.•••
Solutio conservans ...•••..•••.•...•.•••
Aqua destillata .•...••••.•••.•..•••••.••
Expedíció: Sötét üvegben.

2,0 g
10,0 g
2,0 g
ad 200,0 g (186,0 g)

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 evökanálnyít étkezés után bevenni.
1 hónapig készletben tartható.
Tonosedativum.

első

104

Emeticum.

••

o~

Megjegyzes:
, 't lásd a FoNo VI. orvosi. k1adas
, , k esetén alkalmazasa
. , So 1ut"o
1 emetica vén)'e 1
_ Mérgezese
ú betegeknek alkal·
iratánáL gyomorreze k,a lt , valamint gyulladásos vagy felmart gyornr
_Bódult,
mazása nem ajánlatos.

(Sot. gastr.)

- E gyógyszer alkalmazásának
szakaszában - egyénenként meghatározandó ideig jármüvet vezetni
vagy meg
baleseti
veszéllyel
járó munkát végezni tilos. A továbbiakban
egyénileg
határozandó
a tilalom
mértéke.

női

Szignatúra: A h~nyás beálltáig 2-3 percenkent 1 evo an
kanálnyit) bevenni,
Rendeléskor készítjük.

SOLUTIO GASTRICA

Megjegyzés:
- Bevétele szénsavas italban ajánlható.

- aknét
A
tejbe átjutó kálium-bromid a szoptatott
okozhat,

0,60 g
Cuprum sulfuricum · · · · · · · · · · · · · · · ·::::::
60,0
g
Aqua destillata · · · · · · · · · · · · · ·: · · · · .. k ilny;t (gyermekeknek kávés·

csecsemőben aluszékonyságot, bőrén

sphoricum
·····
U,O g
Natrium dihydro~enp h ~ilutum
10% ·. •....
20,0
g
Acidum phosphoricurn
. . . ........ ·fr,20·g
'
·Acidttm·S<>F'bim&um--,~cr<, .~e~.:::::. ad 200,0 g ~)
Aqua destillata . . . • . . . . • . . . . . . . . . .
'tkezÉs közben bevenni.
S z1gna
.
túra·· 1 evőkanálnyit X pohár vízben elkeverve, e

105

«j~;.<?„

4~ftéftapi-g-kés-z-let-b-en-tartható.

ü ;,

'

J-~··

Digestivun1.
Megjegyzés: .,
. _1,{; . .. ;:
,
- A 10%-os hígítottJdszforsav1a tömény foszforsavbó1 ex tempore készitendő,J
- Natrium dihydrogenphosphoricum más neve: Natrium phosphoricum addum (Ph.
Hg. VI.).

Megjegyzés:
- A kezelést célszerű úgy végezni, hogy az oldatot zsíros kehöc:csel, illetve vazelinnel
bekent papírvattára csepegtetjük, ezt a kezelendő testfelületre helyezzük, és védököm
téssel rögzítjük.
- Alcoholum 96% más neve: Spiritus concentratissimus (Ph. Hg. VI.).
- Ha az orvos Ritexmo/datot rendel, ezt a készítményt adjuk ki.

SOLUTIO IODB AlCOHOllCA
(Sal. iodi alcohol.)

SOLUTIO HEXACHLOROl'HENi 0,5%

Ph. Hg. VII.

(Sal. hexach!oroph. 0,5%)

1. {
II.

m.
IV.

v.

Hexachlorophenum ... , .......... .
0,50 g
Alcoholum 96% ... „ ..... , ...... ,,
2,5 g
Natrium hydroxydatum solutum 5%
1,0 g
Natrium laurylsulfuricum ........ .
5,0 g
Aqua destillata ........ , „ „ ... , „
80,0 g
Natrium hydroxydatum solutum 5%
qu. s.
Aqua destillata „ „ .. „ ... ,,, „ ... ad 100,0 g

Készítés: Az 1.-t a ll.-kal elegyítjük, és ezt a llL oldatához kevergetés közben ho:náw
öntjük. Az oldathoz még annyi IV.-et adunk, hogy annak hidrogénkitevője pH 8,0-9,0
legyen. Végül a folyadékot V.-ke! 100 g-ra kiegészítjük. Az 5%-os nitrium-hidroxid-oidat ex tempore készíthető.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Fertőtlenítőszer.
1 hónapig készletben tartható.
Antisepticum. Desodorans.
Megjegyzés:
- Bőrfelületek fertőtlenítésére, dezodorálására a megnedvesített felületen 1 kávéskanála
nyi készítményt szétkenünk, és vízzel dús habot képezve, 3-5 percig mossuk, majd vízzel leöblítiuk. A kezelést több napon át megismételjük.
- Akoho!um 96% más neve: Spiritus concentratissímus (Ph. Hg. VL).

SOLUTIO HYl'EREMISANS
(Sal. hyperernis.)

Acidum aceticum concentratum ........ .
Methylium salicylicum ........ , ... , .. , .. .
Camphora „ „ „ , ...„ „ . , . „ ... „ ...... ,,
Chloroformium ..................... , .. .
Aether „ .. „ ......... „ . „ „ „ „ , . , „ .. .
Alcoholum 96% . „ .. „. „ . „ „ „ . , „.,. ,
Expedíció: Sötét üvegben.
Rendeléskor készítjük.
Szignatúra: Külsőleg. Borogatásra. „Tűzveszélyes" címkével.
Antirheumaticum.
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1,0 g
3,0 g
3,0 g
33,0 g
80,0 g
80,0 g

Solutio iodi alcoholica

111,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Alkoholos jód-oldat.
Antisepticum. Antimycoticum. R.esorbens. Derivans.
Megjegyzés:
- A fehérnemüből a iódfoltok 10%-os ammónia-oldattal vagy 10%-os nátrium-tioszulfátoldattal távolítható el.
- Solutio iodi alcoholica más neve: Solutio jodi spirituosa (Ph. Hg. Vl.).
- So/utio jodi spirituosa rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

SOlUTIO KAlli IODATI
(Sal. kaL iod.)

Kalium iodatum ....................... .
7,ll g
Solutio conservans ............•........
2,0 g
Aqua destillata ......... , .........•... , . ad 200,0 g (191,0 g)
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor 1 evőkanálnyit% pohár vízzel hígítva, étkezés után bem
venni.
Rendeléskor készítjük.
Általános jódterápia.
Megjegyzés:
- Bevétele szénsavas italban, hideg tejben ajánlható!
- Kúraszerű alkalmazása esetén időnként - havonta mintegy 20 napi szedés után - tanám
e.sas a kúrát megszakítani. Ily módon - szükség esetén - több hónapon át is szedhető.
- Szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Ka!ium iodatum más neve: Kalium jodatum (Ph. Hg. VI.).

+
SOLUTIO lUGOll
(Sal. lugoli)

lodum
Kalium iodatum
Aqua destillata

0,50 g
1,0 g
ad 10,0 g (8,5 g)
107

SOLUTIO NEl'HROLYTICA
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Lugol-oldat. Az. orvos utasítása szerint.
Desinficiens. Resorbens.
Megjegyzés:
- Erős hatású szert tartalmaz. Bevételre szánt felhasználás esetén a pontos használati
utasítást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie.
- lodum más neve: Jodum (Ph. Hg. VL).
- Kalium iodatum más neve: Kalium jodatum (Ph. Hg. VI.).

40,0 g
60,0 g
60,0 g
0,50 g ~
,./ ,,
200,0 g
500,0 g (139,S g)

Szi~nat~ra: _Naponta 3-~zor 1 e;őkanálnyi~ ·~.tkezé,s 1~t~.n bevepn,i...

SOLUTlO MERBROMIN!

1

(Sol. merbrornin.)

..........................
.........................

Acidum citricum ...•••••••••.......•...•
Trinatrium citll"icum ....••................
Trikalium citricum
...•..........••....
·Acidum-sorbinicum -.-„ .- ,„., „ ••••• ~ ••••••••
Sirupus sorbiti l'oNo VI. . ..••...•....•.
Aqua destillata ••...•..••......•...•.••• ad

.--t~honaQ1g-keszletben-tarthato„. ,
_ , lt-f ;,-, r/;,I1„ ,; ' (· __ ,;.,· ['.,; /;'.;( 1- /:..
(Nephr~lyticum./ 1!~:!;,o/: J";>/.-i/0~,/!-'·:~_---h

+

Merbrominum
Aqua destillata

(Sol. nephrolyt.)

2,0 g
98,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Dezinficiáló ecsetelő.
Rendeléskor készítjük.
Dermatologicum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az. orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalomrnal ismételhető.

- Merbrominum más neve: Mercuridbromfluorescein-natrium.

+
SOLUTIO METRONIDAZOLl
(SoL metronidaz.)

0,30 g
Metronidazolum .........•....•.........
0,05 g
lidocainum .............•...•...........
20,0 g
Glycerinum .........••....•...••....•••.
Alcoholum dilutum 70% .•............... ad 30,0 g (9,65 g)
Szignatúra: Külsőleg. Afta ecsetelésére.
1 hónapig készletben tartható.
Antiaphthosum.
Megjegyzés:
- Fapálcikára csavart vattát az oldattal benedvesítünk, és a fogínyt erőteljesen beecseteljük. A kezelés naponta többször is megismételhető.
- Udocainum más neve: Xylocain {védett név).
-Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VL).

Megjegyzés:
-Trinatrium citrkum más neve: Natrium citrkum (Ph. Hg. VI.).
-T:ikalium citricurn más neve: Kalium citricum (Ph. Hg. VI.).
- E1senberg-o/dat rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

SOlUTIO l"Ei'SINI
(Sal. pepsin.)

Acidum chloratum dilutum 10% •.•••••••
Glycerinum .......................•....•
Aqua destillata ........................ .
Pepsinum ..•...........•.................

10,0 g
10,0 g
170,0 g
10,0 g

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: 1 evőkanálnyit Y. pohár vízben, étkezés közben elfogyasztani. Használat
előtt felrázandó" és „Hüvös helyen tartandó" címkével.
"
Rendeléskor készítjük.
Digestivum. Acidum.
Megjegyzés:
- A_, Y. po~ár v~zhez adott gyógyszert étkezés közben vagy célszerűbben étkezés előtt,
kozb~n es u~a~a, 3 ré~z~et~e~. l~~et megin.ni; A _fogak zománc<inak kímélésére a gyógyszer uvegcsovon („sz1vocsovon ), vagy sz1voszalon szívható fel.
- Acidum chloratum dilutum 10% m<is neve: Acidum hydrochloricum di!utum 10-X0 (Ph.
Hg. VI.); Acidum murlaticum dilutum.

SOLUTIO SULl'URATA l'RO BALNEO
(Sal. su,Ifura„t.jirO bálh.)

Calcium oxydatum . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •
30,0 g
Sulfur praecipitatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,0 g
A<fu":~ti+lat'.'" .. ; ...........•........... adSOO,Og-(410,0g)
,_
"~ '.e ,_,„,\:(
„, __. . _, .. ,' ·) „,
Ke~~1t~s: A kal~ium~.ox'.?of'k.b. ~O "ríl!"vízzel megoltjuk, majd a leé:s.apoti'ként belekeU,

ve;i~k

;:;,

<

„,

''

?s 400 g.v1zet ont~_nk hozza. A keveréket- az elpárolgó vizet időnként pótolva -

1 oran at forral1uk. A klhu!t oldatot desztillált vízzel 500 g-ra kiegészítjük ülepítjük és
a folyadék tisztáját S egyenlő részletben 100 g-os üvegekbe feitJük.
'
'
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.Expedíció:
5-ször 100 g-os sötét..uveg ben.
,
S z1gnatúra: Külsőleg 1 üve
.
; .
.
g tarta 1mat 1 kád meleg gyógyfürdőhöz
Ke.nterap1a.
.
Megjegyzés:
- ~ománcos vagy fakádban, vagy esem éze f"
t1sztasá~i für.d~ után 100 g oldatot ta~tal~~z~~~omne~enceben, n_ielegvizes, szappanos
percig, kesobb esetleg 1 óráig - lehetőle ~rd~vizben, nyakig bemerülve, eleinte
tana törülközés nélkül levegőn megsz' dg eáv s mozgással - fürdőzzön a beteg
15-20 fürdőből áll.
ara va, gynyugalom következzék. Egy kúr~
Gyermekek kezeléséhez fürdővizenké
k''
_
1-3 ~vesnek 5-10 g;
nt a ovetkezo mennyiségek ajánlhatók;
3-6 evesnek 15-40 g ·
7-14.évesnek 50-75 ~.
n

•

io

-·~l{p..~lfr:rrati, So/utio Vfemingk · s0 r · B
xr,

menyt adjuk Id.

.

utio e/gica rendelése esetén ezt a készít··

Expedició: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycoticum. Antisepticum.
Megjegyzés:

_ Pioderma kezelésekor a pörkös felrakódásokat előzetesen szappanos vizes vagy kamillateás lemosással, fürdetéssel el kell távolítani. csak ezután ecseteljünk. Piodermás,
mikózisos bőrnek a víz nem árt!
_ Methylrasanilinium chloratum más neve: Pyoktaninum coeroleum, Genclánibolya,
Genciana-lbolya B. Metilibolya.
_ Acriflavinlum chloratum más neve: Xanthacridinum (Ph. Hg. VI.); Akriflavin, Tripaflavin, Flavakridin.
- Viride nitens más neve: Brilliáns-zöld, Brillantzöld.
- Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).

SOl.UTIO THEOBROMOIODATI

SOl.UTiO ZINCI CHl.ORATI

(Sol. theobromoiod.)

(Sol. zinc. chlor.)

l<alium iodatum

Theo~rominum n;t~.;~;,:,· ~~ji~y··,;~~;,; .... •.
S0Jut10 conservans
· · •~ •
Aqua destillata ......• • ......• •. • •. • • .. •
Expedíció: Sötét üvegben.

2,0 g
5,0 g
2,0 g
• • •••••• •. • •• • •• • •• •. ad 200,0 g (191,0 g)

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 evőkan 'I . ,
nálat előtt felrázandó" címkével.
a nyit vizzel hígítva, étkezés után bevenni. „Hasz~
Rendeléskor készítjük.
Vasodilatator. Jódterápia.
Megjegyzés:
- B~vétele ~zénsavas italban ajánlható!
- Kuraszeru alkalmazása esetén id" k'
h
csos k' ,
on ent- avonta mintegy 20
i
a urat megszakítani. Ily módon _ sz„k •
,
„
nap szedés után _ taná~
- Szoptat~s alatt alkalmazása nem ajánlat u seg eseten - tobb honapon át is szedhető
- Kal1um iodatum más neve. Kali
. d as.
•
-Theobrominum natrlum s~lic rum JO ~tum (Ph. Hg. VL).
y icum mas neve: Diuretin (védett név).

Zincum chloratum solutum 50% foNo VI.
Aqua destillata •........•...•.....•....•
Acidum chloratum dilutum 10% .•....•..

120,0 g
80,0 g

qu. s.

Készítés: Az oldathoz éppen annyi 10%-os hígított sósavat adunk, hogy az tisztán átlátszó legyen.
Szignatúra: Külsőleg. 1 evőkanálnyit 1 liter langyos vízhez, öblítésre.
1 hónapig készletben tartható.
Adstringens ad irrigationem. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a hüvelyt?~lítést fekvő helyzetben, felhúzott lábakkal,
megemelt medencével célszerű végezni. Ulő vagy guggoló helyzetben az öblítés nem
célszerű. Fontos a külső nemi részek - különösen ha a folyás gyulladásos eredetű tisztán tartása, mindennapos rendszeres megmosása. Az irrigátort összes tartozékaiM
val használat előtt időnként ki kell főzni.
-Acidum chloratum dilutum 10% más neve: Acidum hydrochloricum dilutum 10%
(Ph. Hg. VI.).

SOl.UT!O TRICOl.ORATA
(Sol. tricolor.)

1. { Methylrosanilinium chloratum
0 30
Aqua destillata
·····
• g
II.
Acriflavinium chl~~~t~;.;,·. •.........
20,0 g
Ill.
Viride nitens
· · · · · · · · ••·
0,02 g
IV.
Glycerinum . : : : ..........•.. • .. •..
0,20 g
V.
Alcoholum dilutu;,:,· rÖ~r,° .. •..... •...
1,0 g
VI.
Aqua destillata
o ••• • •• • •• •.
1,0 g
Készítés:Azl.oldatbanall.-atés:;,~::t··.~~.···.:.~····.-· ad 25,0 g (2,5 g)
V.-et elegyítjük, és tömegét a Vl.-kaJ
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kiegé~~í~ai·~kkulan oldjuk. Az oldathoz a IV.-et és az
.

SPARSORIUM ANTIMYCOTICUM
(Spars. antimycot.)

Acidum salicylicum ...•...•.•••.......••.
Acidum benzoicum ••.•.•••.•.•...•....•.
Sulfur praecipitatum •...................
Zincum oxydatum •..••..•...•...••..•••.
Talcum ...••...•••...•...•..••..••....•.•

1,0 g
3,0 g
6,0 g
45,0 g
45,0 g

Expedíció: Szóródobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Hintőpor.
Dermatologicum. Antimycoticum.
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Sl"ARSORIUM ANTISEl'IORRHOICUM

SPARSORIUM INFANTUM

(Spars. antiseborrh.)

Hydrargyrum sulfuratum rubrum ...... .
Sulfur praecipitatum ................... .
Zincum oxydatum ................. , .... .
Talcum „ .. „ „ ... „ ..... „ ........ „ ••••

(Spars. infant.}

0,10 g
§,0 g
47,5 g
47,5 g

Expedíció: Szóródobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Hintőpor.
Dermatologicum. Antiseborrhoicum,
Megjegyzés:
- Néhány héten át esténként a meleg vízzel megmosott arcot stb. vattapamat
vel be kell hinteni. Másnap reggel a hintőport langyos vízzel le kell mosni.
- Enyhe bőrlobosodás esetén néhány napos szünetet kell tartani.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.

llismuthum subgall icum ...........•....•.
Addum silicicum colloidale hydrophylum
Magnesium carbonic:um hydro:xydatum ..
Talcum ............•............•.......•

0,80 g
1,6 g
5,6 g
n,o g

!Expedíció: Szóródobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Gyermekhintőpor.
Dermatologicum.
Megjegyzés.
- Acidum silicicum colloidale hydrophylum más neve: Acidum silicicum colloidale (Ph.
Hg. VI.).

segítségé~

SPECIES AL THAEAE
(Spec. alth.)
Ph. Hg. VII.

Sl"ARSORIUM ANTISUDORICUM
(Spars. antisudor.)

H exachlorophenum ..............•.... , .
Acidum salicylicum ...•...•.....•........
Alumen . „ „ .. „ ... „ .. „ ..• „ „ .. „ . „ .
Magnesium carbonicum hydroxydatum ..
Zincum oxydatum ...................... .
Talcum,,,.,, .••...................•....•

0,60 g
1,ll g
6,0 g
20,0 g
20,0 g
20,0 g

Expedíció: Szóródobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Izzadás elleni hintőpor.
Det"matologicum. Antisudoricum. Adstringens. Desodorans.
Megjegyzés:
- Az izzadó testrészt reggel és este, szappanos vízzel meg kell mosni, majd szárazra tör~
lés után - kéz vagy láb esetén az ujjak közét is - gondosan be kell hinteni. Zokniba,
harisnyába is hinteni kell a porból.

Sl"ARSOR!UM HEXACHLOROPHENI
(Spars. hexachlorophen.)

Hexachlorophenum ..................•..
0,50 g
Talcum .................••••••........... ad 50,0 g (49,S g)
Expedíció: Szóródobozban.
Szignatúra: Külsőleg. Hexaklorofen-hintőpor.
Antisepticum. Antimycoticum. Desodorans.
Megjegyzés:
- Bőrfelületek fertőtlenítésére, dezodorálására.
- Nagy nedvező felületen a felszívódás veszélye miatt alkalmazása, nem ajánlatos. A testfelület 10%~ánál nagyobb területre huzamosabb használata nem ajánlatos,
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„

........................

Species althaeae

50,0 g

•;,1

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Anticatarrhaicum.
Megjegyzés:
- 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) langyos vízzel leönteni, majd idön°
ként kevergetve Xóráig állni hagyni. A teát szűrve, tetszés szerint édesítve, kortyon°
ként elfogyasztani. Naponta 1-2 csészényi fogyasztható.

Ili•
.••

SPECIES CHOLAGOGA

d

C8
tf I'

;::
...•:11: .t@

4:; ,,;

(Spec. cholagog.)
Ph. Hg. VII.

Species cho!agoga

•••••••••••••• 0

0

0

••••••

100,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Cholagogum.
Megjegyzés.:
- 1 tetézett kávéskanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) hideg vízben estétől reggelig áztatni. R.eggel felforralni, 2 percnyi forrás után 10 percig hűlni hagyni, leszűrni. Ebéd és
vacsora előtt X-X csészényit, tetszés szerint édesítve, melegen elfogyasztani.

SPECIES GASTRICA
(Spec. gastr.)

Chamomillae anthodium ............... .
Centauri herba •...............•.•....•.
Agrimoniae herba .......•..............
Menthae piperitae folium .••.....•.......
Liquiritiae rhizoma et radix .......•...•

10,0 g
10,0 g
10,0 g
10,0 g
10,0 g
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Exp~díció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Stomachicum.

SPECIES UVAE Ull.S!
(Spec. uvae ursi)

Megjegyzés:
- 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) forró vízzel leönteni, időnként ke·

vergetve X óráig hűlni hagyni, leszűrni. Tetszés szerint édesítve naponta 3 csészényi
tea fogyasztható.
- Chamomillae anthodium más neve: Chamomillae fias (Ph. Hg. VL).
- Liquiritiae rhizoma et radix más neve: Liquiritiae radix (Ph. Hg. VI.).

Uvae ursi folium •...••..•.••.•....••....
Herniariae herba •............•..•.......

25,0 g
25,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Urodesinficiens. Diureticum.
Megjegyzés:
- 1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze forró vízzel leönteni, időnként kevergetve
X óráig hűlni hagyni, leszűrni. Naponta 3 csészényi fogyasztható.

SPECIES LAXANS
(Spec. lax.)
Ph. Hg. VII.

Species 1axans

......................... .

50,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Hashajtó teakeverék.
Laxans. Stomachicum.
Megjegyzés:
-1 tetézett kávéskanálnyi teakeveréket 1 csésze forró vízzel leönteni, időnként keverö
getve X óráig hűlni hagyni, leszűrni. Tetszés szerint édesítve, lefekvés előtt elfogyasz~
tani.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy a gyógyszer a lúgos kémhatású vizeletet pirosra
festheti.
- Terhes, valamint szoptató nőknek alkalmazása nem ajánlatos.
- A női teibe átjutó hashajtó származék a csecsemőnek kólikás fájdalmat okozhat.
-Species laxans más neve: Species Saint-Germain,

SPECIES THYMI COMPOSITA
(Spec. thymi comp.)

Thymi vulgaris herba .................. .
Althaeae folium ........................ .
Althaeae radix ............••............
liquiritiae rhizoma et radix ........... .
Verbasci flos ............................ .

14,0 g
10,0 g
10,0 g
10,0 g
6,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Egy tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze forró vízzel leönteni, időnként kever~
getve Y. óráig hűlni hagyni, leszűrni. Tetszés szerint édesítve, naponta 3 csészényi tea
fogyasztható.
-Liquiritiae rhizoma et radix más neve: Liquiritiae radix (Ph. Hg. VI.).
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SPECIES VALEll.IANAE COMPOSITA
(Spec. valer. comp.)

Valerianae rhizoma et radix ...•... „ „ •••
juniperi galbulus ..••••.•...••••..••.•.••
Coriandri fructus .••...•...••••..••...••
Centauri herba ••....••..•••••••••..••••
Farfarae folium ...........•...•••...••..•
Trifolii fibrini folium .....•......•....•••
Cynosbati pseudofructus .....•....•....•.
Menthae piperitae folium ...••.....••••••

5,0 g
5,0 g
5,0 g
5,0 g
5,0 g
5,0 g
10,0 g
10,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Sedativum.
Megjegyzés:
-1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze forró vízzel leönteni, időnként kever~
getve Y. óráig hűlni hagyni, leszűrni. Tetszés szerint édesítve naponta 3 csészényi tea

fogyasztható.
- Valerianae rhizoma et radix más neve: Valerianae radix (Ph. Hg. VI.).
- Juniperi galbulus más neve: Juniperi fructus (Ph. Hg. VI.).
- Cynosbati pseudofructus más neve: Cynosbati fructus (Ph. Hg. VI.).

SPECIES VISCI COMl'OSITA
(Spec. visci comp.)

Lavandulae llos ......••.••.••••••••.••.••
Sambuci llos .•.•••.••••........••.•.•.•.•
Juglandi folium .•...•••.••••....•....•..
Crataegi summitas ....••...•.••..•.....•
Visci stipites •.••..•••..•......•....•..•.
Equiseti herba ...•..••.••......•...••.•..

5,0 g

s,o g
10,0 g
10,0 g
10,0 g
10,0 g

Expedíció: Cerátzacskóban, kartondobozban.
Szignatúra: Teakeverék.
Vasodilatator. Antihypertensivum.
Megjegyzés:
-1 tetézett evőkanálnyi teakeveréket 1 csésze (2 dl) meleg viz.zel leönteni, majd időn~
ként kevergetve X óráig állni hagyni. A teát szűrve, tetszés szerint édesítve, kortyon·
ként elfogyasztani. Naponta 1-2 csészényi fogyasztható.

SPIRITUS SALICYLATUS
(Spir. salic.)

Acidum salicyl icum ..• , , .•........•....•.
Alcoholum dilutum 70% . , , ....•....•....

1,0 g
49,0 g

Szignatúra: Külsőleg. 2%-os szalicilsavas alkohol.
Dermatologicum. Antimycoticum. Desinficiens. Antiseborrhoicum (hajas
bőrre). Pruritusz szüntetésére.
Megjegyzés:
- Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).

fej~

S?IR!TUS ANT!RHEUMATICUS
(Spir. antirheum.)

SPIRITUS SALICYLATUS CUM IU:SORCINO
Spiritus camphoratus ..•...........
1. { Alcoholum dilutum 70% ••••...••..
11. Thymolum ..... „ . „ ......... „ . „
m. Acidum aceticum dilutum 20% •••••

30,() g
45,0 g
0,20 g
25,tl g

Készítés: Az 1. fo!yadékelegyben a 11.~at oldjuk. Az oldathoz a 111.~at elegyítjük.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Bedörzsö\ésr>:,
1 hónapig készletben tartható.
Antirheumaticum. Deriva.ns.
Megjegyzés:
- A készítményt a fájdalmas terület bőrébe kell bedörzsölni. A bedörzsölt területre me-leget tartó kötés alkalmazható. A kezelés naponta 2-3-s-zor megismételhető.
-Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).

(Spir. salic. e. resorc.)

Resorcinum ...•..•.•.••.•.....•.... „ ••••
0,50 g
Acidum salicylicum „ „ .. „ .... „ .. „ . „ .
1,5 g
Alcoholum dilutum 70% •••••• , •••• , , ••• , ad 50,0 g (411,11 g)
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycoticum. Antiseborrhoicum (hajas
hámlasztó.
Megjegyzés:
- Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).

fejbőrre).

Enyhe

SUPPOSITOIUUM AD NODUM
(S•Jpp. ad nod.)

SPIRITUS !ODOSAl.ICYLATUS
(Spir. iodosalic.)

Kalium iodatum ... „ .. „ ... „ „ „ .. „ ..
Acidum salicylicum . . . . • . .........•.....
Alcoholum dilutum 70% ••• , ••.•.•••.••.•
Soluti iodi alcoholica
„ ... „ „ .. „. „ .•

0,10 g
0,90 g·
23,0 g
6,0 g

Expedíci6: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsóleg. Ecsetelésre.
1 hónapig készletben tartható.
Derrnatologicum. Antimycoticum. A.ntisepticun1.
Megjegyzés:
- Kalium iodatum más neve: Kalium jodatum (Ph. Hg. VI.).
- Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).
--'.Solutio iodi alcoholica más neve: So!utio jodi splrituosa (Ph. Hg. VI.).

Ephedrinium chloratum ....•......
1. { Bismuthum subgallicum ......•...•
Aetheroleum chamomillae .•.••••.
Balsamum peruvianum „ ••••••••• „.
II. { Acidum silicicum colloidale hydrophylum • „ .. „ .. „ . „ . „ . . . . „ ..
A~=r solidus 50 ,·; .....•..•.....•. , )J~

m. {

0,30 g
2,0 g
m gtt
0,30 g
0,30 g

qu. s.

Butyrum cacao ..••.•.•••...•....••
10 db végbélkúpra

Készités: Az 1. alatti alkotórészek keverékét a megolvasztott Ill. egy kisebb részletével
eldörzsöljük. A szuszpenziót a 11.-kal elkeverjük, majd a kúpmassza tömegét a megole
vasztott 111.·kal kiegészítjük, és öntéssel kb. 2 g átlagtömegű kúpokat kés:zltünk.
Expedieió: Egyenként, kasírozott alumíniumÍóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Naponta 2-szer 1 kúpot a végbélbe helyezni. „Végbélkúp'', „Hüvös helyen
tartandó'' címkével.

Antihaemorrhoidalis adstringens. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Guanetidin (Sanotensin, Sanegyt), MAO-bénítók (Nuredal) és metildopa (Dopegyt)
a készítmény hatását együttes alkalmazás során veszélyes mértékben fokozhatja.
- Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,01 g mentollal vagy 0,20 g benzokainnal, vagy
0,06 g /idokainna!, vagy 0,005 g tetrakainium-kloriddal is rendelheti.
- Ebben az esetben a készítmény ie!zése +. illetve + of<, Vény nélkül, egy alkalommal
legfeljebb egy dózis adható ki.
- Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Acidum silicicum colloidale hydrophylum más neve: Acidum silkicum colloidale (Ph.
Hg. VI.).
- Adeps solidus 50 más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. V1.).

SUl'POSiTORIUM AMINOl'HENAZONI 0,1 g
(Supp. aminophenaz.on. 0, 1 g)!

Aminophenazonum ...•.•.•..............
A~;rs sol idus
„ ... „ ....... · · „ · \

50 .....

0,60 g
qu. s.

Butyrum cacao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J
6 db végbél kúpra
Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege
1,2 g legyen.
Expedici6: Egyenként, kasírozott a!umíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor.
„Végbélkúp", „Hűvös helyen tartandó" címkével.
Antipyreticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- A gyógyszer mellékhatása: étvágytalanság, szédülés, gyengeség, hányás, cianozts,
görcsroham, az utóbbi kettő túladagolási tünet.
.
•
•
- Aminophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph. Hg. Vl.); Pyram1don (vedett nev).
- Adeps solidus 50 más neve: Adeps solldus (Ph. Hg. VI.).

SUPl'OSITORIUM AMINOl'HENAZONI ll,1 g
(Supp. aminophenazon. 0,2 g)

50 .............. ····. ····· t

Aminophenazonum ...•..............•...
A~:rs solidus

Butyrum'cacao .•••....••....... • . . . • . . . • J
·
6 db végbélkúpra

1,2 g
qu. s.

dCYJ ·"° (}() 'l

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.
1,2 g legyen.
Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor.
„Végbélkúp'', „Hűvös helyen tartandó'' címkével.
Aritipyreticum. Analgeticum.

Megjegyzés:
- A gyógyszer mellékhatása: étvágytalanság, szédülés, gyengeség, hányás, cianózis,
görcsroham, az utóbbi kettő túladagolás\ tünet.
- Aminophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyramidon (védett név).
- Adeps solidus 50 más neve: Adeps so!idus (Ph. Hg. VI.).

SUPPOSITORIUM AMINOl'HENAZONI 0,5 g
(Supp. aminophenazon. 0,5 g)

Aminophena:z:onum ....................•.
Adeps solidus 50 .... „ ..............•...
vet
Butyrum cacao ...........••.......•.••..
3 db végbéll<úpra

1,5 g
}

qu. s.

Készítés: Szükség szerint annyi vivöanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege
kb. 2 g legyen.
Expedíció: Egyenként, kasirozott alumíniumfó!iába burkolva, doboz.ban.
Szignatúra: Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3nszor
„Végbélkúp'', „Hűvös helyen tartandó", „Csak felnőtteknek" clmkével.
Antipyreticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak felnőtteknek adható!
- A gyógyszer mellékhatása: étvágytalanság, szédülés, gyengeség, hányás, cianózis,
görcsroham, az utóbbi kettő túladagolási tünet.
- Aminophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyramidon (védett név).
- Adeps solidus 50 más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).

hl ,„. 5·.~,
SUl'l'OSITORIUM ANALGETICUM

·e

'T~

(Supp. analg.)

Coffeinum natrium benzoicum
Noraminophenazonum natrium mesyli·
cum .................•.......•••.......
Adeps solidus compositus foNo VI. .....•
6 db végbélkúpra

0,60 g

3,0 g
qu. s.

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.

2 g legyen.
IExpedició: Egyenként, kasírozott a!umíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor.
„Végbélkúp", „Hűvös helyen tartandó", „Csak felnőtteknek" címkével.
Analgeticum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható Id.
- Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,02 g eti/-morfinium-kloriddal vagy kodeíniumfoszfáttal is rendelheti. Ebben az esetben csak vényre adható ki, és csak egyszeri alkalommal.
- E gyógyszer alkalmazásának és a pszkhomotoros teljesítményt befolyásoló hatásának
időtartama alatt járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni tilos.
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- Gyermekgyógyászatban a1kalnn:z:isa nem ajánlatos.

- A női tejbe átjutó etll-morflnium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat.
- Szükség esetén az orvos kúpon ként 0, 10 g fenobarbitcif-nátriummal is rendelheti. Ebhen

az esetben a készítmény jelzése ~.Vény nélkül, egy alkalommal legfeljebb egy dózis
adható ki.
- A fenobarbitál a járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését
befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyi~
sége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet iármüvet vezetni vagy
baleseti veszéllyel járó munkát végeznL
-Az induktor (fenobarbitál-nátrium) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orá~
lis antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontra~
ceptívumok, szalicilátok, D-vitamin és tetracik1inek terápiás effektusát. Az induktortarta!mú FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek
hirtelen toxlkussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó fenobarbitál-nátrium a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
- Noraminophenazonum natrium mesyllcum más neve: Novamidazophenum (Ph. Hg.
VI.); Algopyrin, Nova!gin (védett nevek).

ceptivumok, szalicilátok, D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktor~
tartalmú FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek
hirtelen toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó fenobarbitál-n<itrium a szoptatott csecsemöt aluszékonnyá teheti.
- Codeinium phosphoricum más neve: Codeinum phosphoricum (Ph. Hg. VI.).
- Noraminophenazonurn natrium mesylicum m<is neve: Novamidazophenum (Ph. Hg.
VI.); Algopyrin, Novalgin (védett nevek).

'*'

SUPl'OSITORIUM ANTIEMETICUM
(Supp. antiemet,)

1.

II.

f ~~~~~~!~~mb.~li~d~·~~~~·~i~~~·~· .....

i Coffeinum natrium benzoicum •••.
l Chlorobutanolum .......•...•.•..•
Adeps solidus 50 ..........•.......

0,10
0,15
1,0
1,5

g
g
g
g

qu. s.

5 db végbélkúpra
~

SUl'l'OSITORIUM ANALGETICUM FORTE
(Supp. analg. fort.)

Codeinium phosphoricum ...........••..
Coffeinum natrium benzoicum .......••
Noraminophenazonum natrium mesyli"'

0,09 g
0,30 g

cum ...•.•.•••••.•••.•.••....•••••.••••

2,7 g

Adeps solidus compositus foNo VI. •••..•
3 db végbélkúpr<•

qu. s.

Készítés: Szükség szerint annyi

vivőanyagot

használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb

3 g legyen.

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3~szor.
„Végbélkúp", „Hűvös helyen tartandó", „Csak felnőtteknek" címkével.
Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé~
-

telhető.
Erős hatású

szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
-Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- A női tejbe átjutó kodeinium-foszfát a szoptatott csecsemőben mérgezési tüneteket
okozhat.
- Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,20 g fenobarbitál-nátrlummal is rendelheti. Ebben
az esetben a készítmény jelzése ;fi.
- A járművezető ké~"~séget és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely ada„
golási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszélylyel járó munkát végezni.
- Az induktor (fenobarbitál-nátrium) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontra-
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Készítés: Az 1. porkeveréket a II. kb. 33-35 °C-os olvadékában eloszlatjuk, és öntéssel
kb. 2 g átlagtömegű kúpokat készítünk.
Expedíció: Egyenként, kasírozott a\umíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Hányinger esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor.
„Végbélkúp", „Hüvös helyen tartandó" címkével.
Antiemeticum.
Megjegyzés:
- Vény nélkül egy alkalommal legfeljebb egy dózis adható ki.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
- A járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja,
ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet iárművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepressziv hatású vegyületekkel (Freno!on, Hibernal, Mel!eril, Tisercin, Melipramin stb.) történő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
- A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemöben toxikus tüneteket okozhatnak.
- Lidocainum más neve: Xylocain (védett név).
- Chlorobutanolum más neve: Chlorbutanolum (Ph. Hg. VI.}; Alcohol trichlorisobutylícus, Chloreton.
- Adeps solidus 50 más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).

>!<
SUPl'OSITOR.IUM ANODYNUM
(Supp. anodyn.)

Codeinium chloratum .•••............•..
Acidum acetyisalicylkum ..........••.•.•
l'henacetinum •..••...••.•..•••.••••.•.•
Adeps solidus !IQ • /'••••...•••.•.••..•.••..
6 db végbélkúpra

0,24 g
3,0 g
3,0 g

qu. s.
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Készítés: Szükség szerint annyi

vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.

g \eg:e:~. E enként, Kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobo~~an. .
Exped1c1 . gy
•
, ot a vé bélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor.
Szignatúra: Fájdalom eseten 1 kupd "' C~ak felnőtteknek" címkével.
„Végbélkúp", „Hüvös helyen tartan o •"
Analgeticum.

3

Megjegyzés:
, . Az
endelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé- Csak vényre adhato k1.
orvos r

telhető.
A
t
használati utasítást a vényen az orvosnak minden
_ Erős hatású szert tartalmaz. pon os
esetben fel kell tüntet~ie. . b
ti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja
_ A járművezető képesseget e~ a a1.es~
a ógyszer milyen mennyisége és mely adaezért egyénileg. ke_ll !;leghataro,z.ni, e~l~~t 1 !~et járművet vezetni vagy baleseti veszélygolási módon tOrte~o all~a1maz.asa m
1yel járó munká~ v~~~z.n1. ( l' Hátak, aminofenazon) történő tartós hasz.nálata, még
- Gyógyszerkomb1nac1ob~n . sza ic t 0 1• iai vese- máj- stb. károsodást okozhat. Ez.ért
a szokásos adagok eseten ish, he~al ogato'san 1o'napnál hosszabb ideig orvosi e!lenőr
figyel mez.tessü k a beteg;t, agy 0 yam

- Az induktor (fenobarbit~l-nátrium) váratlan, nem kívánatos vá\toz.ást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), szalicilátok,
Oavitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú FoNo-készítmée
nyek elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
- A női tejbe átjutó fenobarbítá!·nátrium a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá tehEti.
- Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,03-0,04 g fenobarbitci/.nátriummal is rendelheti.
- Szükség esetén az orvos fenobarbitál-nátrium nélkül Suppositorium ontipyreticum pro
parvu/o sine phenobarbitolo natrico néven is rendelheti.
- Phenobarbitalum natricum más neve: Phenobarbitalnatrium (Ph. Hg. VI.).
- Aminophenazonum más neve: Amidazophenum (Ph. Hg. VI.); Pyramidon (védett név).
- Suppositorium anafgeticum pro parvulis rendelése esetén ez.t a készítményt adjuk ki.

>!<
SUl'l'OSITORIUM ANTISl'ASTICUM PRO PARVUlO

zés né.lkü_I n.em szedheto. ar) difenilhidantoinnal (Diphedan) és P~S-készítményekkel
Alv~das~atlokka~ )Sync~;kh ~ás vesz.élye miatt alkalmazása nem ajanlatos.
egyutt, 1nterakc1os me
a
,
a·ánlatos
- Gyermekgyógyá~zatba~ ~lka!~rz.~5; n:~pt~tott cs~csemőben mérgezettségi, az acetil- A női tejbe átjuto k?.deinium-' orih ~s a fenacetin a csecsemőre mérgező lehet.
szalicilsav toxikus tuneteke,t ok~7; ~ Ó04 g száraz bel/adonna-l<ivonattal is rendelheti.
- Szükség esetén az or;os kbupllodn en -kivonatból a női teibe átjutó hatóanyagok a szopEbben az esetben a szaraz e a onna
h
k
"b
·k tüneteket okoz atna ·
tatott csecsemo en toxi , 05
• C deínum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
0
Codeinium ch\oratum mas neve.
- Ád
l'd 50. más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).
epsso1us···
·,/":·-·_;.:·t:
:;

(Supp. antispastic. pro parvul.)

-

t-E,1

e 1ft(;

SUl'l'OSITORIU M ANTll'YRETiCU M l'RO l'ARVULO
(Supp. antipyret. pro parvul.)

~í.r'I-

0 12
l'henobarbitalum natricum · · · · • · · · · · · · • ·
' g
1"-{32.'!i~ Aminophenazonum ..•. · · · · · • · · ·: · • · · • · · ·
0,'10 g
~- Adeps solidus compositus FoNo VI.
qu. s.
,AO ,"'. <;,
6 db végbél kúpra
.
..
Készftés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok atlagtomege kb.
12
' g

:„g~:~·E

enként kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.
Ex~e
ic;o· gL'.
,.' 1 l<u'pot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor. „VégSzi..,.natura: az ese en
bélk'típ", „Hüvös helyen r-. ... i;andó" címkével.

Ephedrinium chloratum ................ .
0,05 g
Papaverinium chloratum ..........•...•.
0,08 g
Theophyllinum •......••••............•..
0,30 g
Adeps solidus 50 ...........••........... }
vel
qu. s.
Butyrum cacao ......................... .
10 db végbélkúpra

telhető,

-

Megjegyzés:
, . A
ende\kezése szerint egy vagy két alkalommal ismé- Csak vényre adhato k1. :Z orvos r

telhető.
A
t h sználati utasítást a vényen az orvosnak minden
hatású szert tartalmaz.. pon os a
esetben fel kell tüntetnie.
. b , k, ot
-1 éven aluli gyermeknek egyszerre legfel1eb X. up .
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Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.
1,2 g legyen.
Expedfció: Egyenként, kasírozott alumínlumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Naponta 3~szor 1 kúpot a végbélbe helyez.ni. „Végbélkúp'', „Hűvös helyen
tartandó'' címkével.
.Antispasticum. Antiasthmaticum. Vasodilatator.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismé-

Antipyreticum.

_Erős

·'·. \, (

-

Erős hatású szert tartalmaz.. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
2-3 éves gyermeknek: naponta 3-4-szer 1 kúpot, 6 éves gyermeknek: naponta 4-5-ször
1 kúpot.
Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,003 g fenobarbitá/-ndtriummal is rendelheti.
Ebben az esetben a készítmény jelzése ~.
Az induktor (fenobarbitál-nátrium) v~, ;n ,;n, n.eí1l kívánatos változást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatisában; pl. a hatástatanságig csökkentheti az orális antikoagulánsok (Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), sz.alicilátok,
D-vitamin és tetraciklinek terápiás effektusát. Az induktortartalmú FoNo~készítmé
nyek elhagyásakor az-addig csökkentett hatású gyógyszerek hirtelen toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
Adeps solidus 50 más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).
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SUPl'OSlTORIUM EXl'ECTORANS

+

(Supp. expect.)

SUPl'OSITORIUM Sl'ASMOLYTICUM

Camphora .. „ ... „ ... „ „ .... „ ...
1. { Mentholum .... „ . „ . „ ... „ „ „ .
Aetheroleum eucalypti •...........
Massa macrogoli FoNo VI.
II.
6 db végbélkúpra

0,60 g
0,30 g
1,ll g
qu. s.

Készités: Az\. alatti alkotórészek elfolyósított elegyéhez a kb. 55 °C-on megolvasztott
11.-at keverjük, és öntéssel kb. 2 g-os kúpokat készítünk.
Expedíció: Egyenként, kasírozott aluminiumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Naponta 3~sz.or 1 kúpot a végbélbe helyezni. „Végbélkúp" „,Hűvös helyen
tartandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Massa-·macrogoli ·FoNo VI. más neve·:- Massa- polyoxaetheni (Ph. Hg. VL).
- Suppositorium broncholyticum rendelése esetén ez:t a készítményt adjuk ki.

SUPPOSITORIUM HAEMORRHOIDALE
(Supp. haemorrhoid.)

1.

Ii.

m. {
IV.

Ephedrinium chlo•atum ...•.....•.
lidocainum •••....•...••.••••.....
Bismuthum subgallkum ••........•
Zincum oxydatum ...• „ .......•••.
Acidum silidcum colloidale hydro•
phylum „ .. „ . „ . „ „ „ . „ . „ „ „
Adeps sol idus 50 ............•.....
Balsamui:n.p~ruvianum .....•..••.•
Oleum r1c1n1 ••••••••••••••••••••••
Adeps solidus 50 . „ . „ „ „ „ „ „ „
10 db végbélkúpra

0,30 g
0,80 g
1,0 g
1,0 g

0,50 g
4,0 g
1,0 g
0,40 g
qu. s.

Készítés: Az 1. V-ös szitán megszitált keverékét a megolvasztott, kb. 40 °C hőmérsék·
letű ! 1.-kal gondosan eldörzsöljük. A szuszpenzióban a 111.-at keveréssel eloszlatjuk, majd
a kúpmasszát a megolvasztott IV. további szükséges mennyiségével elkeverjük, s a sz.usza
penzióból 10 db kb. 2 g átlagtömegű kúpot készítünk.
Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer 1 kúpot. „Végbélkúp", „Hűvös helyen tartandó" dmkéveL
Antihaemorrhoidalis adstringens. A11tiphlogisticum. A.naestheticum.
Megjegyzés:
- A kúpot lehetőleg székelés után kell bevezetni.
- Guanetidin (Sanotensin, Sanegyt), MAO-bénítók (Nureda\) és metildopa (Dopegyt) a
készítmény hatását együttes alkalmazás során veszélyes mértékben fokozhatja.
- Ephedrinium chloratun1 más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Lidocainum más neve: Xylocain (védett név}.
-Acidum silicicum colloidale hydrophylum más neve: Acidum silicicum colloidale (Ph.
Hg. VI.).
- Adeps solidus 50 más neve: .Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).
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(Supp. spasmolyt.)

Extractum belladonnae sic:cum ......... .
Papaverinium chloratum .......•........
Noraminophenazonum natrium mesyli„
cum .................................. .
A~:r• solidus
„ „ . „ „. „ . „. „......

50

••
~-

0,30 g
0,60 g
3,0 g

}

qu. s.

Sutyrum cacao ..•...•.... , ............•.
6 db végbélkúpra
Készítés: Szükség szerint annyi
2 g legyen.

vivőanyagot

használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor.
„Végbélkúp", „Hűvös helyen tartandó" címkével.
Spasmolyticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

-

-

-

-

-

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
F~grelme~~essük a beteget, hogy neuroleptikumokkal és triciklikus antidepresszív ham
tasu vegyuletekkel (Frenolon, Hibernal, Melleril, Tisercin, Melipramin stb.) tö 1 ·ténő
együttes alkalmazása súlyos toxikus mellékhatásokat okozhat.
A női tejbe átjutó hatóanyagok a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket okozhatnak.
Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,03 g kodeinium-kloriddal is rendelheti.
A női tejbe átjutó kodeinium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat.
Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,05 g fenobarbitál-nátriummal is rendelheti. Ebben
az esetben a készítmény jelzése ~.
A fe~obar~i,tá!-nátrium és a ,kodeinium-,klorid a járművezető képességet és a baleseti
vesze!lyel 1aro mun~a végzesét befolyaso\hatja, ezért egyénileg kell meghatározni,
hogy a gyogyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása
mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
Az induktor (fenobarbitál-nátrium) váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos
együt:esen al~almazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orális a~t1koagulans?~ ~Syncumar!), kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontracept1vumok, szallcllatok, D~vitamin és tetracik!inek terápiás effektusát. A2 Induktortartalmú FoNo-készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gyógyszerek
hirtelen toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
A női tejbe átjutó fenobarbitál-nátrium a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá te-

heti.
- Papave~inium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Noram1nophenazonum natrium mesylicum más neve: Novamidazophenum (Ph Hg
VI.).
.
.
.
-Adeps sofidus 50 más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).

125

!iU Pl'O!i!TORI U M THEOl'H Ylll 1111

SUl'l'OSITORIUM THEOl'HYlllNI l'RO l'ARVUlO

(Supp. theophyllin.)

Theophyllimom ......•......•............
Adeps solidus compositus IFoNo VI ....••.
10 db végbélkúpra

(Supp. theophyllin. pro parvul.)

2,5 g
qu. s.

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.
2 g legyen.
!Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóli:iba burkolva, dobozban.
Szignatúra: Naponta 1-2 kúpot a végbélbe helyezni. „Végbélkúp", „Hűvös helyen
tartandó'' címkével.
Vasodilatator. Bronchospasmolyticum. Diureticum.
Megjegyzés:
- Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.

O~g

Tlleophyllinum ...... „ ..............•....
Adeps soiidus compositus foNo VI .•...••
10 db végbélkiípra

qu. s.

/ 1

Készítés: Szükség esetén annyi viwöanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtöÍne~·e kb'.
g legyen.
Expedíció: Egyenként, kasírozott alun1íniumfóliába burkolva, dobozban.

1~2

Szignatúra: Naponta 2-3~szor 1 kúpot a végbélbe helyezni. „Végbélkúp",
lyen tartandó" címkével.

„Hűvös he~

Bronchospas1nolyticum. Vasodilat.:ator.

+

!iUPPOSITORIUM THEOl'HYlllNI COMPOSITUM

SUSl'ENSIO ANAESTHETICA

(Supp. theophyllin. comp.)

(Susp. anaesth,}

Papaverinium chloratum .•...•..•....•.•
Theophyllinum ••••.••.•.•.....•.••..• „ .
Adeps solidus compositus IFoNo VI .•••..•
10 db végbélkúpra

1,0 g
3,0 g
qu. s.

Készítés: Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege kb.
2 g legyen.
Expedíció: Egyenként, kasírozott aluminiumfóliába burkolva, dobozban.
Szignatúra: Este 1 kúpot a végbélbe helyezni. „Végbélkúp", „Hűvös helyen tartandó"
címkével.
Vasodilatator. Antispasrnoticum.
Megjegyzés:

- Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ismételhető.

-

-

-

Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
esetben fel kell tüntetnie.
Gyermeknek, 12 éves kor alatt alkalmazása nem ajánlatos.
Szükség esetén az orvos kúpon ként 0,05 g fenobarbitál-nátriummal is rendelheti. Ebben
az esetben a készítmény jelzése ~~.
A fenobarbitál-nátrium aJárművezetö képességet és a baleseti veszéllyel járó munka
végzését befolyásolhatia, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen
mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó munkát végezni.
Az induktor (fenobarbitál-nátrium} váratlan, nem kívánatos változást okozhat számos
együttesen alkalmazott gyógyszer hatásában; pl. a hatástalanságig csökkentheti az orá~
lis antlkoagulánsok (Syncumar!). kortikoszteroidok (Prednisolon stb.), orális kontraceptívumok, szalicilátok, D~vitamin és tetracikllnek terápiás effektusát. Az induktortartalmú FoNo~készítmények elhagyásakor az addig csökkentett hatású gy6gyszerek
hirtelen toxikussá válhatnak (vérzésveszély stb.).
A női tejbe átjutó fenobarbitál-nátrium a szoptatott csecsemőt aluszékonnyá teheti.
Papaverinium chloratum más neve: Papaverinum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
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3,0 g
Benzocainum ........................... .
40,0 g
Mudlago hydrnxyaethylcellulosi .......•.
5,0 g
Diluendum menthae foNo VI. . .•.......
1,0 g
Solutio conserrvans ..........•...........
:Sirupus simplex „ . „ „ „ ... „ „ . „ „ „ .. ad 100,0 g (51,0 g)
Készítés: A VI. szitafinomságú benzokaint a hidroxi-etíl-cellulóz~nyák kis részleteivel
eldörzsöljük. A szuszpenziót a:z: egysz.erű sziruppal, a mentaalapoldattal és a konzerváló
oldattal üvegbe mossuk és összerázzuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
S:dgnatúra: 2-3óránként1 kávéskanálnyit a szájba venni és lassan szopogatva lenyelni,
„Használat előtt felrázandó" és „Hűvös helyen tartandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Anaestheticum. Antiemet:icum.
!Megjegyzés.

- Hányás ellen kb. y,, órával evés előtt vegye be a beteg.
_Szükség esetén az orvos Suspensio onoesthetica cum sorbito (Susp. anaesth. e. sorbito)
néven is rendelheti. Ez esetben a készítményt Sirupus simplex helyett azonos mennyiségű Sirupus sorbiti FoNo Vl.-tal kell elkészíteni.
-Szükség esetén a készítmény a következő ízesített változatban is elkészíthető:

Benzocainum ...... „............ . . . . . . . . . .
Muci/aga hydroxyaethy/cellulosi . . . . . . . . . . . . . . .
Sir:~ us fragariae .. „ .. „ ............ · · · · · · ·

1

}

3,0 g
20,0 g
,0 g
40

Sirupus aurantii .....•..................••.
Solutio conservans .. „ ... „ . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,0 g
Aqua destillata .. „ „ . . . „ ••. „ . . . „ „ . . . „ . ad 100,0 g (36,0 g)
- Benzocainum más neve: Norcalnum (Ph. Hg. VI.): Anae.sthesin (védett név).
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i \

SUSPENSIO ANTiSEBORRHOICA
{Susp. antiseborrh.)

f Hydrargyrum sulfuratum rubrum
1
· \ Sulfur praedpitatum •••.•.•••....•
II.
Suspensio siccans l'oNo VI. •......•
m. Akoholum dilutum 70% •••••••••••

0,§0 g
5,0 g
70,0 g
25,0 g

Készités: Az 1. alatti alkotórészeket a 11. kis részleteivel gondosan eldörzsöljük. A szusz~
penziót a 111.akal üvegbe mossuk és összerázzuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. „Használat előtt felrázandó'' címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicumo
Megjegyzés:
- Néhány héten át esténként a meleg vízzel megmosott arcot stb. a jól felrázott gyógyszerrel, vattapamat segítségével bekenjük, s a bőrön száradni hagyjuk. Másnap reggel
langyos vízzel lemossuk. Enyhe bőrlobosodás esetén néhány napos szünetet tartunk.
- Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.
-A!coholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph, Hg. VI.).

SUSPENSIO ANTISEPTICA
(Susp. antisept.)

Cliochinolum •....•••..••..•.•.•...•••..•
3,0 g
Talcum ...••.••..••.••.......••••...•••.•
40,0 g
OleÚm helianthi ••..•••••..•..•.••....... ad 100,ll g (57,0 g)
Szignatúra: Külsőleg. „Használat előtt felrázandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Cliochino!um más neve: Jodchloroxychlnolinum {Ph. Hg. VI.); Enteroseptol, Vioform
(védett nevek).

Szignatúra: Naponta 3-5-ször 1 kávéskanálnyit beadni. „Használat előtt felrázandó"
és „Hüvös helyen tartandó" cín1kéve1.
1 hónapig készletben tartható.
Antidiarrl-loicum. Adstringens. Enteroantisepticum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a gyermek gondozóját, hogy a bázisos bizmut-szalicilát a székletet fem
ketére festheti!
- Saccharimidum natricum más neve: Saccharimidum (Ph. Hg. VI.).

SUSPENSIO CLIOCHINOLI
(Susp. cliochinol.)

Cliochinolum
4,0 g
0,50 g
1. { Acidum citricum •.•.......•...••..
Saccharimidum natricum ••.......
m t1>1.
II.
Mucilago hydroxyaethylcellulosi ...
40,0 g
m. Soiutio conservans •...........•..
1,0 g
IV.
Aqua destillata ........•...•...... ad 100,0 g (54,5 g)
Készítés: Az 1. alatti alkotórészeket a II. részleteivel gondosan eldörzsöljük. A szuszpenzióhoz a 111.-at hozzáadjuk és végül a IV.-ke! üvegbe mossuk és összerázzuk,
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-szor Y,-1 kávéskanálnyit beadni. „Használat előtt felrizandó"
és „Hűvös helyen tartandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Antidiarrhoicum. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Orvosi ellenőrzés nélkül legfeljebb 1 hétig, orvosi ellenőrzés mellett legfeljebb 1 hám
napig szedhető megszakítás nélkül. 1 hónapot meghaladó folyamatos alkalmazása után
célszerű a kezelőorvoshoz fordulni.
- Cliochinolum más neve: jodchloroxychinolinum (Ph. Hg. VI.); Enteroseptol, Vioform
(védett nevek).
-Saccharimidum natrkum más neve: Saccharimidum (Ph. Hg. VI.).
- Suspensio jodchforoxychino/ini rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

SUSl'ENSIO !CHTHYOLATA
(Susp. ichthyol.)

SUSPENSIO BISMUTHI SUBSALICYLICI PRO INl'ANTE
(Susp. bism. subsalicyl. pro infant.)

1. {- ;:iccharhimidumb na;ric_um •••...•••
11 t\lbl.
„1smut um su sa11cy11cum •••..••
2,0g
II.
Mucilago hydroxyaethykellulosi •••
30,0 g
m. Solutio conservans •........•.....•.
1,0 g
IV.
Diluendum aromaticum l'oNo VI .•
1,0 g
V.
Aqua destillata •...••••.•..••••..• ad 100,0 g (66,0 g)
Készítés: Az L alatti alkotórészeket a 11. részleteivel gondosan eldörzsöljük. A szuszpen~
z:ióhoz a 111.-at és a !V.-et hozzáadjuk, és az V.-ke! üvegbe mossuk és össz:erái.zuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
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Ammonium bitumensulfonicum •........
3,0 g
Zincum oxydatum •......•...•• ~ •...••...
40,0 g
Oleum helianthi .....•..••.........••••.. ad 100,0 g (57,0 g}
Szignatúra:

Külsőleg.

„Használat

előtt

felrázandó" címkével.

1 hónapig készletben tartható.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Figyelmeztessük a beteget, hogy az ammónium-bitumenszulfonát a fehérneműn foltot
hagy. A folt meleg, szappanos vízben, mosással eltávolítható.
- Ammonium bitumensu!fonícum más neve: lchthyolUm.
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SUSl'ENSIO SAL.ICYL.AMIDI 2%
(Susp. salicylamid. 2%)

Salicylamidum . . • • . . . • • • . . . . . . • • . .
2,0 g
II. T~nctura sa~~nar!ae • . . . . . . . • . . • . • •
111 gtt
m. { S1~~rus rub1 1dae1 .•.......••.•... J lO,O g

-

1.

·l

Sirupus fragariae .••..... „ ...•••••
Solutio conservans • • . . • . • • • • . • . • •
1,0 g
Aqua destillata ••..•...••••.. „ „ . ad 100,0 g (67,0 g)

IV.
V.

K.és:z:ités: A VI. szitafinomságú 1.-t lecseppentjük a 11.~kal, majd a Ill. kisebb részleteivel
eldörzsöljük. A szuszpenzióhoz a JV, et hozzáadva az V.~kel üvegbe mossuk és összeráz~
zuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: 3óránként1 kávéskanálnyit beadni. ,,Használat előtt fe\ráza.ndó'', ,,Hűvös
helyen tartandó" dm kéve!.
1 hónapig készletben tartható.
Antipyreticum. Antirheumaticum. Analgeticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén az orvos Suspensio sa/icylamidi 2% cum sorbito (Susp. salicylamid. 2% e.
sorbito) néven is rendelheti. Ez esetben a készítményt Sirupus rubi idaei vagy Sirupus
fragariae helyett azonos mennyiségű Sirupus sorbiti FoNo Vl.-tal kell elkészíteni.
- Alvadásgátlókkal (Syncumar), difenllhidantoinnal (Diphedan) és PAS-készítményekkel
együtt, interakciós mellékhatás veszélye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
- Újszülöttnek alkalmazása nem ajánlatos.
-Salicylamidum más neve: Eggosalil (védett név).
9

SUSl'ENSIO SAL.ICYL.AMIDI 4%
(Susp. sallcylamid. 4%)

1.
II.
Ill.
IV.

v.

Salicylamidum ..•••....••.........
Tinctura saponariae .•.•........•..
~ Si~~rus rubi idaei . . . . . . . . . . . • • . . . .

l

4,0 g

t

v gtt

30,0 g

Sirupus fragariae .• „ . „ •••...•..•. J
1,0 g
Solutio conservans .....•........•.
Aqua destillata ......•...... „ „ ... ad 100,0 g (65,0 g)

Készítés: A VI. szitafinomságú 1.-t lecseppentjük a 11.-kal, majd a 111. kisebb részleteivel
eldörzsöljük. A szuszpenzióhoz a IV .et hozzáadva az V.-kel üvegbe mossuk és összerázzuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: 3óránként1 kávéskanálnyit beadni. „Használat előtt felrázandó", „Hűvös
helyen tartandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Antipyreticum. Antirheumaticum. Analgeticum.
Megjegyzés;
-Szükség esetén az orvos Suspensio sa/icy/amidi 4% cum sorbito (Susp. salicylamid. 4% e.
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-

sorbito) néven is rendelheti. Ez esetben a készítményt Sirupus rubi idaei vagy Sirupus
fragariae helyett azonos mennyiségű Sirupus sorbiti FoNo V/,mtal kell elkészíteni.
Alv~.dás~átlókka'. ~Syncui;iar), _difenil~idantoinnal (Díphedan) és PASmkészítményekkel
~gyutt, 1nterakc1os mellekhatas veszelye miatt alkalmazása nem ajánlatos.
Ujszülöttnek alkalmazása nem ajánlatos.
A női tejbe átjutó szalicilamid a szoptatott csecsemőben toxikus tüneteket okozhat
Saticylamidum más neve: Eggosalil (védett név).
·

SUSl'ENSIO SICCANS
(Susp. sicc.)

Suspensio siccans FoNo VI. •.............

100,ll g

Szignatúra: Külsőleg. „Használat előtt felrázandó" és „Hűvös helyen tartandó" dmQ
kével.
Del"matologicum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén az orvos 10 csepp borsosmentao/ajjal is rendelheti.

•l<
SUSPENSIO SUL.FADIMIDIN 1
(Susp. sulfadímidin.)

1.

Sulfadimidinum •...••••......••..•
Mucilago hydroxyaethylcellulosi •..
s;~~rus simplex ••..........•••..•.
Sirupus fragariae .... , „ ...........
Solutio conservans •••...... ~ •...•.
Aqua destillata •...•... „ .. ,;;;;tó ••••

t
J

4,0 g
30,0 g
40,0 g
1,0 g
100,0 g (25,0 g)

K~~~ités: A Vlmos szitafinomságú 1.-t a II. folyadékelegy kis részleteivel gondosan eldör·
zsol1uk.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: 4,órá~ként 1 kávéskanálnyit beadni. „Használat előtt felrázandó" „Hűvös
helyen tartando" c1mkével.
1 hónapig készletben tartható.
Chemotherapeuticum.
Megjegyzés:
- Csak v"ényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal ísmé~
telheto.
- Erős hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak minden
~setben fel kell tüntetnie.
- Ujszülötteknek alkalmazása nem ajánlatos.
- O~ális antikoagulánsokkal, digitáliszkészítménnyel, Oxacilinnel, antacidumokkal, fen~
t:i!nnal (Di phedan ), prokainam iddal és metotrexáttal történő együttes alkalmazása nem
a1anlatos.
- Banális hűlésben, náthában, vírusos járványos influenzában alkalmazása nem ajánlatos.
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- Szükség esetén Suspensio :w/(adimidini cum sorbito (Susp. sulfadimidin. e. sorbito) néven
is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Sirupus simplex vagy Sirupus fragariae helyett
Sirupus sorbitl FoNo Yl.-tal kell elkészíteni.
- Sulfadimidinum más neve: Sulfadimethylpyrimidinum: Superseptyl, Sulfamethazln
(védett nevek).

SUSl'ENSIO TERl"iNI

§:zignatúra: Külsőleg. „Használat előtt felrázandó" dmké·1el.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
_ Acidurn silidcum colloidale hydrophylum más neve: Acidum silicicum colloidale (Ph.
Hg. VI.).
-Alcoholum dilutum 70% más neve: Spiritus dilutus (Ph. Hg. VI.).

(Susp. terpin.)

1,5 g
Terpinum •..... „ ••••••••••••••••••
1. { Saccharimidum natricum ........ .
m tb!.
30,0 g
Mucilago hydroxyaethykellulosi .. .
II.
5,0 g
Diluendum menthae foNo VI.
1,0 g
Solutio
conservans
.......•..•
„
„
••
m. {
Aqua destillata .... „ „ . „ „ „ •••• ad 100,0 g ( 62,5 g)
Készítés: A VI-os szitafinomságú 1. alatti alkotórészeket a II. részleteivel gondosan elm
dörzsöljük. A szuszpenziót a 111.-kal üvegbe mossuk és összerázzuk.
Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Naponta 3-sz:or 1 kávéskanálnyit bevenni. „Haszná!at előtt felrázandó"
és „Hűvös helyen tartandó" címkével.
1 hónapig készletben tartható.
Expectorans.
Megjegyzés:
- Szükség esetén a készítmény a következő ízesített változatban is elkészíthető:

Terpinum „ „ „ . „ „ „ . „ . . . . „ . „ „ . „ „ .
Muci/aga hydroxyaethy/cellulosi . . . . . . . . . . . . . . .
Sir~~ us fragariae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }

1

1,5 g
30,0 g
,0 g
40

Sirupus ríbis rubri ........................ .
1,0 g
Solutio conservans ......................... .
Aqua destil/ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ad 100,0 g (27,5 g)
-Terpinum más neve: Terpinum hydratum {Ph. Hg. VI.).
-Saccharimidum natricum más neve: Saccharimidum (Ph. Hg. VI.).
-Suspensio terpini hydrati rendelése esetén ezt a készítményt adjuk kL

SUSl'ENSIO :ZINCI 01.EO§A
(Susp. zinc. oleos.)

40,0 g
60,0 g

:Zincum oxydatum
Oieum helianthi •.•.....
Szignatúra: Külsőleg. „Használat :
Dermatologicu1n.

felrázandó'' címkével.

TINCTURA ADSTRINGENS
(Tinct. adstr.)

5,0 g
5,0 g
5,0 g

Solutio iodi alcoholica

••..• „ •••.. „ ••••
Tinctura ratanhiae •....•...••••....•.•..
'l"inctura c:hamomiliae „ . „ ............. .

Expedíció: Sötét üvegben.
Szignatúra: Külsőleg. Fogíny ecsetelésére.
Adstringens. Antisepticum.
Megjegyzés:
- Szájöblítésre: 20 cseppet Y. pohár langyos vízhez és ezzel naponta 3-4-szer öblítsen a
beteg.
-So\utio iodi akoholica más neve: Solutio j·;di spirituosa (Ph. Hg. VI.).

TINCTURA AMARA
(Tlnct. amar.)

SUSl'ENSIO ZINCI AQUOSA
(Susp. zinc. aquos.)

„.

Zincum oxydatum ......•••. „ ..
Talcum „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „
1. { Acidmusifü:jc;u_m colioidale hyrophyium ........ : ...-.:·: .. ·.·.-.-.;-;·.-;;;;,,·Glycerinum .....•.•.....•••••.•...
II. { Akoholum dilutum 70% ..••......•
Aetheroleum menthae piperitae ..•
Ill. Solutio acidi borici foNo VI. . ; „ ..

Tinctura amara ..•••..•...•••.•.•••••••..
20,0 g
20,0 g

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

Xgtt
40,0 g

Készítés: Az L porkeveréket a II. folyadékeleggyet eldörzsöljük, a 11 LMkal üvegbe mossuk
és összerázzuk.
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Ph. Hg. VII.

25,0 g

Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Étkezés előtt Y. órával 30 cseppet kevés vízben bevenni.
Amarum. Stoffiachicum.

T!NC::TURA VAl.ERIANAE Al.COHOl.ICA
(Tinct. valer. alcohol.)
Ph. Hg. VII.

Tinctura valerianae ah::oholica .•••••

6

•••

~

20,0 g
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Expedíció: Sötét, pipettás üvegben.
Szignatúra: Naponta 3~szor 25-30 cseppet kevés vízben bevenni.
Sedativum.
Megjegyzés:
~ Tinctura valerianae alcoholica más neve: Tinctura valerianae spirituosa (Ph. Hg. Vl.)i.
- Tinctura valerianae spirituosa rendelése esetén ezt a készítményt adjuk Id.

Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Unguentum borosa/icylatum rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

UNGUENTUM AL.UMINll ACETICI TARTARICI
(Ung. alum. acet. tart.)

UNGUENTUM AD MANUM

Ph. Hg. VII.

(Ung. ad manum)

UNGUENTUM HYDROSUM
Ph. Hg. VII.

Unguentum hydrosum ....•.•..........•

50,0 g

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kéz:kenöcs.
Dermatologicum.

Unguentum aluminii acetici tartariit:i

511,0 g

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Hűsítő kenőcs.
Dermatologicum. Adstringens. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Unguentum Burowi rendelése esetén ezt a készítrnényt:adjuk ki.

UNGUENTUM ANAESTHETICUM
UNGUENTUMjAD l'ERNIONEM
(Ung. ad pernion.)

Ammonium bitumensulfonicum ..• „ ••••
Unguentum aluminii acetici tartarici

a

3,0 g
ad 30,tl g (27,0 g)

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Fagykenöcs.
Dermatologlcum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum ad pernionem cum unguento emu/si(icante (Ung. ad pernion.
c. ung. emulsif.) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Unguentum aluminii
acetici tartarici helyett azonos mennyiségű Unguentum emu/sificans nonionicum-mal
kell elkészíteni.
- A fagyott test1·ész:t mintegy 10 percen át, félperces váltogatással meleg-hideg vízben
fürösztjük, vagy 10-15 percig 42-45 °C-os vízben áztatjuk. Megtörlés után a fagycsomókat bekenjük. A kezelést naponta 1-2-szer megismételjük.
- Figyelmeztessük a beteget, hogy az amrnónium-bitumen-szulfonát a fehérneműn foltot
hagy. A folt meleg, szappanos vízben, mosással eltávolítható.
-A1nmonium biturnensulfonicum más neve: lchthyolum.

UNGUENTUM AD VUL.NERA
(Ung. ad vulner.)

0,60 g
Addum salicyiicum ..................... .
Vasennum acidi borici ................. . ad 30,0 g (29,4 g)
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
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(Ung. anaesth.)

1,5 g
Lidocainum •...•.•..........•...•••.•.•.
ad 30,0 g (28,5 g)
Unguentum silicoparafflni foNo VI.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Érzéstelenítő kenőcs.
Dermatologicum. Anaestheticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum onaestheticum cum unguento macrogoli (Ung. anaesth. e. ung.
macrog.) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Unguentum silicoparafflni
FoNo VI. helyett azonos mennyiségű Unguentum macrogoli~val kell elkészíteni.
- Allergiás bőrgyulladás fellépése esetén használatát abba kell hagyni.
- Szükség esetén az orvos lidokain helyett 3,0 g benzokainnal is rendelheti.
- Lidocainum más neve: Xy\ocain (védett név).

UNGUENTUM ANTIRHEUMATICUM
(Ung. antlrheum.)

Camphora .••........•••..•....•••.••••..
Mentholum .•.•........•.....••.•.••...
Methylium salkylicum ..•••.••••.......
ad
Unguentum silicoparaffini foNo VI.

0,50
0,50
5,0
50,0

g
g
g

g ( 44,0 g)

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Bedörzsölésre.
Antirheumaticum. Rubefaciens.

135

Megjegyzés:

- Szükség esetén az orvos llnguentum antirheumaticum cum unguento emu/sificante anio~
nico (Ung. antirheum. e. ung. emulJif. anionic.) néven is rendelheti. Ez esetben az Unm
guentum si!icopai·affini FoNo VI. helyett azonos mennyiségű Unguentum emulsificans
onionicummal kell elkészíteni.
- A bedörzsölendő testrészre este és reggel 10-15 percig melegvizes borogatást teszünk.
A bőrt szárazra töröljük, és a vékony rétegben felkent kenőcsöt a bőrbe enyhén bem
dörzsöljük. Ezután a testrészt meleg kötéssel látjuk el.

Készítés: A melegítéssel kész.ült 1. oldatot a 11.-ban emulgeáljuk, és a kenőcsöt kihűlésig
keverjük.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatofogicum. Antimycoticum. Enyhe antisepticum.
Megjegyzés:
- Hámfosztott (nedvező) nagy felületen hosszabb időn át történő alkalmazása nem ajánlatos,
- Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).

UNGUENTUM ANTISEPTICUM
(Ung. antisept.)

UNGUENTUM llORAXATUM CUM AQUA CALCl!ii

Cliochönolum ...•...••••..•......•..•••••
0,90 g
Unguentum hydrophilicum nonionicum
ad lll,O g (29, 1 g)

(Ung. boraxat, e. aqua calc.)

Expedíció: Tégelyben vagy tubusban.

Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs,
Dermatologicum. Antisepticum. Antimycoticum.
Megjegyzés:
- Cliochlnolum más neve: jodchloroxychinolinum (Ph. Hg. VI.); Enteroseptol, Vioform
védett nevek).

UNGUENTUM BEN:ZOSALICYLATUM
(Ung. benzosaHc.)

Acidum benzoicum

•••••••••••••••••••••

0,30
3,0
10,0
Ceira lanae •••••••••••.•••••••••••••••••• ad 30,0

Addum salkylicum .. „ ........••........
Vaselinum album .................. „ ... .

UNGUENTUM CAMPHORATUM AD l'ERNIONEM

g

(Ung. camph. ad pernion.)

g (16,7 g)

Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Antisepticum. Antimycoticum. Keratolyticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum benzoso/icy/atum cum unguento emu/sificante anionico (Ung.
benzosalic. e. ung. emulsif. anionic.) néven is rendelhetik. Ez: esetben a Vaselinum al~
bum és a Cera lanae megadott együttes mennyisége helyett (26,7 g) Unguent11m emulsi{icans anionicummal kell elkészíteni.
- lmpetigo kezelésekor a pörköket előzetesen szappanos vízzel el kell távolítani. Piodera
más, mil<ózisos bőrnek a víz nem árt!
- Cera lat e más neve: Adeps lanae (Ph. Hg. VI.).

UNGUENTUM BORAXATUM
(Ung. boraxat.)

ii.

136

Unguentum

Készítés: A melegítéssel készült 1. oldatot a megolvasztott 11.~ban emulgeáljuk, és a
kenőcsöt kihűlésig keverjük.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Antimycoticum.
Megjegyzés:
- Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).

g
g

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.

I. { ~l~~~~i~u!.':t'.~~~~'.~~'."..::::::::::::
simplex ••.••.....••..•

Natrium tetraboricum . „ ••••••••••
4,0 g
1. ; Aqua calds FoNo VI. . .........••.
33,0 g
lanalcolum •..................•.•
3,0 g
II. l Unguentum simplex .•..••..•.•.... ad 100,0 g (60,0 g)

2,5 g

10,1) g
ad 50,0 g (37,5 g)

Camphora •..............••..••...•
!. { Balsamum peruvianum ... „ •••••• ~.
II.
Ammonium bitumensulfonicum .. „
Ill.
Unguentum emulsificans nonioni„

1,5 g
3,0 g
3,0 g

cum . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • ad 30,0 g (ll,5 g)
Készítés: Az L alatti alkotórészek elegyét a 111.-kal elkeverjük, és a kenőcsben a 11.-at
eloszlatjuk.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Fagykenöcs.
D-ermatologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum comphorotum ad pernionem cum unguento o/eoso (Ung. camph.
ad pernion. e. ung. oleos.) néven is rendelhetik. Ez esetben az Unguentum emulsificans
nonionkurn helyett azonos mennyiségű Unguentum o/eosumma! kel\ elkészíteni.
- Perui balzsam iránti érzékenység esetén Unguentum camphoratum ad pernionem sine
bo/somo peruvir::no (Ung. camph. ad pernion. sine balsam. peruvian.) néven is rendelhetik.

- A fagyott testrészt mintegy 10 percen cit, félperces váltogatással meleg.hideg vízben
fürösztjük, vagy 10-15 percig 42-45 °C·os vízben áztatjuk. letörlés után a fagycsomó·
kat bekenjük. A kezelést naponta 1-2·szer megismételjük.

137

_Figyelmeztessük a beteget, hogy az ammónium-bitumen~szu!fonát a fehérneműn foltot
hagy. A folt meleg, szappanos vízben mosással eltávolítható.
- Szükség esetén az orvos 0,30 g mento/lal is rendelheti.
- Ammonium bitumensulfonicum más neve: lchthyolum.

UNGUENTUM CONTRA RHAGADES MAMl!..!..AE
{Ung. contra rhagad. mamill.)

Acidum boricum ................•......•

1,0 g
1,0 g
Glycerinum .........................•...
2,0 g
Unguentum hydrophilicum anionicum
ad 20,0 g (16,0 g)

Acidum tannic:um •...•...••••••••••••.••

>J:•
UNGUENTUM CONTRA DOlOREM

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Adstringens. Enyhe antisepticum. Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Közvetlenül szoptatás előtt a kenőcsöt nedves vattával le kel! törölní az emlőbimbóról.

(Ung. contra dolor.)
( Tetracainium chloratum .......... .
1. < Ephedrinium chloratum .......... .
\
Unguentum hydrophilicum nonioII.
nícum .......................... .
m. Aluminium aceticum tartaricum
solutum ....................... .
Aetheroleum ·menthae piperitae ..
IV.

0,10 g
0,20 g

9,0 g
1,0 g
0,10 g (=

''\

v gtt)

Készítés: Az. I. alatti alkotórészeket a 11.~ban elkeverve oldjuk. A kenőcshöz a 111.-at ele~
gyítjük, s végül a IV.-kel elkeverjük.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. ~rz:éstelenítő kenőcs.
Dermatologicutn. Anaestheticum.
Megjegyzés:
,
.
,
...
- Csak vényre adható ki. Az orvos rendel kezese szerint egy vagy ket alkalommal 1sme-

~!

'\

1

1

Á

UNGUENTUM DIACHY!..ON
(Ung. diachy!on)

Unguentum diachylon foNo VI.

50,0 g

Expedició: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dei"matologicum.

telhető.

- Szükség esetén Unguentum contra do/orem cum ungue11to Burowi (Ung. contra do\or. e.
ung. Burowi) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt az Unguentum hydrophi·
lkum nonionicum és az Aluminium aceticum tartaricum solutum ie\z:ett együttes meny-·
nyisége helyett (10 g) Ungu.entum a/u~inii acetici tartaricivel ~el\ e~kész~teni;
,
- Nagy mennyiségben vagy tul nagy feli.Jleten nem a\kalma:z:hato. Nya1kahartyan vaio ai·
kalmazása esetén a nyálkahártyát előzetesen le kell szárítani.
1 nap alatt 10 g kenőcsnél többet ne hasznáJion a beteg.
- Tetracalnium ch!oratum más neve: Tetracainum hydrochloricum (Ph. Hg. VI.).
- Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrinum hydrochloricum (Ph. Hg. Vt.).

UNGUENTUM CONTRA OXYUR!M

·~uNGUENTUM

DIACHY!..ON SAllCY!..ATUM
(Ung. diachylon salic.)

Acidum salicylicum •• : ...•••••...•••••..•
Unguentum diachylon foNo VI .•••...••.

2,5 g
47,5 g

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. !Enyhe keratolyticum. Antimycoticum. Resorbens.

(Ung. contra oxyur.)

Hexachlorophenum .................... .
Lidocainum ............................ .
Zincum oxydatum .•...........•.........
ad
Unguentum hydrophilicum anionicum

0,07 g
0,50 g
1,0 g
10,0 g (8,5 g)

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Végbélkenőcs.
Anthelminticum. Desinficiens.
Megjegyzés:
- Nagy fel(jieten hosszabb időn át történő alkalmazása nem ajánlato')_
- Lidocainum más neve: Xyiocain (védett név).
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UNGUENTUM EMO!..llENS
(Ung. emoll.)
Ph. Hg. VII.

Unguentum emolliens

30,0 g

Expedicló: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Puhítókenőcs.
Dermatologicum.
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Készítés: Az 1.-t a 60-65 °C~on megolvasztott !J.~ban oldjuk. Az olvadékhoz a Ill. kb.
20 g vízzel készült 60-~5 °.c~?~ ..oldatát elegyítjük, majd kihűlésig keverjük. A kenőcsöt
végül vízzel 30,0 g~ra k1egesz1tjuk.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.

UNGUENTUM GlYCEIHNI
(Ung. glycerin.)
Ph. Hg. VU.

Unguentum glycerini

50,0 g

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Glicerin-kenőcs.
Derma.tologicum.

Szignatú~·a.: Külsőleg. Hexaklorofén~kenöcs.

Antisepticum.
Megjegyzés:
,
.....
_Figyelmeztessük a beteget, hogy a szemébe kenőcs ne kerulion.
_A testfelület 10%~ánál nagyobb területre huzamos használata nem ajánlatos.
_ Alcoholum cety\stearylicum más neve: Alcohol cetylstearylicus (Ph. Hg. VI.).
_ Sorbitum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VI.).

UNGUENTUM HAEMORRHOIDAlE
(Ung. haemorrhoid.)
,;

lidocainum ................•.•....

1.
II.

Unguentum oleosum .•••. , .••.•.••

m.

Cliochinolum ..................... ,
Ephedrinium chloratum ...•......•
Aluminium aceticum tartaricum so„
lutum .... „ .. „ .. „ . „ „ ..... „.
Aetheroleum chamomil!ae ....... .

+
2,G g
16,0 g
0,50 g
0,30 g
1,0 g

m gtt

l(észítés: Az 1.-t a megolvasztott 11.-ban oldjuk. Az olvadék kis részleteivel a 111.-at
gondosan eldörzsöljük és a kenőcsben a IV. oldatot emulgeáljuk. A kenőcshöz az. V.·et
keverjük.

Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Anaestheticum. Adstrigens. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- ~zék.~Jés után, illetve lefekvés előtt a vattapamatra vett borsónyi kenőccsel a végbelet
es kornyékét enyhén be kell kenni, illetőleg a kenőcsből a végbélbe vezetni. Ez na~
ponta többször is megismételhető. (Székletrendezés, a végbél gondos tisztántartása
ülőfürdő egészíti ki a kezelést.)
' '
- Lldocainum más neve: Xylocain (védett név).
-Cl!ochinolum más neve:Jodchloroxychino1inum (Ph. Hg. VI.); Enteroseptol, Vioform
(vedett nevek).
- Ephedrinium chloratum más neve: Ephedrinum hydroch!oricum (Ph. Hg. VL).

UNGUENTUM HEXACHLORO!'HIENI 1%
(Ung. hexachloroph. 1 %)

Hexachlorophenum , , , , . , ...•.....
~leylum oleinicum ............ , ..
lcoholum cetylstearylicum ...... ,
( Natrium laurylsulfuricum ....••...
Ill. ~ Sorbitum .... „ . „ .. „ „ „ . „ . „ „ .
Solutio conservans ............. ,_..
Aqua destillata „ „ „ .......... „ . ad
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1.

II. {l

l

0,30 g
3,0 g
3,25 g
0,40 g
1,5 g
0,30 g
30,0 g (21,25 g)

UNGUENTUM HYDl!.ARGYIU AM!DOCHl..ORATI
(Ung. hydrarg, amidochlor.)

3,0 g
Hydrargyrum chloratum amidatum •••..
Unguentum hyclrophilicum nonionicum •. ad 30,0 g (27,0 g)
Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
.
_Csak vényre adható ki. Az orvos rendelkezése szerint egy vagy két alkalommal 1smé

9

telhető.

_ Szükség esetén Unguentum hydrargyri amidoch/arati cum unguentoleniente (Ung. hydrarg.
amidochlor. e. ung. leniente) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítmény Unguena
tum hydrophilicum nonionicum helyett azonos mennyiségű Unguentum /eniens FoNo
Vl.~tal kell elkészíteni.
_ Hydrargyrum ch\oratum amidatum más neve: Hydrargyrum amidochloratum (Ph.
Hg. VI.); Hydrargyrum bichloratum ammoniatum, Hydrargyrum praecipitatum album.

UNGUENTUM HYDRAl!.GYll.l SULfURATI
(Ung. hydrarg. sulf.)

0,30 gj
Hydrargyrum sulfuratum rubrum ••••...
3,0 g
Sulfur praecipitatum . „ .... „ .......... .
ad 50,0 g (46,7 g)
Unguentum hyclrophilicum nonionicum
Expedíció: Tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Ken&s.
Dermatologicum. Antimycoticum. Antiseborrhoicum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum hydrorgyri sulfuroti cum unguento leniente (Ung. hydrarg.
sulf. c. ung. leniente) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Unguentum hyd~
rophilicum nonionicum helyett, azonos mennyiségű Unguentum /eniens FoNo. Vf-tal kell
elkészíteni.
- A hajas fejbőr szeborreája esetén az egész hajas fejbőrt öt egymás utáni este be kell dör~
zsölni, a hatodik napon szappanos, melegvizes lemosás, a hetedik-nyolcadik napon szünet. A kúrát egymás után 3-szor kell megismételni.
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UNGUENTUM ICHTHYOLSAllCYlATUM
(Ung. ichthyolsa!ic.)

0,60 g
Addum salicylicum ..••.••......••....•••
3,0 g
Ammonium bitumensulfonicum •..•.....
ad 30,0 g (16,4 g)
Unguentum emulsificans anionic:um
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Antiphlogisti.i:um. Enyhe antisepticum.

Megjegyzés:
-Szükség esetén Unguentum ichthyo/salicylatum cum vase/ino (Ung. ichthyolsalic. e. vasel.) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Unguenturn emulsificans anionicum helyett, azonos mennyiségű Vaselinum f/avummal kell kiegészíteni.
- Hajas fejbőrre való alkalmazása nem ajánlatos.
_ Figyelmezt'essü k a beteget, hogy az ammonium-bitumen szulfonit a fehérneműn foltot
hagy. A folt meleg szappanos vízben, mosással eltávolítható.
-Ammonium biturncnsulfonicum más neve: lchthyolum.

Szignatúra: Külsőleg. Fagykenőcs.
Dermatologicum. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum iodatum ad pernionem cum unguento emulsificante (Ung.
iod. ad pernion. e. ung. emulsif.) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Un~
guentum oleosum helyett azonos mennyiségű Unguentum emu/si(icans nonionicummal
kell elkészíteni.
- A fagyott testrészt mintegy 10 percen át félperces váltogatással meleg-hideg vízben
fürösztjük, vagy 10-15 percig 42-45 °C-os vízben áztatjuk. Letörlés után a fagycsomó~
kat bekenjük és bedörzsöliük. A kezelést naponta 1-2-szer megismételjük.
- Kalium iodatum más neve: Kalium jodatum (Ph. Hg. VI.).
- Unguentum jodatum ad pernionem rendelése esetén ezt a készítményt adjuk ki.

UNGUENTUM LIDOCAINI AD RHAGADES
(Ung, lidocain. ad rhagad.)

1.
II.

m.

UNGUENTUMINFANTUM
(Ung. infant.)

Talcum „ .... „ . „ „ ... „ ... „ „ „ . „ „ „
Zincum ~':y~atum „. „ . „ ... „ „ „ „ „ „
Oleum ru:1n1 ••••••••••••••••••••••••••••

Unguentum oleosum ......•....••.....••
Aluminium aceticum tartaricum solutum
Oleum jecoris „ „ .•... „ .....• „ „. „ „ .

u,o g
13,0 g
39,0 g
39,0 g
13,() g
13,0 g

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Gyermekkenőcs.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Szükség esetén Unguentum infantum sine o/eo jecoris (Ung. infant. sine ol. jecor.) néven
is rendelhetik. Ez esetben a készítményben az Unguentum oleosum mennyiségét ará~
nyosan kell emelni (összesen 52 g.).
- Oleum jecoris más neve: Oleum jecoris ase!li.

11;

''I

lidocainum ...................... .
Unguentum macrogoii ........... .
Bismuthum subgallicum . " .••.•.•••

2,0 g
16,0 g
2,0 g

Készítés: Az 1.-t a megolvasztott, kb. 50 °C hőmérsékletű 11.-ban oldjuk. A kihűlésig
kevert kenőcs kisebb részleteivel a 111.-at eldörzsöljük.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
.Anaestheticum. Adstringens • .Antisepticum. Sebszárító. Hámképződést elé~
segitö.
Megjegyzés:
- Szoptatás előtt a kenőcsöt az emlöbimbóról nedves vattával gondosan le kell törölni.
- Szükség esetén Unguentum lidocaini ad rhogades cum unguento oleoso (Ung. lidocain. ad
rhagad. e. ung. oleos.) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Unguentum
macrogoli helyett azonos mennyiségű Unguentum ofeosummal kell elkészíteni.
- Lidocainum más neve: Xylocain (védett név).
- Unguentum macrogoli más neve: Unguentum polyoxaetheni (Ph. Hg. VI.).

UNGUENTUM MIKULIT:Z
(Ung, Mikulitz)

UNGUENTUM ARGENTI NBTl!.ICI
NGUENTUM IOOATUM AD l'ERNIONEM
(Ung. iod. ad pernion.)

2,5 g
l'lumbum aceticum „ .. „ „ „ „ ....
2,2 g
Kalium
iodatum
,,
„ „ „ „
1. {
10,0 g
Aqua destillata .•....•...•••
Unguentum oleosum ....•.•....••• adl~,.o g (15,3 g)
II.
Készítés: Az 1. alatti oldatot a 11.~ban emu!geáljuk.
Expedíció: Tégelyben.

142

Ph. Hg. VII.

Unguentum argenti nitrici

20,0 g

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Ezüst-nitrátos kenőcs.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Perui balzsam érzékenység esetén Unguentum Mikulitz sine balsamo peruviano (Ung. Mikulitz sine balsam. peruvian.) néven ís rendelhetik. Ez esetben a készítményben az
Unguentum zinci oxydati mennyiségét arányosan (10%-ka!) kell növelni.
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UNGIJENTUM NASALE

UNGUENTUM SALICYLATUM 1%

(Ung. nasal.)

(Ung. salic.1%)

Ac:idum boricum ....................... .
0,50 g
Aetheroleum menthae piperitae ....... .
m gtt
Aetheroleum eucalypti ...............•..
m gtt
Unguentum simplex ......•..• , ......... . ad 10,0 g (9,3 g)

Addum salicylicum „ •. „ „ „ .. „ „ „ .. „
0,30 g
Unguentum simplex •.......•....•......• ad 30,0 g (1.'1,1 g)

!Expedíció: Tubusban, csőrös feltéttel.
Szignatúra: Külsőleg. Orrkenőcs.
Rhinologicum. Antisepticum.
Megjegyzés:
-Szükség esetén az orvos 0,10-0,15-0,20 g efedrinium./doriddal is rendelheti.
- Szükség esetén Unguentum nasa/e cum unguento hydrophi/ico (Ung. nasal. e. ung.
hydrophilic.) néven is rendelhetik. Ez esetben a készítményt Unguentum simplex he~
!yett azonos mennyiségű Unguentum hydrophi/icum nonionicummal kell elkészíteni.
- Reggel felkelés előtt, este lefekvés után babszemnyit kell mindkét orrnyílásba helyezni, és hanyatt fekve felszippantani. Utána 5-10 percig még fekvőhelyzetben kell
maradni.
- 5-6 napos használat után néhány napos kihagyása ajánlatos.

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Enyhe antisepticum,

UNGUENTUM SALICYLATUM 3%
(Ung. salic:. 3%)

Addum salicylicum „ „ ....... „ .•. „ .. „
0,90 g
Unguentum simplex ..•........•......... ad 30,0 g (29, 1 g)
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Enyhe antisepticum.

UNGUENTUM NEONATORUM
(Ung. neonat.)

Cera alba
Cera lanae ...•..........................
Solutio acidi borici 3% foNo Vi ......... .
O leum helianthi „ ....... „ „ ........... .
Zincum oxydatum •..... „ ..... „ .... „ ..
Unguentum simplex .................. „ . ad

5,0 g
10,0 g
10,0 g
20,0 g
20,0 g
100,0 g (35,0 g)

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Gyermekkenőcs.
Dermatologicum.
Megjegyzés:
- Cera lanae más neve: Adeps !anae (Ph. Hg. Vl.)

UNGUENTUM SALICYLATUM 5%
(Ung. salic. 5%)

1,5 g
Acidum salicylicum ...................•..
Unguentum simplex ...............•..... ad 30,0 g (28,5 g)
Expedlció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
!Dermatologicum. Keratolyticum.
Megjegyzés:
- A kenőcs ép bőrfelületen történő alkalmazása nem ajánlatos,

UNGUENTUM REFRIGERANS

UNGUENTUM SALICYLATUM 10%

(Ung. refrig.)

(Ung. salic. 10%)

Aluminium aceticum tartaricum solutum :~ 2,5 g
Unguentum hydrophilicum nonionicum .. ad 50,0 g (47,5 g)

3,0 g
Acidum salicylicum ..•..............••...
Unguentum oleosum .•....•............. ad 30,0 g (27,0 g)

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Hűsítő kenőcs.
Dermatologicum. Adstringens. Antiphlogisticum.
Megjegyzés:
- Vízzel könnyen lemosható készítmény, Hajas, szőrös felületen
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előnyösen

alkalmaz.ható,

Expedíció; Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Keratolyticum.
Megjegyzés:
- A kenőcs ép bőrfelületen történő alkalmazása nem ajánlatos.
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UNGUENTUM ZINCI OXYDATI

UNGUENTUM STEARINI

(Ung. zinc. oxyd.)

(Ung. stearin.)

Ph. Hg. VII.

Ph. Hg. VII.

Unguentum stearini

................... .

50,0 g

Unguentum zinci oxydati .....•..........

30,0 g

!Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Cink-oxidos kenőcs.
Dermatologicum.

Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Sztearin~kenőcs.

Dermatologicum.

VASEllNUM ACIDI BOR!CI
UNGUENTUM SULFURATUM SAL!CYLATUM

(Vasel. add. bor.)

(Ung. sulfur. salic.)

Ph. Hg. VII.

1,5 g
Ac:i:dum sa!icylicum ••..•.••.••.•••• · · • • · •
2,5 g
Sulfur praedpitatum ....•....•..........
Unguentum simpiex .................... · ad 50,0 g ( 46,0 g)
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra; Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Antiseborrhoicurri.
Megjegyzés:
..
_ Sz.ükség esetén Unguentum sulfuratum salicy/atum cum unguenta hyd.ro~hll1co (Ung.
su!fur. salic. e. ung. hydrophil.} néven is rendelhetik. Ez esetben.~ kesz.1t'.11é~yt Unv
guentum simplex helyett azonos mennyiségű Unguentum hydroph1/1cum anromcummal
kell elkészíteni.

Vaselinum acidi borici
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Bórsavas vazelin.
Dermatologicum. Enyhe antisepticum.

:ZINCUM GELATINOSUM
(Zinc. gelatin.)

i.
II.

m.

1\1.
\1.

UNGUENTUM ZINCI ALUMINATI
(Ung. zinc. alum.)

1. {

II.

Zincum oxydatum .....•........•..
Amylum_t~i~ici
.................. .
Oieum r1c1n1 ••••••••.••••••••.••••

Unguentum oleosum ............. .
Alumínium
tartaricun1
r solutum ...aceticum
IV. {
„ ... „ .. „ „ „ .... „
l Aqua desti llata . „ „ „ „ ...... „ „
Ill.

6,0
6,0
6,0
27,0

g
g
g
g

2,5 g
2,5 g

Készítés: Az.1. alatti alkotórészeket all.-kal gondosan eldörzsöljük és a pasztát alll.·kal
elkeveriük. A kenőcsben a IV. folyadékelegyet emu\geáJiuk.
Expedíció: Tubusban vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Kenőcs.
Dermatologicum. Adstringens. Antiphlogisticum.
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30,0 g

:Zinc11m oxydatum •..•.....••...••.
Glycerinum •.• „ ................. .
Gelatina alba „ ... „ .... „ ... „ .••
Solutio conservans .............. .
Aqua destillata ... „ „ „ „ „ „ . „ . ad

37,5 g
62,5 g
37,S g
1,5 g
250,0 g (111,0 g)

Készítés: Az 1.-t a 11.-kal eldörzsöljük és vízfürdőn kb. 50 °C-ra melegítjük. A 111.-at az
V.-kel 30 percig duzzasztjuk, majd vízfür.dŐn oldásíg melegítjük és az 1.-11.-ból készült
zuszpenzióval összekeverjük. Végül a IV.-et hozzáadva, az V;1-,J<el tömegét kiegészítjük.
Expedíció: Széles szájú (csavartetös) üvegben vagy tégelyben.
Szignatúra: Külsőleg. Cinkenyv.
1 hónapig készletben tartható.
Ulcus cruris. Varicositas cruris, továbbá dis:ztorzió, szubluxáció stb. esetén.

Megjegyzés:
előzetesen megtisztított fekélyes alsó végtagot a vénás pangás megjavítása céljából
kb. 35 fokos szögben megemelve alátámasztjuk. Negyedóra elteltével. a kb. 50 °C-on
megolvasztott cinkenyvvel és mullpólyával a lábujjak tövétől indulva a térdhajlatig
kötést (csizmát) csinálunk úgy, hogy az enyves rétegre a pólyát ráragasztjuk. Az első
rétegre ismét cinkenyvet kenve újabb pólyaréteget ragasztunk rá mindaddig, míg vas~
tagsága 3-4-szeres lesz. Kb. egy óra elteltével a kötés megszárad, rugalmasan megs:z:i~
lárdul, addig a lábat ne mozdítsuk helyzetéből.
Az első kötés 2-3 hétig viselhető, később 3-4 hetenként vagy nagyobb időközökben
cserélhető. Ha a beteg a kötés alatt erős fájdalmat érez vagy belázasodik a kötést
idő előtt is levehetjük.
Váladékátütés esetén száraz pótkötést teszünk fölé. Nagy váladékképződés esetén
cinkenyvkötést nem alkalmazhatunk.

- Az
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Galenikumok

A fONO Vl.-BAN HIVATALOS GAlENIKUMOK JEGYZÉKE:

1

Adeps solídus compositus
Aqua calcis
Benza\konium ch!oratum solutum 10%
Calcium bromatum so!utum 33,3%
Diluendum aromaticum
Diluendum benzaldehydi
Diluendum menthae
Hydrogenium peroxydatum dilutum 3%
Massa macrogoli
Natrium bromatum solutum 33,3%
Phenylhydrargyrum boricum solutum 0,1%
Sirupus ferri
Sirupus sorbiti
Solutio acidi borici 3%
Solutio arsenicalis
Solutio ophthalmica cum benzalkonio
Solutio ophthalmica cum phenylhydrargyro borico
Solutio ophthalmica cum thiomersalo
Solvens pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico
Solvens pro oculoguttis cum thiomersalo
Solvens viscosa
Solvens viscosa pro ocu!oguttis
Suspensio siccans
Thiomersalum solutum 0,1%
Unguentum diachylon
Unguentum leniens
Unguentum silicoparaffini
Zincum chloratum solutum 50%
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ADEPS SOllDUS COMPOSITUS

CAlCIUM BROMATUM SOlUTUM 33,3%

(Adeps so!id. comp.)

(Calc, brom. sol. 33,3%)

S:zUárd zsir keverék

3l,3%·os Kalciurn-brornid-oldat

800,0 g
100,0 g
100,0 g

Adeps solidus 50
l'olysorbatum 20
l'olysorbatum 61
Készítés: A három alkotórészt megolvasztiuk, majd

kihűlésig időnként

,f oo
kevergetjük.

A megszilárdult anyagot feldaraboljuk.

Eltartás: Zárt edényben, fénytől védve tartjuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg.
Megjegyzés:
- Adeps solidus 50 más neve: Adeps solidus (Ph. Hg. VI.).

- Polysorbatum 20 más neve: Sorboxaethenum !aurinicum (Ph. Hg. VI.).

Calcium bromaturn .................•..
Aqua destillata ...... „ „ .•..... „ .... „

500,0 g
qu. s.

Készítés: A ka!ciumnbromidot 400 g desztillált vízben oldjuk. Az oldatot papiros szürőn
megszűrjük. Az oldat pontosan mért 2 g-os részletét mérőlombikban desztillált vízzel
100 ml-re hígítjuk, s ez utóbbi oldat 10,00 ml-es részletének tartalmi meghatározását el„
végezzük. A tömény kalcium-bromid-oldat minden 33,3 g-ját vízzel annyi g·ra hígítjuk,
ahány százalék ka!cium-bromidot (CaBr 2 ) tartalmaz a tömény oldat.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve tartjuk.
Inkompatibilitás: Nehézfémsók, foszfátok, k<:rbonátok, szulfátok, benzoátok, citrátoki1
szalicilátok, tartarátok, alkaloidsók,

DllUENDUM AROMATICUM
(Dil. aromat.}

AQUA CAlCIS

Aromás a!apo!dat

Solutio aromati(:a ...................•.•.
Alcoholum 96% . „ .. „ .. „. „ ... „ „ . „ .

(Aqua calc.)
Meszes víz

Calcium oxydatum .........•••...•..•..•
Aqua desti llata ..................•.••...

100,0 g
qu. s.

Készítés: A kalcium-oxidot kb. 500 g desztillált vízzel megoltjuk úgy, hogy a desztillált
vizet apró részletekben öntjük az égetett mészre. A pépet kb. 1500 g desztillált vízzel
megfelelő nagyságú üvegbe öblítjük. A folyadékot összerázzuk, majd ülepítés végett
néhány órára félretesszük. A feltisztult oldatot lefejtjük és elöntjük. A maradékra kb.
5000 g desztillált vizet öntünk, és az üveget megolvasztott szilárd parafinnal átitatott pa~
rafadugóva1 !ezáriuk. Az üveg tartalmát jól összerázzuk. Az így készült meszes vizet üle~
dékével tartjuk el és csak a tisztáját használjuk. A visszamaradó pépet annyiszor használhatjuk, amíg a folyadék tisztája 0, 13-0, 17% kalcium-hidroxidot [Ca(OH 2 )] tartalma"l.
Eltartás: Jól záró edényben, üledékével együtt tartjuk.

BENZAlKONIUM CHlORATUM SOlUTUM 10%
(Benzalkon. chlor. so!. 10%}
10%-os Benza!kónlum-klorid-o!dat

Benz:alkonium chloratum ............ ~ ..
Aqua destillata .....••..................

Készítés: Az aromás oldatot 96%-os alkohollal elegyítjük.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve tartjuk.
Megjegyzés:
- Solutio aromatica más neve: Tutti-frutti aroma (védett név).
-Alcoholum 96% más neve: Spiritus concentratissimus (Ph. Hg. VI.}.

DllUENDUM BENZAlDEHYDI
(Dil. benzald.)
Benzaldehides alapoldat

Ben:zaldehydum „ .. „ ............ „ „ . „
Alcoholum 96% „ „ .. „ „ „ ....... „ „ „
Aqua destillata „ ...... „ „. „ „ .••.. „ .

20,0 g
360,0 g
620,0 g

4 ·
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Készítés: A benzaldehidet 96o/Q·os alkohollal elegyítjük és a des:ztillá!t vízzel fokozatosan hígítjuk.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve tartjuk.
Inkompatibilitás: Oxidáló anyagok.

Megjegyzés:

10,0 g
qu. s.

Készités: A benzalkónium-klorid tartalmi meghatározását a Ph. Hg. VII. szerint végeza
zük el, és 10,0 g-ját kevergetés közben annyi meleg desztillált vízben oldjuk, hogy a kész
oldat tömege annyi g !egyen, ahány százalék vízmentes benza\kónium-kloridot tartalmaz
a felhasznált készítmény.
Eltartás: jól záró edényben, fénytől védve tartjuk.
Inkompatibilitás: Savanyú közeg, nehéz fémsók, nitrátok, szalicilátok, anionikus ten·
z:idek, fluoreszcein-nátrium.
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2,0 g
998,0 g

-Alcoholum 96% más neve: Spiritus concentratissimus (Ph. Hg. VI.}.

DILUENDUM MENTHAE
(Di!. menth.)
Menta alapoldat

Aetheroleum menthae piperitae ....•...
l'olysorbatum 20 „ „ .. „ . „ „ „ „ „ „ „
Alcoholum 96% •.......•.•......••••••••
Aqua destillata .•....•.•••........•....•

2,0 g
20,0 g
190,0 g
788,0 g
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·11.

---------··-·Készítés: A borsosmentaolajat és a poliszorbát 20-at a 96%-os alkoholban oldjuk, majd
a desztillált vízzel részletekben, rázogatva elegyítjük.
Cltartás: Jól záró edényben, fényt.51 védve tartiuk.
~nkompatibilitás: Lúgos közeg, nehézfémsók, fenolok.
Megjegyzés:
- Polysorbatum 20 más neve: Sorboxaethenum laurinicum (Ph. Hg, VL).
- Alcoholum 96o/o más neve: Spiritus concentratissimus (Ph. Hg. VL).

(Phenylhydrarg. bori e. sol. 0, 1%)
0,1%-os fenil-higany-borit-o!dat

l'henylhyd~argyrum boricum • . . • . . . . . . . .

Aqua dest1llata

(Hydrog, perox. di\. 3%)
A készítmény 2,8-3,2 m/m% hidrogén-peroxidot (H 20 2 ) tartalmaz.
Készítés: 0,02 tömegrész (mr) fenacetint 100 mr meleg desztillált vízben ·oldunk és az
oldatot lehűtjük. 3 mr 30%-os tömény hldrogén-peroxid-oldatot a fenacetint tartalmazó
desztillált vízzel annyi mr-re hígítjuk, ahány m/m% hidrogén-peroxidot (H 2 0 2 ) tartalmaz a 30%-os tömény hidrogén-peroxid-oldat.
Eltartás: Jól záró, alkáliszegény üvegben, fénytől védve, hűvös helyen tartjuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg, nehéz férnek, szén, oxidáló és redukáló anyagok.

smurus

li

"fo)JD <Y.Ci\

./0•~" ~~(f'

Készítés: Az alkotórészeket vízfürdőn kb. 60 °C hőmérsékleten összeolvasztjuk. A ki~
hült, megszilárdult tömeget megreszeliük.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve tartjuk. Egyes műanyag tartályokban ín·
kompatibilitás miatt nem tárolható.
Inkompatibilitás: Ne:1éz fémek, jód, jodidok, fenolok, tannátok.
Megjegyzés:
-Sorbitanurn laurinicum más neve: Span 20 (védett név).
- Macrogolum 1540 más neve: Polyxaethenurn-1540 (Ph. Hg. VI.).

!.V"· . ,.

'~,·

o
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FERR!

Vastartalmú szirup

(Massa macrogoL)

50,0 g
950,0 g

„......

:f'otJ0 t10'i

(Sir. ferri)

MASSA MACROGOll

Sorbitanum laurinicum .......•.........
Macrogolum 1540 •..•...•....••••.•.••••

....•............

0,10 g
100,0 "

Készítés: A fenil-higany-barátot frissen kiforralt és kb. 50 °C·ra lehűtött desztil{ált
vízben oldjuk és papiros szűrőn megszürjük.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve, elkülönítve tartjuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg, halogenidek, szervesen kötött brómot vagy jódot tar·
talmazó vegyületek.
Megjegyzés:
- Phenylhydrargyrum boricum más neve: Phenomerborum (Ph. Hg. VI.).

3%-os hígított hidrogén-peroxid-oldat

l

----······--~--·---·---·-··~·······

l'HENYlHYDRARGYRUM !IORICUM SOlUTUM 0,1%

HYDROGENIUM l'EROXYDATUM DllUTUM 3%

Makrogól-elegy

-~--.

Ferrosum sulfuricum ...•........•.......
Acidum ascorbicum .. „ ••••••••••••• , ••••
Acidum c:itricum . „ ••••••••••••••••••••••
Saccharosum •..•....••.....•....•.......
Diluendum aromaticum FoNo VI. •......
Aqua destillata •....•............•...•••
~észítés: A d~sztillált vízben először az aszkorbinsavat, majd a vas (11)-szu!fátot és a
c1tro~~.avat ?ld1uk. A folyad~kelegyben enyhe melegítéssel a szacharózt feloldjuk, majd
a l,e~~tott sz~~P,hoz az aromas alapoldatot elegyítjük. Végül a szirupot 1000 g-ra kiegé-

sz1tjuk, és szuriuk.
Eltartás: Színig töltött, jól záró edényben, világos helyen tartjuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg, foszfátok, karbonátok, oxidáló anyagok.
Megjegyzés:
- Ferrosum sulfuricum más neve: Ferrum sulfuricum oxydulatum (Ph. Hg. VI.).

SIRUl'US SOR.BITI
NATRIUM BROMATUM SOlUTUM 33,3%
(Natr. brom. so!. 33,3%)

500,0 g

qu. s.

Készítés: A nátrium-bromidot 400 g desztillált vízben oldjuk. Az oldatot papiros szűrön
megszűrjük, és tartalmi meghatározását elvégezzük. Az így elkészített tömény nátrium·
-bromid-oldat minden 33,3 g-ját desztiílált vízzel annyi g-ra hígítjuk, ahány százalék nátw
rium-bromidot (NaBr) tartalmaz a tömény oldat.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve tartjuk.
Inkompatibilitás: Nehézfémsók, alkaloidsók.
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S:i:orbit-szirup

"o•b"1tum
" •
••• •• ••••• ••••• •••••••• •••••• •••

33,3%-os nátrium-bromid-oldat

Natriun1 b1romatum ................•...
Aqua destillata ...................••....

(Sir. sorbiti)

Solutio c.onservans . . . . . . . . . • . . . . . • • • • . .
Aqua dest illata . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . • . • • .

700,u
" g
5,0 g

295,0 g

"'.Cc>!J.c
•

t,oc,

e'

) <C··'..
<,jt·-·

1, L'

•'71

--1/~!\T!·

Készítés: A szorbitot desztillált vízben oldjuk, majd a kihűlt sziruphoz a konzerválÓoldatot adva desztillált vízzel 1000 g-ra kiegészítjük, és végül szűrjük.
Eltartás: Jól záró edényben tartjuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg.
Megjegyzés:
-Sorbitum más neve: Sorbitolum (Ph. Hg. VI.).
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SOlUTIO ACIDI !IORICI

/

oldjuk benne. Az oldatot injekcióhoz való desztillált vízzel 1000 g-ra kiegészítjük és pa
piros szűrön megszűrjük. A szü kségtetnek megfelelő méretű tartályokba töltött oldatot
az autoklávban 121 °C-on 20 percig sterifezzük.
0

(Sal. add. bor. 3%)
J%·OS bórsavwolda.t

Acidum boricum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·'
Phenylhydrargyrum boricum solutum 0, 1%
FoNoVI. „ . „ „ „ . „ „ . „ .... „ ..... „

30,0 g

}

~- 'I'
·-rof,;0
1:15)'.\

tlD('í

20,0 g

1

éli /,1 1
vel
o "' „, VI
Thiomersalum solutum 0, 1 Yo .-ono .
A ua destillata „ „ „ „ " " " " " " " " ·
,956•11 g
, _,
q
. . . , 0 1"Yc-os feni\-higany-borat-oldat vagy a 0, 1 % 0
Készítés: A bórsavat~ dest.t1!1\alt.;~z e:1 ~!djuk Az oldatot papiros szűrön megszűrjük.

tiomerzál-oldat elegyeben me egi ess
Eltartás: Jól záró edényben tartiuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg.

g.

E:Jtartás: Alkáliszegény, sterilitást biztosító üvegben, fénytől védve tartjuk. A bontatlan
készítmény az előállítástól számítva legfeljebb 1 évig használható. A felbontott készítmény a felbontástól számítva - aszeptikusan kezelve és hideg helyen (2-5 °C-on) tárolva 14 napig felhasználható,
Inkompatibilitás: Nehézfémsók, anionikus tenzidek.

Megjegyzés:
_ Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).

·

,,

Megjegyzés:
.
'X Fa No VI. más neve: Phenomerborum
_ Phenylhydrargyrurn boricum so 1uturn 0 •1 o
\utum 0,1% (Ph. Hg. VI.).

so~

Acidum boricum - . „ ... „ - - „. _... „ __ „
Natrium tetraboricum •..• _••. , •.••. _. _.
Natrium chloratum - ••.• _... , __ . _., .. ,..
Phenylhydrargyrum boricum solutum 0, 1%
"·l'oNo VI .. , ... , ....•.• , ... .
...
1
Á~lij;:'<tilsif1:1a't1tpró'ikjdc~íone
- - . - . ' - :.1

++
SOlUTIO ARSENICAllS
(Sal. arsenic.)
Arzénes oldat

Arsenum trioxydatum ..... - .... - - .. - .. Propylenglycolum - - · · · · · · · - • · - · · - ' - ''' ''
A ua destillata • - - „ " " · - " " " " " " · q
·
0-120 °c hőmérsékletű

10,0 g
100,0
g

890 O
' g

'

.

oldJU~,

propilénglikolban
Készítés: Az arz:én(lll)~o~t~ol t ~1 11000 g~ra hígítjuk. A készítményt szükség eseten
majd a kihűlt oldatot desz:t11la t v1zze
papiros szűrőn megszűrjük.
Eltartás: jól záró edényben, méregszekrény~en tartiuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg, nehézfémsok.

ad

Eltartás: Alkáliszegény, sterilitást biztosító üvegben, fénytől védve tartjuk. A bontatlan
készítmény az előállítástól számítva legfeljebb 1 évig használható. A felbontott készít~
mény a felbontástól számítva - aszeptikusan kezelve és hideg helyen (2-5 °C~on) tárolva -14 napig felhasználható.

-Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).
-Phenylhydrargyrum boricum solutum 0,1% FoNo VI. más neve: Phenomerborum so~
\4t~"\ 0,1fo {Ph 0
V.J.) .. 1 1
, .
..
.
1. i . ,

A· 1]'i;,i,,~,q\\1,".lti.\

Ben:z:a!k6nium-kloridos szemészeti alapoldat

,-.;J2.

l{\>;1AlP1ú)r:·,l'.f

f(i/'j

1<·\1<!.

d

..

~-

tn:..1 ;e.e_:;.)

SOlUTIO 0!'.HTHAl,MICA CUM T!-11.PMERSAlO \: \
11,56 g
1,14 g
2,20 g
0 50
d 1000' 0 g
a .
• g

(,__,A__.~ \·i-„, ,;_h

, •

( Vtt,·J1s·~ l"'i'A. i:J&1t' h\"(1 L,1>,· ;. (..<„') . '! (,' ..\'.,
1.
o . ofJu . e. th1omersa1. \1~· ;:<,e

,

Tiomerzálos s.:emészeti alapoldat

Acidum boricum •..• _.• __ • __ , _•• _•• , , , . _

Natrium tetraboricum ••....•• _•.. , , . _, .
..

q
, · tetraborátot 900 g frissen kiforralt, meg meleg, 1n
Készítés: A bórsav~t ,és a ,n~tnu~d· k Az oldatot lehűtjük, majd a nátríum~kloridot
iekdóhoz való deszt1llalt v1z en
JU •
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f"I&·

+0.!,·o\z,rJrt,i,.'i

~:y-~, CY('l;{-h · C.' ()f>\f~1'.1.:,)r'i:J,ch1 ·~\\'''(.\'',~·::.:,

(Sal. ophth. e. benz:alkon.)

°

1

1C(.__.J J f-1~d(

Megjegyzés:

SOlUTIO OPHTHAlMICA CUM !IENZAlKONIO

Acidum bor-icum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Natrium tetraboricum · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Natrium chloratum · · · · · · · • · · · · · · ·' · · · · ·
Benzalkonium chioratum solutum 10%
" N 0 VI • „ „ „ . - . „ „ „ „ „ „ . „ „ „ .
.-o
A ua destillata pro injectione ....... , -.'.

t

Készítés: A bórsavat és a nátríum-tetraborátot 900 g frissen.-ktforralt,-még meleg, injekcióhoz való desztillált vízben oldjuk. Az oldat3t l~hütjü~, maj.d a. n~trium.~kloridb.t
oldjuk benne, és a 0, 1%-os fenil-higany-borát-oldafó-t'elegyftíliU hbiiá. Áz. 8raitöt„íf.if4k:·~
cióhoz való desztillált vízzel 1000 g-ra kiegészítjük és papiros szűrön megszűrjük. A sz.lik-··-:,
ségletnek megfelelő méretű tartályokba töltött oldatot autoklávban 121 °C-on 20 percig 11'-/' !. ·
sterilezzü k.

Inkompatibilitás: Bromldok, jodidok.
Megjegyzés:.
, nev e·· Acidum arsenicosum anhydricum (Ph. Hg. VI.).
_ Arsenum trioxydatum mas

11,56 g
1, 14 g
2,20 g
''
20,0 g
1000,0 g'--"

Natrium chloratum _. _.. , _. _•••. , ___ , ...

TA!Ji11P~l1~t,.11u,.,m,.~Bl~~."m.ot.J,z~.
~?!'!!? y;~'." i'
q a aest1 ata pro 1n1ec tone .•••...•••.

11,56 g
r[t.0(!
1,14 g
2,20 g
20,0 g ~ .le 1,

ad 1000,0 g ··
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Készítés; A bórsavat és a nátrium-tetraborátot 900 g frissen kiforralt, még meleg, injekcióhoz való desztillált vízben oldjuk. Az oldatot. l~~űtjük, .majd a nátriu_m.-klo.r.idot
oldjuk benne, és a 0,1%-os tiomerzal-oldatot elegy1t1uk hozza. Az oldatot 1n1ekc1ohoz
való desztillált vízzel 1OOO g-ra kiegészítjük és papiros szűrön megszűrjük. A szükségletnek megfelelő méretű tartályokba töltött oldatot autoklávban 121 °C-on 20 percig ste~
rilezzük.
Eltartás: Alkáliszegény, sterilitást biztosító üvegben, fénytől védve tartjuk. A bontatlan
készítmény az előállítástól számítva legfeljebb 1 évig használható. A felbontott készít~
mény a felbontástól számítva - aszeptikusan kezelve és hideg helyen (2-5 °C-on) tárolva -14 napig f~lhasználható.
lnkompztibilitás: Haloidok, szulfátok.
Megjegyzés:
- Natrium tetraboricum más neve: Natrium boricum (Ph. Hg. VI.).

Eltartás: Alkáliszegény, sterilitást biztosító üvegben, fénytől védve tartjuk. A bontat~
lan készítmény az előállítástól számítva legfeljebb 1 évig használható. A felbontott készítmény a felbontástól számítva - aszeptikusan kezelve és hideg helyen (2-5 °C-on) tá~
rolva -14 napig felhasználható.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg, savanyú közeg, haloidok, szulfátok.

SOlVENS VISCOSA
(Solv. viscos.)
Viszkózus oldóuer

Hydro><yaethylcelluiosum .•.•....••....•
Natrium chloratum •....................
SOl.VENS PRO OCUl.OGUTTIS CUM
PHENYl.HYDRARGYRO BORICO
\j

th1 iC)t1·1i:'.'.-Vi.~c.;
Phenylhydrargyrum boricum soiutum 0, 1%
,,,, FoNo VI .•., , .. . 1 • -,i • t •.................
20,0 g
r-r..itr'tlí'melilfi~afüril'; ·:, :;'~:. . . . . . . . . . . . . .
1,0 g
Aqua destiilata pro injectione •••...••
ad 1000,0 g,, , ,, i , l0 ,,
Fen.!1-higany~borátos szqmcseppekh~.; való oldószer.

..

C,

°".

1!(.{({'\ L\'·1/. !l-1,CJ1·c-,e.v~,,1-+\

c>t"q

}

20,0 g
vel
Thiomersa!um solutum 0, 1% i'oNo VI. •.•
" ~~"~ d'i'_~illata . : •• ·:
.•• .•.. ~ •.... „,_ .•...... ;ad 1000,0 g
1

(Solv. pro oculog. c. phenylhydrarg. bor.)
'.';·y·/i/. ('t(:,, l,'t,;,v,}J'j

Ph;:~i:rs;,ar~:_~~~ ~-~~i·c·~~. ~~'.~~~~-~·.1:~

e

8,0 g
7,0 g

-.

~,

f'I •/'-lA. f'.'1·t::· 1J .f(',(c~ . .A· l,l - I
.c~,-'11~1Jtbvi1Ltrt)~,
-=-e:-.,, 'ti
Keszíles: A natrium-klond 900 g de'szt1llalt v1zzel l<eszi.Jft forró oldaŰban a hidroxi1

r

etil-cellulózt eloszlatjuk és a folyadékot 10-15 °C hőmérsékletre lehűtjük. Az oldathoz
20 g .o.~%-~s fenil-higany-b~rá;-o!~~.tot vagy 0,1%:~s tio,merzál-oldatot elegyítünk és
desztlllalt v1zzel 1000 g-ra k1egesz1tJuk. Az oldatot osszerazás után 6 órán át 4-8 °C-on
tartjuk és szükség esetén G 3 üvegszürőn megszűrjük.
Eltartás: Alkáliszegény üvegben, fénytől védve tartjuk.
lnkoi:npati.bil~tás: 0,1%-os f~nilahigany-borát-oldattal tartósítva: halogenidek (főleg
bromidok, iod1dok); 0,1%-os t1omerzái-o\dattal tartósítva: lúgos és savanyú közeg il~
letve haloidok, szulfátok.
'
Megjegyzés:
- A készítmény tárolóedényén az alkalmazott tartósítószert jelezzük (pl. Solvens viscosa cum phenylhydrargyro borico), és a fel használás kor az inkompatibilitásokat vegyük
figyelembe.
·

1

Készítés: A 0, 1%-os fenil~higany-borát-oldatot friss.en -ldferralt·é~„lehűtött injekcioh~z
való desztillált vízzel .elegyítjük és feloldjuk benne a nátrium-kloridot. Az oldatot végul
1000 g-ra kiegészítjük és,;papiros s7ürön meg~zűrjük. A szü~ségle~nek .~egfe\elő méretű
tartályokba töltött oldatot autok\avban 121 C-on 20 percig ster1lezzuk.
Eltartás: Alkáliszegény, sterilitást biztosító üvegben, fénytől védve tartjuk. A bontatlan készítmény az előállítástól számítva legfeljebb 1 évig használható. A felbontot~ k~~
szítmény a felbontástól számítva - aszeptikusan kezelve és hideg helyen (2-5 °C-on) tarolva -14 napig felhasználható.
Inkompatibilitás: ~~öte:g bromi)~ok! j9didok.
•
~
'-"7/."/1"\(,~'),,11''1(' f(,Ui/\((H1Y'!.·.C1 (,)-·.-.-nv1
Meg1egyzes:
„ -·
•
- Phenylhydrargyrum boricum solutum 0,1% FoNo VI. mas neve: Phenomerborum so„

lu,tu111 01"1 % (Ph. H~.,v1 ,) 1 • ·/'

1

i,t ~'l'.·'.\-i1J1 ik-t-1v1 ·it'.f,'.) cp:c
, „ y.i; •. , ( 1_ . (l"ll
.. ~y:olv /';:o
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SOl.VENS VISCOSA PRO OCUl.OGUTT!S
1

„

(Solv. viscos. pro oculog.)

·<u \

Viszkózus oldószer szemcseppekhez

'sol.VENS PRO OCUl.OGUTTIS CUM THIOMERSAlO
(Solv. pro oculog. c. thiomersal.)
Tiomerzálos szemcseppekhez való oldószer

7,0 g
Natrium chloratum .•..................•
20,0 g
Thiomersalum 'solutum 0,1% foNo VI ...•
Aqua destiliata pro injectione •.......... ad 1000,0 g

-:f<JI;,. ÁO>
[öO ~'

Készítés: A 0,1%-os tiomerzál-oldatot frissen kiforralt és lehűtött injekcióhoz való
desztillált vízzel elegyítjük és feloldjuk benne a nátrium-kloridot. Az oldatot végül 1000
g-ra kiegészítjük és papiros szűrön megszűrjük. A szükségletnek megfelelő méretű tartályokba töltött oldatot autoklávban 121 °C-on 20 percig sterilezzük.
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Hydro><yaethykellulosum •..•••..••..•..
Natrium chloratum •......•. „ •••••••••••
l'henylhydrargyrum borkum solutum0,1%

l

~e~No VI. . . . . • • • . . • • • • • • . . . . . . • . . . . . • . • ~

8,0 g
7,0 g

20,ll g

Thiomersalum solutum 0,1% i'oNo VI .... J
Aqua destiilata pro injectione .....•..... ad 1000,0 g
Készítés: A nátrium-klorid 900 g injekcióhoz való desztillált vízzel készült forró oldan
tában a hidr0xi etil-cellulózt eloszlatjuk és a folyadékot 10-15 °C hőmérsékletre Jehütq
jük.Az oldathoz 20g0,1 %-os fenil-higany-borát-oldatot vagy 0, 1%-os tiomerzál-oldatot
6
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„

UNGUENTUM DiACHYlON
(Ung. diachylon)

elegyítünk, és injekcióhoz: való desz:tiHált vízzel 1000 g-ra kiegészítjük. Az oldatot össze
rázás után 6 órán át 4-8 °C on tartjuk, és szükség esetén G 3 üvegsz:űrőn megszűrjük.
A szükségletnek megfelelő méretű tartályokban 121 °C-on 20 percig sterilezzük.
Eltartás: Alká!isz:egénymsterilitást biztosító üvegben, fénytől védve tartjuk. A bontatlan
készítmény az előállítástól számítva legfeljebb 1 évig használható. A felbontott készítmény, a felbontástól számítva - aszeptikusan kezelve és hideg helyen (2-5 °C-on) tárolva - 14 napig felhasználható.
Inkompatibilitás: 0,1%-os fenil-higany-borát-oldattal tartósítva: halogenidek (főleg
bromidok, jodidok); 0, 1 %-as tiomerzál-o\dattal tartósítva lúgos és savanyú közeg, illetve
halogenidek, szulfátok.
Megjegyzés:
- A készítmény tárolóedényén az alkalmazott tartósítószert jelezzük (pl. Solvens vis-.
cosa pro oculoguttis cum phenylhydrargyro borico), és a felhasználáskor az inkompatibilitásokat vegyük figyelembe.
0

Diachi!onos

0

kenőcs

l'lumbum oxydatum .••.•.••••.....••...•
Aqua destillata „. „. „ .... „ .......... .
Ac:idum oleinicum ..••.........••..•....
Vaselinum flavum ••••.....•••••••••.••••

140,0 g
100,0 g
360,0 g
500,0 g

Készit6s: Az elporított ólommoxidot desztillált vízzel gondosan eldörzsöljük és a 8090 ~~~ra rn:legít:tt olaj.sa,';'a~. rész!e,tek,ben h?zzáadjuk. A keveréket vízfürdőn addig me~
1~.gitiul~, ~1g a sarga. sz1nu tomeg sargas-feherré válik, illetve tömege 500 g lesz. Ezután
tomeget sarga vazelinnel 1000 g·ra kiegészítjük és kihűlésig keverjük.
!Git;ou·tás: Fedett edényben tartjuk„

UNGUENTUM lENIENS
Lágy

(Susp. sicc.)
Szárító s:z:us:z:pen:z:ió

Addum boricum .........•.......•.••...
Aqua destillata •.•..•..•..•••...•••..•••
l'olysorbatum 20 ....••...•....••....•..

Aluminium aceticum; tartaricum solutum
Glycerinum •...•..•.••..........•..•..•.
Mucilago methykellulosi ....•..••....•.•
:Zincum oxydatum ..•.........••...•.••.•
Takum •••.•....•.........•.•.....•......

·::fo\);_

(Ung. !eniens)

SUSl'ENSIO SICCANS

Unguen.tum simpiex .•.• ~ ..............••
................... .

Unguenturri stearini

6,0 g
212,0 g
2,0 g
30,0 g
150,0 g
300,0 g
150,0 g
150,0 g

1 I-}

i (;

.\

/_ .-j

(
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í''
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(

'( ('.'

Készités: A bórsavat desztillált vízben melegítéssel oldjuk. A lehűtött oldathoz elegyítjük a többi alkotórészt, amellyel végül a cink-oxid és talkum keverékét eldörzsöljük.
Eltartás: jól záró edényben tartjuk.
Megjegyzés:
- Polysorbatum 20 más neve: Sorboxaethenum \aurinlcum (Ph. Hg. VI.).

+
THIOMEll.SAlUM SOlUTUM 0,1%

(

/

kenőcs

':)('-

500,0 g
500,0 g

Készítés: Az egyszerű kenőcsöt és a sz:tearin~kenőcsöt szobahőmérsékleten össz.ekeverm
jük.
Eltartás: jól záró edényben tartjuk.

'

UNGUENTUM SlllCOl'ARAfflNi
(Ung„ silicoparaff·)
Szi!lkoparaffl n~kenöcs

Addum silkicum colioidale hydrophylum
Paraffinum liquidum ..•... „ ..•.•••......

85,0 g
915,0 g

Készítés: A kb. 80-90 °C-ra melegített folyékony paraffin kis részleteivel a hidrofil kol~
loid sz:ilícium·dioxídot eldörzsöljük, és a kenőcsöt kihűlésig keverjük.
Eltartás: Jól záró edényben tartjuk.
Megjegyzés:
-Acidum silicicum colloidale hydrophylum más neve: Acidum silicicum col\oidale (Ph.
Hg. VI.).

(Thiomersal. sol. 0, 1%)
0,1%-os tiomerzál-oldat

Thiomersalum
Aqua desti llata

.........................
0

••

0

••••••••

,

••••

0

•

0

•••••

0,10 g
100,0 g

Készítés: A tiomerzált frissen kiforralt és kb. 50 °C·ra lehűtött desztillált vízben oldjuk
és papiros szűrőn megszűrjük.
Eltartás: Jól záró edényben, fénytől védve, elkülönítve tartiuk.
Inkompatibilitás: \.liga~ közeg, savanyú közeg, ha\oidok, szulfátok.
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+
ZINCUM CH!.011.ATUM SOl.UTUM 50%
(Zinc. chlor. sol. 50%)
50%-os dnk-klorid-oldat

Zincum chloratum ••..•.•.•••••••••..•••
Aqua destillata •. „ ..... „ .... „ ••••..•

500,0 g

qu. s.

Készíté:s: A cink-kloridot kb. 400 g desztillált vízben oldjuk. A tömény oldat tartalmi
meghatározását elvégezzük. Ezután az oldat minden 50 g-ját desztillált vízzel annyi g-ra
hígítjuk, ahány százalék cink-kloridot (ZnCl 2 ) tartalmaz a tömény oldat. A kész oldatot
üveggyapoton vagy üvegszürön megszűrjük.
Eltartás: Jól záró edényben, elkülönítve tartjuk.
Inkompatibilitás: Lúgos közeg, nehézfémsók, karbonátok, foszfátok, benzoátok.

Függelék

A fORMIJLAE NORMALES ED. V.-1!.Ől
ÁT NEM VETT KÉSZiTMÉNYEKJEGYZÉKE

Albumen tannicum
Barium sulfuricum conditum

Decoctum primulae
Decoctum saponariae pro infante
Emulsio olel jecoris composita
Farina lini
Formaldehydum solutum
Gutta antinephrolithlca
lnfusum valerianae
Klysma natril salicylki
Liquor formaldehydi saponatus
Mixtura sedativa composita
Oculentum chloramphenicoli
Oculentum tolazolini
Oculogutta argentl acetici
Oculogutta argenti proteínici
Oculogutta chloramphenlcoli
Oculogutta chloramphenicoli cum
vftamlno A
Otogutta chloramphenicoll
Pasta zinci oleosa
Pilula asthmalytica pro ínfante
Pilula brombarbitali
Pilula coffobarbitali
Pulvis antlneuralgicus
Pulvis antirheumaticus
Pulvis antispasticus
Pulvis asthmalyticus cum atropino
Pulvis azopheni coffeini citrici
Pulvis boropermanganlcus
Pulvis codelni cum stibio
Pulvis digitalis

Pulvis kalii citrici (helyette: Pulvis
kalii chlorati)
Pulvis nitrotheobarbitali
Pulvis Petersi
Pulvis sedans
Sirupus ferri chlorati oxydulati
(helyette: Sirupus ferri)
Solutio brombarbitali
So\utio kalii jodatl composita
Solutlo kalii permanganici
Solutio paraldehydi
Sparsorium antiparasiticum
Sparsorium ichthyoll
Sparsorlum su\faboricum
Species antiasthmatica ad fumigationem
Species diuretica
Suppositorium antlemeticum pro infante
Suppositorium broncholyticum pro
lnfante
Suppositorium digitalis
Suppositorium dlgitalls forte
Sl1ppositorium dlgitheobromlnum
Suppositorium laxans
Tinctura belladonnae
Unguentum ad prurltum
Unguentum chlorogenii
Unguentum nasale compositum
Unguentum sulfadimidinl
Unguentum tolazolini
valamint az Infúziós oldatok
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RENDELÉSKOR KÉSZITENDÖ
VÉNYELÖIRATOK JEGYZÉIU'i

Collyrium boricum
Decoctum saponariae
Eleosaccharum anaestheticuro
Gargarisma chlorogenii
Gutta aethylmorphini
Gutta carminatlva
Gutta cholagoga
Gutta codeini
Gutta ferrarseni
Gutta methylhomatropinl composlta
Gutta valerianae cum mentholo
lnfusum ipecacuanhae
lnfusum ipecacuanhae pro parvulo
lnfusum sennae cum natrio:sulfurico
lnhalasolum asthmalyticum
lnhalasolum isoprenalini
Klysma chlorali
Klysma chlorali pro infante
Liquor peroxydati compositus
Mixtura solvens
Nasogutta argenti proteinici
Oculentum antisepticum
Oculentum borozinci
Oculentum erythromycini
Oculentum neomycini
Oculogutta atropini
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Oculogutta neomycini
Oculogutta neonatorum
Oculogutta physostigminl
Oculogutta pilocarpini 1%
Oculogutta pilocarpini 2%
Oculogutta pilocarplnl oleosa 1%
Oculogutta pllocarplni oleosa 2%
Oculogutta scopolaminl
Oculogutta sulfacetamidl
Oculogutta tetracaini
Oculogutta viscosa
Oculogutta zinci
Oculogutta zinci cum ephedrino
Otogutta peroxyd i
Otogutta phenoli
Pulvis expectorans
Solutlo acida pro parvulo
Solutio aminophenazoni pro parvulo
Solutio chloralhydrati pro parvulo
Solutio emetica
Solutlo hyperemisans
Solutio kalii iodati
Solutio merbromini
Solutio pepsini
Solutio theobromoiodati

1 HÓNAPIG KÉSZLETBEN TARTHATÓ
VÉNYELŐIRATOKJEGYZÉKE

Acidum lacticum dilutum
Aetheroleum pro inha\atione
Co_U()~_iu_n:i__ ClJ._m (lC_iclg„_salicyllco
EH-Xir1um expe-ctorans
Emulsio o\ei jecoris
Emulsio olei rlcini
Emulsio parafflni cum phenolphthalelno
Gargarisma chloroformii
Gutta analeptica
Gutta expectorans
Gutta expectorans composita
Gutta stomachica
Gutta vegetosedativa
Hydrogenium peroxydatum dilutum 3%
Llnimentum ad pernlonem
Llnimentum ammonlatum
Linlmentum calcis
Linimentum scabicidum
Liquor carbonis detergens
Mixtura antirheumatica
Mucilago ad catheterem
Nasogutta ephedrini
Nasogutta ephedrini pro lnfante
Nasogutta zlnci
Nasogutta zinci" cum ephedrino
Oculentum album
Ocufentum flavum
Oculentum sulfacetamidi
Otogutta borlca
_Qtogutta fungicida
()togutta sulfadimidlni
, Pulvls alcalinus cum belladonna

Pulvis antacidus cum belladonna
Pulvis c:hinaci~_a!i_s_ cum vitamino C
Pulvls_ combinatus
Pulvis digestiVus
Pulvis purgativus cum belladonna
Slrupus phosphobromatus
Solutio acriflavini
Solutio antimycotica
Solutio bromida
Solutio coffobromlda
Solutlo contra rhagades mamillae
Solutio gastrica
Solutio hexachloropheni 0,5%
Solutio metronidazoli
Solutio nephrolytica
Solutio zinci chlorati
Spiritus antirheumaticus
Spiritus iodosalicylatus
Supposftorium expectorans
Suspensio anaesthetica
Suspensio antiseborrhoica
Suspensio antiseptica
Suspensio bismuthi subsalicylld pro
infante
Suspensio cliochinoli
Suspensio ichthyolata
Suspensio salicylamldi 2%
Suspensio salicylamidi 4%
Suspensio sulfadimidini
Suspensio terpini
Zincum gelatinosum
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HIVATALOS VÉNYELŐIRATOl(j~

CSEPPSZÁMTÁBLÁZAT
1g~
csepp
Acidum chloratum dllutum 10%
Aether

Aetheroleum anisi
Aetheroleum carvi
Aetheroleum chamomillae
Aetheroleum citri
Aetheroleum eucalypti
Aetheroleum foeniculi
Aetheroleum juniperi
Aetheroleum lavandulae
Aetheroleum menthae piperitae
Aetheroleum plni silvestris
Alcoholum dilutum 70%
Aqua destillata
Chloroformium
Solutio arsenicalis FoNo VI.
Spiritus anisa~us
Tinctura belladonnae
Tinctura ipecacuanhae
Tinctura opii
Tinctura strychni
Tinctura valerianae aetherea
Tinctura valerianae alcoholica

20
90
42
40
40

55
40

44
50
51
51
50
57
20

59
20
56
56

56
56
56
66

56

1 csepp=

g
0,050
0,011
0,024
0,025
0,025
0,018
0,025
0,023
0,020
0,020
0,020
0,020
0,018
0,050
0,017
0,050
0,018
0,018
0,018
0,018

*

A FoNo Vl.~ba újonnan felvett vényelőiratok
O A FoNo V.-ben szereplő név megtartásával, váltoiott összetétellel
O A FoNo Vl.-ba új néven átvett vényelőiratok

O Acidum chloratum 10%
Acidum lacticum dilutum
Aetheroleum pro inhalatione
Aluminium aceticum tartaricum
solutum

11
Blsmuthum subgallicum

0,018
0,015
0,018

o
o
o
0
0

e
Carbo activatus
O Chamomillae anthodium
Collodlum cum acido salicylico
o Collyrium boricum
O Cremor antierythematus solaris
Cremor aquosus
* Cremor dermophylicus
* Cremor nutritivus

*

H
Hydrogenium peroxydatum dilutum
3%

D

o

Gargarisma chloroforrnii
Gargarisma chlorogenii
Globulus ichthyoli
Glycerinum boraxatum
Glycerinum ichthyolatum
Granulatum calcii phosphorid
Granulatum carbonis activati
Granulatum magnesii trisílicici
Gutta aethylrnorphinl
Gutta ana\eptica
Gutta carminatlva
Gutta cholagoga
Gutta codeini
Gutta expectorans
Gutta expectorans composita
Gutta ferrarseni
Gutta methylhomatropini composita
Gutta stomachica
Gutta valerianae cum mentholo
Gutta vegetosedativa

Decoctum saponariae

a Detergens sulfuratum

o fnfusum ipecacuanhae

*

lnfusum ipecacuanhae pro parvu1o

o
o

lnhalasolum asthmalyticum
lnhalasolum isoprenalini

o lnfusum sennae cum natrio sulfurko

Eleosaccharum anaestheticum
Elixlrium expectorans
_EUxirium thymi compositum
Elixirium tonisans
~rttulsio oiei jecoris
Emulsio olei riclni
'.E~ulsio paraffini cum
~-he'nolphthaleino

K

o Klysma chlorali

o Klysma ch!orali pro ínfante
Klysma laxans

*
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o linimentum ad pernionem
Linimentum ammoniatum
linimentum calcis
Linimentum scabicidum
* liquor carbonis detergens
liquor peroxydati compositus

M
Magnesium su1furicum
Mixtura antirheumatica
Mixtura chloralo-bromata
Mlxtura pectoralis
o Mixtura sedativa
o Mixtura solvens
o Mucilago ad catheterem

o Nasogutta argenti proteinici
o Nasogutta ephedrini
Nasogutta ephedrini pro infante
Nasogutta zinci
Nasogutta zinci cum ephedrino
Natrium sulfuricurn

*

0

Oleum ricini
Otogutta borica
Otogutta fungícida
Otogutta peroxydi
Otogutta phenoli
Otogutta sulfadimidini
O Ovulum cliochinoli

*
*
*
D

*

D
D
o
0
O
o
O
o
D

o

t,7"!/rll,< 1

*

*
o
o
o

*
o

*

*
*

o
o
o
o
o
O

Oculentum album
Oculentum antlsepticum
Oculentum borozinci
Oculentum erythromycini
Ocu/entum flavum
Oculentum neomycini
Oculentum sulfacetamidi
Oculogutta atropini
Oculogutta neomycini
Oculogutta neonatorum
Oculogutta physostigmlni
Oculogutta pilocarpini 1%
Oculogutta pilocarplni 2%
Oculogutta pilocarpini oleosa 1%
Oculogutta pllocarpini oleosa 2%
Oculogutta scopolamini
Oculogutta sulfacetamini
Oculogutta tetracaini
Oculogutta viscosa
Oculogutta zind
Oculogutta zinci cum ephedrino
Oleum jecoris
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D
o
o

*

*
o

Paraffinum aromaticum
Pasta boraxata
Pasta Burowi
Pasta jecoris
Pasta lassari
Pasta lithanthracis
Pasta zinci oxydati
Pilula analeptica
Pilula antispastica pro parvulo
Pilula arsenicosa
Pilula atropini composita
Pilu!a coffeini
Pilula ferri
Pllula laxans
Pilula nicophyllini
Pilula roborans
Pilula tonisans
Pilula valerosedativa
Pulvis ad irrigationem
Pulvis alcalinus cum belladonna
Pulvis aluminii antacidus
Pulvis analgeticus
Pulvis antacidus
Pulvis antacidus cum belladonna
Pulvis antidoloricus
Pulvis antispasmodoloricus
Pulvis asthmalyticus
Pulvis asthmalyticus fortis
Pulvis barbamidi compositus
Pulvis bismuthi tannici
Pulvis bronchodilatans
Pulvis ca\cii lactophosphorici
Pulvis Caroli
Pulvis chinacisa\is cum vitamina C
Pulvis chalagogus
Pulvis codacetini
Pulvis coffacylí
Pulvis coffacyli cum codeino
Pulvis combinatus
Pulvis digestivus
Pulvis Doveri cum bismutho
Pulvis dyspnosedans
Pulvis expectorans
Pulvis kalii chlorati
Pulvis neutracidus

Pulvis obstipans
Pulvis pepsini
Pulvis purgativus
Pulvis purgativus cum belladonna
Pulvis sennae compositus
Pulvis somniferens
o Pulvis spasmalgeticus
Pulvis theophyllini compositus
Pulvis zinci aluminati

*
o

*

o
O

*
*
o

*

o
o

*
O

o

*
*
*
o

*

*

*
o

o

*
o

*

Sirupus ferri
Sirupus laxans
Sirupus phosphobromatus
Solutio acida pro parvulo
Solutio acidi borici 3%
Solutio acriflavini
Solutio aminophenazoni pro parvulo
Solutio antimycotica
Solutio antisudorlca
Solutio bromlda
Solutio Castellani
Solutio Castellani sine fuchsino
Solutio Castellanl sine resorcino
Solutlo chloralhydrati pro parvulo
Solutio coffobromida
Solutio contra rhagades mamillae
Solutlo emetica
Sofutio gastrica
Solutio hexachloropheni 0,5%
Solutio hyperemisans
Sofutlo iodi a\coholica
Solutio· kalii iodati
Solutio Lugoli
Solutio merbromini
Solutio metronidazoli
Solutio nephrolytica
Solutio pepsini
Solutio sulfurata pro balneo
Solutio theobromoiodati
Solutio tricolorata
Solutio zinci chlorati
Sparsorium antimycoticum
Sparsorium antiseborrhoicum
Sparsorium antisudorlcum
Sparsorium hexachloropheni
Sparsorium infantum
Species althaeae
Species cholagoga
Species gastrica
Spedes laxans
Species thymi composita
Species uvae ursi
Species valerianae composita

*

Species visci composita
Spiritus antirheumaticus
0 Spiritus iodosal!cylatus
Spiritus salicylatus
Spiritus salicylatus cum resorcino
Suppositorium ad nodum
0 Suppositorium aminophenazoni 0,1-g
O Suppositorium aminophenazoni 0,2-g
O Suppositorium aminophenazoni 0,5 g
D Suppositorium analgeticum
·
D Suppositorium analgeticum forte
Suppositorium antiemeticum
o Supposltorium anodynum
0 Suppositorium antipyreticum pro
parvulo
Suppositorium antispasticum pro
parvulo
* Suppositorium expectorans
Suppositorium haemorrholdale
D Suppositorium spasmolyticum
Supposltorlum theophyllini
D Suppositorium theophyllini
compositum
Suppositorium theophyllini pro
parvulo
o Suspenslo anaesthetica
o Suspensio antiseborrhoica
Suspensio antiseptica
D Suspensio bismuthi subsalicylici pro
infante
Suspenslo diochinoli
* Suspensio ichthyolata
Suspensio salicylamidi 2%
Suspensio salicylamidl 4%
Suspenslo siccans
o Suspenslo sulfadimidini
Suspensio terpini
D Suspensio zinci aquosa
Suspensio zinci oleosa

*

*

*

*

*

T
Tinctura adstringens
Tinctura amara
O Tinctura valerianae alcoholica

u
Unguentum
Unguentum
O Unguentum
Unguentum
Unguentum
D Unguentum

*

ad manum
ad pernionem
ad vulnera
a!uminii acetici tartaricl
anaestheticum
antirheumaticum
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Unguentum antisepticum

o Unguentum benzosalicylatum
Unguentum borax.atum
Unguentum borax.atum cum aqua
calcis
Unguentum camphoratum ad
pernionem
Unguentum contra dolorem
o Unguentum contra oxyurim
Unguentum contra rhagades mamillae
Unguentum diachylon
o Unguentum diachylon salicylatum
Unguentum emolliens
* Unguentum glycerini
Unguentum haemorrhoidale
Unguentum hexachloropheni 1%
Unguentum hydrargyri amidochlorati
Unguentum hydrargyri sulfurati
Unguentum ichthyolsalicylatum
Unguentum infantum
O Unguentum iodatum ad pernionem
Unguentum lidocaini ad rhagades

*

*

Unguentum Mlkulitz
o Unguentum nasale
* Unguentum neonatorum
Unguentum refrlgerans
Unguentum salicylatum 1%
o Unguentum salicylatum 3%
Unguentum sallcylatum 5%
Unguentum salicylatum 10%
Unguentum stearini
Unguentum sulfuratum salicylatum
Unguentum :ilnci aluminati
Unguentum zlnci ox.ydati

*
*

v
Vaselinum acidl borici

z
Zincum gelatinosum

A

