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E LÖ SZÓ.

A nemhivatalos ujabb gyógyszerek leirását tüzve ki feladatul, ezeknek
egy részét e cimen ismertettem. E cikksorozat alkotja e munka gerincét.
Indokoltnak látszott azonban, hogy az ujabb gyógyszerek mellett a többi nemhivatalos gyógyszerek is belefoglaltassanak a gyiljteménybe s igy a cikksorozat e munkában kibővült és kiegészitést nyert a teljes (u. n. egyleti bővitett) gyógyszerárszabványban
felsorolt régibb nemhivatalos gyógyszerül használt vegykészitmények leirásával. Ezen
gyüjtemény tehát a forgalomban levő összes vegyi gyógyszerek leirását tartalmazza a
következő két csoportban :
1. Nemhivatalos, ujabb gyógyszerek.
II. Függelék. Ritkábban előforduló és ujabb nemhivatalos gyógyszerek.
A leírás az egyes szereknél kiterjeszkedik a külső sajátságok leirására s az oldhatóság feltüntetésére, az előállitásmódra, az azonosság és tisztaság megvizsgálásának
módszereire, az alkalmazás, hatás feltüntetésére, az adagolásra és alkalmazási formákra s végül az eltartási utasitásra. E leirás csak a kevésbbé fontos gyógyszereknél
hiányos, amelyeknél egyes adatok az irodalomban nem voltak találhatók.
A háborus időhöz kötött sorozatos közlés eredményezte, hogy sajtóhibák a nyomtatásnál nem voltak elkerülhetők. Ezek közül az értelemzavaró hibákat a következő
kimutatás tartalmazza:
l.t oldal: Alexipon

helyes képlete:

CG H4

/co .CH:i
"--0. CO. C2 11&

14. oldal: Allosan helyes képlete:

C15tJ.23 0. CO. NH.. CO. NH..
15. oldal: Alumin. acet. sicc. helyes képlete:
Al. OH.. (CH.a. CO.Oh
15. oldal: Alumnol helyes képlete:

[C10 H&. OH (SOa)2]a Alé
20. oldal: Anaesthesin helyesen:

p-amidobenzoesavas aethyleszter.
21. oldal: Aponal helyes képlete:

NH2. CO. OC (CH3)2. C2H...

22. oldal: Arhovin helyes képlete:

CoH" CO. 0. CtoH.i3. NH..(CoHob
24. oldal: Aspirin solubile helyes képlete:

Cu'.H4 . 0

.~o

. e . CH:i

)<CO. 0)2 Ca
CG H4 . o . o . c . ctta
29. oldal: Bismuth.

carbonic. helyes képlete:
'(BiOh COa. füO.

29. oldal: Thioform helyes képlete
S. CoH.a (Ott) CO. 0. BiO)o
.33. oldal: Calc. acetylosalicylic. helyes képlete:

C6 H4 0 . 0 . C . CHa

)<CO. 0)2Ca
CG H4. 0. 0. c. CHa

IV
36. oldal: Acetonchloroform helyes képlete:

99. oldal: Mesotan-nál a Na. szalicilat helyes képlete:

OH

;OH

(CHa)2. cl '
\CCb

Co H4 \COONa

o

35. oldal: Citrophen helyes képlete: ... NfüCott. O C2H,

105. oldal: Natriumperborat kristályvize: 4 H.

38. oldal: Diplosalum helyes képlete:
Coli. OH. CO. 0. CoH• CO. OH
41. oldal: f::picarin helyes képlete:

105. oldal: Nátriumcarbonát helyett: Nátriumperborát.

/CO.OH
CH Ha_:.___OH
"cH2. C10 Ho. OH
42. oldal: Esernium helyett Eserinum.

43. oldal: Euchinin Aethylkénsavas h. Aethylszénsavas

C20Hn N2 0. CO. 0. C2 Hr.
szövegben: C20 H,., Ne 0. HCI

+ C2fü. C0.0-

46. oldal: Europhen helyes képlete:

/C4

1

/'-.-....

cl
f

\CH>
\CO. OI
"

CH2. CO. 0. CnH4. Có. OH

"°'OJ

113. oldal: Az Oleum aurantii corticis amari-nál man-

~ 6 Ha/\ 0 . CHa

dulaolaj helyett „narancsolaj" irandc'i.
J.'.H. oldal: Olanduale helyett: Olandulae.

C4 H9

49. oldal: Perrnm benzoicum helyes képlete:

(Cofü. CO.O)a Pe

CH2. CO. 0. Co H4. CO. OH

112. oldal: I. hasáb kimaradt legelső sora a következő
(beirandó): Megvizsgálás: 0.1 g-ja 2 kcm. vizben.

H!I

Cn H2-CH~

/

106. oldal: Euhatrol helyett: Eunatrol.

IU7. oldal: Natr. sulfosalicylicum helyes képlete:
Co fü OH. CO. OH. SO. Na.
110. oldal: Novatophan helyes képlete:
Cu H. N. CH •. Co li6. CO. 0. C2H5
1 rn. oldal: Novaspirin helyes képlete:

+

Aqu.

. 59. oldal: Glycosal helyes képlete:
Coli. Ott. CO.O. C. fü (OHh
61. oldal: liaemolgallol helyett: füimogallol.

67. oldal: Brómsavas oxytoluiltropin helyett: Sósavas.
75. oldal: liyperol helyes képlete: CO (Nli).. H2 02
82. oldal: Jothion helyes képlete: Cii2 J. CH. OH. Cfü J.
88.. oldal: Kalmopyrin helyes képlete:

[Co H4 0 0 C CHs C00]2
91. oldal: Lapis haematatis helyett: Lapis haematitis.

148. oldal: Piperazinum helyes képlete· NH(CH2.CH 2 )2 Nii
149. oldal: Piperin helyes képlete:

e„ li1" NO.

1.10. oldal: Proponal helyes képlete:
(C. füh C. (CO. NH). CO.
1.'il. oldal: Purgatin helyes képlete:

CO
OH
CoH1I
\co H/
\COi
\(O.CHa col~
l.'il. oldal: Fyoktanin helyes képlete:

[(CH3)2. N . Co H4]2: C: NH. HCI
153. oldal· Rheumatin helyes képlete:

Co H•. OH. CO. 0. C20 Hn N. 0. Co Ho. OH. CO. OH.

96. oldal: Magnes. citric. solubile helyes képlete:
(Cofü01h Mg.

153. oldal: Sabrornin helyes képlete: (C22 H.1 Br2 0.) 2 Ca

97. oldal: Magnes ph(lsphoric. helyes képlete: Mg ttPO.

156. oldal: Salochinin helyes képlete:

98. oldal: Magnes. salicylic. helyes képlete:
Mg (CeH.. OH. CO.Oh
98. oldal: Felülről 24. sor kristályokhoz helyett: kristélyekhez.
99. oldal: Medinai helyesen: Natr. diaethylobarbituric.
99. oldal: Melubrin helyes képlete:

Guliu No 0. Nli. Ctt."SO. Na

154 oldal: Sajodin helyes képlete: (C22 Ho2 J 02)~ Ca

OH

CoH41
\ CO . 0 . C20 H2a N2 0
156. oldal: Salophen helyes képlete:

CG H4/

OH

\CO. 0 . Co H4. NH. CO . CHa

161. oldal: Stovain helyes képlete: CH". C. C2fü stb.
192. oldal: Acinitinurn gerrn. helyett:

Aco1~itinurn.

E hibák a nyomtatott szövegben megfelelő helyre beirással javítandók.
Budapest, 1916. március hó.

Dr. Vondrasek József.

BEVEZETÉS.
..„
Manapság a modern orvostudomány
mindinkább eltávolodik az elméleteken fekvő
alapról s a kisérleti élettan után indul. Az „élet" ·
mibenlétének és feltételeinek nem is olyan régi
keletü kutatásai mindinkább nyilvánvalóvá teszik, hogy az életjelenségek összes változásait
az élő testet alkotó kolloidális anyagon végbemenő közönséges fizikai és chemiai erők okozzák; „vis vitalis" tehát nincsen.
A diffuzió, mint a külC:nböző oldatok töménységének kiegyenlitődésére irányuló folyamat,
szabályozza a szervezet különböző nedveinek,
váladékainak munkáját; az ozmozis a különbölző tcménységii folyadékokat elválasztó, félig
áteresztő hárty~k folytán jen létre; a szervezet
kolloidális állapotu anyagai adsorbeálják, megkötik a dissociált anyagok külünböző ionfaitáit,
a ~ejítétrtalom aldehydjei mint igen reakcióképes vegyületek, reakcióba lépnek a közelükbe
jutott anyagokkal. miáltal a sejt miiködését is
megváltoztatják. Nagyjában ezen tüneményeket
tekinthetjük azoknak, amelyek az életjelenségeket irányítják s a modern gyógyszertan ezek
szempontjából itéli meg a gyógyszerül alkalmazott szerek értékét is.
Amig eddig valamely gyógyszer hatásának
felismerésére a véletlen, az évezredes hagyomány és a hosszu tapasztalás vezetett, addig
manapság az alkalmazásba kerülő „Ujabb
gyógyszerek"-et előre kieszelt terv szerint állítják elő a szervezetben miiködő, fennt körvonalazott jelenségek figyelembevételével.
A mult század elején a gyógyszerészi chemia
a növényi és állati hatóanyagok izolálásában
magaslott ki és e nagy munkában nemcsak a
kezdeményezés érdeme (Sertiirner 1804. morphium felfedezése), hanem a további kutatások
dicsőségének nagyrésze is a gyógyszerészi kart
illette meg. Az így izolált, vagy pedig mester~éges uton előállított anyagok élettani hatását
azonban még külön is föl kellett fedezni, a céltudatos gyógyszerszintézis csak azután vehette ·kezdetét, amikor a már ismer.t szerek
homtdstermékeine!? vagy alkatrészeinek élettani
hatását vagy arra való befolyását is kutatás
tárgyává tették. A· chinin bomlás termékének, a

chinolinnak élettani hatásából kiindulva állitotta
Fischer 1882-ben az első szintetikus lázellenes szert: a Kairint, melyet Filéne vezetett
be a lázellenes szerek csoportjába. Évtizedek
munkájába került néhány fiziologiai hatáscsoportnak föltalálása, azoknak az élet-folyamatokra való hatásának tanulmányozása, mig a
pharmakologia mai alapját le lehetett tenni.
Az tény, hogy egyes szerek az organizmusnak csak bizonyos szerveire hatnak. A szerveknek ezen selectiv magatartása arra enged következtetni, hogy a szerek bizonyos atomcsoportjai csak bizonyos szervezetek reakcióképes
anyagaival lépnek fizikai vagy chémiai affinitás
folytán cserehatásba (Meyer, Overton, Ehrlich)
Löw fölteszi, hogy mindazon vegyületek, amelyek a protoplazmában je.Jenlevő aldehyd- és
amidocsoportokkal vegyi reakcióra képesek,
sejtmérgek, míg ha ezzel ellentétes gyökök:
(CO. Oli), szulfosavak vannak jelen, a reakcióhajlandóság kisebb s a hatás is enyhébb. Valószinü, hogy a· szervezetben - Ehrlich szerint
- háromféle hatás nyilvánul: neurotrop = az
idegállomány, lipotrop =a lipoidanyag és polytrop = a szervezet összes anyagaira való hatás.
Az anorganikus vegyületek hatása egyrészt
disszociálóképességüktől, másrészt ugy a molekula, mint a vegyérték nagyságától függ. Miolati 1892-ben az elemek periodusos elhelyezkedése és élettani hatása között talált némi Ö'Sszefüggést. A kationok általában izgató hatásuak.
az anionok a vérnyomást csökkentik. A sók
oldatai diffuziós állandóik szerint a szövetnedvek és váladékok reszorbciós és ozmozisos folyamatait hefolyásolják.
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Az anorganikus csoportok hatásával behatóan

VI

W. Pauli, Löw, Schmiedeberg foglalkoztak, az
idevonatkozó kutatási eredmények nem annyira
gyógyszerészeti érdeküek, hogy szükre szabott
összefoglalásban azokra bővebben kiterjeszkedjem, mert a vegyületek eddig ismert csoportjai
azoknál nagy változást nem okoztak, legföllebb
azt, hogy az anorganikus alakban mérgező Hg,
As, P. vegyületeket nem mérgező, organikus
vegyületeiben ajánlják alkalmazni.
Az organikus - jobban mondva a szénvegyületekből álló gyógyszerek tervszerü elő
állitása nem oly egyszerü, hogy azok kezdeményezésére vagy irányára a gyógyszerészetnek befolyása lehetne. A rend hivatása is a
szerekkel való kereskedés és nem azok tulaidonképeni előállitása, kiképzésük sem megfelelő
ma arra, hogy a festékgyáak chemikusainak
irányt szabhatnának, ugy, hogy a modern
gyógyitótudomány gyógyszereinek előállításá
hoz a gyógyszerészetnek éppen semmi köze
sincsen, hanem festékgyárosok azok, akik az
emberiségre nézve sokszor oly áldásos szinthetikus szerek kutatásával, tökéletesitésével kitartással foglalkoznak s akiket igazságtalanul a
gyógyszerész-irodalom már egypárszor „kencegyárosok"-nak nevezett. Tagadhatatlan, hogy a
sok uj szer sok kellemetlenséget okoz kereskedelmi szempontból, de mint mindenben, itt is a
kiválogatódás eleve uralkodik, a fölöslegesek elmaradnak s a jók bevállanak és forgalomban
maradnak.
A gyógyszerekül használt vegyüle~eket szakkönyveink a száraz gyakorlatnak megfelelően
ABC sorrendben tárgyalják. Az ily módon irt
könyvnek és az abban lerakott ismereteknek
azonban igen csekély vagy épen semmi az általánosan kimivelő hatása, mert a belőle nyert
ismereteket a rendszerhiánv miatt nem lehet
percipiálni, szóval lexikonismeret marad minden
áttekintő tartalom nélkül.
Mig az organikus gyógyszerek hatásánál
ionhatások jönnek tekintetbe, a szénvegyületekből álló gyógyszereknél bizonyos reakcióképes
atomkomplexumokról lehet szó, melyek az élö
szervezetben levő anyagokkal chemiai hatásba
lépve, vagy abban csak fizikailag fölhalmozódva változtatják meg a s.ejtek és a szervezet
müködését.
Ismerve a hatóképes gyök hatását, ebből előre
megfontolva lehet előállitani olyan gyógyszereket, amelyek a szerveZiet bizonyos részeire
meghatározott hatással fognak birni. A gyógyszereket alkotó csoportokon áttekintve, feltünik
az a nagy hasonlóság, melyet azok a festékalkotó csoportokkal mutatnak. Witte és Nietzki
szerint szines vegyület akkor keletkezik, ha bizonyos atomcsoportokhoz p. o. N02. -N:N-.0.N.OH stb. más csoportokat p. o. NH2, (OH)
stb. kapcsolunk: az előbbiek chromogének, az

utóbbiak chromoforok, ezek együtt adják meg
a festék karakterét; a nitrobenzol vagy a phenol
színtelenek, a nitroanilin: NH2. C6H4. N02, a
nitrophenol N02, C6H5 OH már szinesek. Épigy
a gyógyszereknél: az aethylalkohol C 2 H 5 0H kis
,

.

/NH2

adagban nem hat altatolag, a carbam1d: co"-NH 2
szintén hatástalan, de ha egy vegyületté p. o.
/ NH 0
0. C2 Hó

aethylurethanná CO"

alakítjuk

őket

hathatós hypnotikumot kapunk. A carbamid és a
hozzá hasonló gyökök a hatásvivők, trovof orok
a (C 2 H 5 ) és más gyökök a hatásadók, tropogének.
A gyógyszereknek a szervezetre gyakorolt
hatásának magyarázatára is a festékeknek a
szövetekkel s.zemben tanusitott magatartásából
indulhatunk ki. Vannak festékek, melyek az élő
szervezet kolloidális anyagának felülete által
adsorbeáltatnak és abból kimoshatók, mig vannak olyanok, amelyek magával a szövet anyagával vegyi összeköttetésbe lépnek s nem moshatók ki. H. Meyer és tőle függetlenül Overton
megállapitották a narkózis elméletét abból a tapasztalatból kiindulva, hogy a narkózist okozó
szerek a szervezet li,poidiában oldódva annak
felületén meggyülnek s ezáltal hátráltatják a
s.zer oxigénfelvételét (Mansfeld). Eme felette
érdekes kísérletek elsorolása azonban nem tartozik e munka sziik keretébe· s csak azért bocsájtottam azokat előre, hogy némi fogalmat
nyujtsak arról a megkapóan szép munkáról, a
melyet a „kencegyárosok" az orvostudomány
szolgálatában végeznek s kivilágosodjéjc belőle
az az óriási ellentét, mely e munka és valamely
haszontalan, de nagy hanggal hirdetett specialitás összekotyvasztása között van.
1867-ben köZiölte Schmiedeberg azon fontos
dolgozatát, mely „A carbaminsav-esterek pharmokologikus hatás.áról" szólva megmutatta,
hogy az NH2 csoport a narkotikumok kiváló
hatáshordozóia. A kísérletek s a mai gyakorlat
igazolta Schmiedeberg feltevését s a mai győgy
szerszintézis legbecsesebb kiindulási pontját
ez, az ammoniákból Jeszármaztathó amid és
annak különb'1ző derivatumai képezik:
-H

N-H
-H

=

ammonia

-----"-·--H helyettesités

H helyettesités alkohollal
aethylamin

N/~

°"'C2 Hó

savval

co(NH2 carbamid.
'-NH2

Az aminek és amidek az ujabb szintetikus
gyógyszerekben főleg a hypnotikumokban, narkotikumokban, lázellenes szerekben, vérnyomást-szabályozókban érzéste!enitő szerekben
szerepelnek mint hatásvivők. A hatást keltö
csoportokról még nem tudunk rnkat, annyi nyilvánvaló, hogy azokat egyes helyettesithető gyökökkel hatásukban változtatni tudjuk.

Vll

1. Eszterifikálás. Nencki mondotta ki, hogy a
fenoloknak és arómás alkoholoknak és azok
úerivatumainak maró hatását csökkenteni lehet
azáltal, ha azok neutrális esztereit használjuk
/"OH

(Salol módszer), p. o. a fenol 1-

I

és salicyl-

"'. /
/'-..CO. OH

sav

magukban maró hatásnak, ellen-

IOH

1

'-../

Den a salicylsavas phenylestert a belek bontó
enzimái fokozatosan bontják el s a maró hatás

co. o/"'.

1/Cr.'ioH 1'-../
cs I

elmarad:

-Salol, vagy a kellemet-

"'./
len keserü iz az oldhatóság csökkenésével csökken. Phenolokból zsirsavakkal vagy a carbaminsavval is jó eredménnyel állithatunk elő 1 esztereket.
2. A maró hatást és kellemetlen ízt, ha eszterifikálással nem sikerült, meg lehet szüntetni
ugy is, ha a szernek oldhatatlan tannin-, albumin-, vagy keratinnal képezett vegyületeit állitjuk elő; mint p. o. Chininum tannicum, Tannalbin, Albargin, lfontin stb.
3. Halogének bevezetése az aliphatikus vegyületek narkotizáló hatását emeli, a benzolvegyületekben az antiszeptikus hatást fokozza.
4. Az alifás szénlzydrogének inkább az idegekre, a cyklikusak az izmokra hatnak, azok
azonban, amelyekben a szénatomok száma nagy,
hatásukban gyengébbek vagy épen közömbösek.
S. Az (OH) csoport a zsirnemü vegyületek
hatását csökkenti és azok számával a hatástalanság emelkedik.
CH2-0H
C2Hó(OH) .
. CH2.0H.CH.OH.CH20H . CoHs(OH)e
,
th t
'CH2-0H'
' manmt.
.
ae Y glycerin.

glycol.

alkohol.

Az arómás, illetve gyürüs vegyületek hatását
a gyürühöz kapcsolt (Ott)-ok emelik (phenolok)
még pedig számuk és helyzetük szerint:
/""OH _
. /',OH=pyrocatechin;
\)
-phenol, \ ) H
mérges
ortho
OH
/'·,,
/""' =hydrochinon
1 nem mérges.
1
loH =resorcin 1
OH

"'-/

.

meta

""'/
OH

para
h. Karboxil (CO.OH) csoporttal benyomhat.iuk a reakcióképes aminek, phenolok hatását,
p. o. a mérgező karbolsavból jó hatásu szalicil/"

sav lesz

1

/"-CO. OH
OH

OH
1

"/

=phenol;

1

1

"'-/

=salicylsav.

A helyzeti izomeriának szintén van befolyása
szer hatásképességére.
7. Az alde!zydek és ketonok reakcióképes,
narkotizáló hatását az (Oli) csoport megszünteti, a szénhydrátok élettanilag hatástalanok.
Az NH 3 származékaiban, az aminekben a
helyettesitett li-ek fogytával szünik a görcsokozó hatás, a trimethylamin N(Clia) 3 már hatástalan. Az ammoniákkal analog arsinekben
As== (alkyl)a az arzén mérgező hatása csökken.
hasonlóképen akkor is, ha savakkal eszterifikáljuk.
Nitro- és nitrozó csoporttg,l az aliphatikus vegyületekből mérgező vegyÚleteket készíthetünk
(nitroglycerin), a gyürüs vegyületek magvához
kapcsolt N0 2 szintén mérgező tulajdonságu, melyet GO.Oli csoporttal lehet ellensulyozni.
Telitetlen vegyületek, vagy amelyekből hidrogént vontunk el, reakcióképesebbek lévén,
mérgezőbb tulajdonságuak (secundar aminek.
tertiar aminek).
lielyzeti izomeridk, stereoizomeriák esetei
szintén befolyáso)ják a vegyület hatásképessé~ét mint majd látni fogjuk.
liatásuk szerint az e munkában ismertetett
organikus gyógyszeranyagok Kazay Endre
szerint a következő nyolc csoportba oszthatók:
tt

1. Hypnoticumok.
A hypnoticumok gyanánt használt gyógyszereket szerkezetiik szerint három főcsoportban
tárgyalhati uk.
1. Halogénhelyettesitési termékek, melyek a
lipoidok oldása és azokban való fölhalmozódás
révén az oxygénfölvételt csökkentik:
Aethylchlorid.
Aethylbromid.
Aethylenchlorid.
Aethylenbromid.
Camphora monobromata.
Bromoform.
Chloroform.
Acetonchloroforrn.
Dormiol.
B romalh yd ra t.
Chloralhydrat.
Butylchloralhyd ra t.
Isopral.
Adalin.
Bromalin.
Chloralamid stb.
Ide sorozhatók az antipyretikumokkal vegyült
halogének:
liypnal.
liypnoval.
Neuronal.
Trigemin stb.

Vlll

2. Aldehydek és ketonok telitetlen gyökeik
révén nagy reakcióképességgel birnak s hatásuk nem birálható el a többi csoportok értelmében. Bokorny szerint az aldehydek az életfolyamat alatt az élő protoplazma rendes alkatrészét képezik s igy a kivülről bevitt aldehydek
is képesek a protoplazmára hatást gyakorolni.
Aceton.
Acetaldehyd.
Paraldehyd.
Hypnol-Phenylmethylketon, a telitetlen kapcsolódások mintaképe: Cr.H 5 : GO: CH::·
Az alkylgyököknek ezen reakcióképes formái
hatásos vegyületek alakjában mint gyógyszerek a thioketonokban nyerhetők:
CHa

1

co

k ·

- eton;

1

CHa

CHa
1/S02. C2'H5

e"1

CHa

.

-

-acetondiaethylsulfon=
S02. C2 Hó
Sulfonal.
.

A vegyületekben, ahová a Triohal és Tetronál
tartozna:k, az 50 2- a hatásvivő, de a C2H 5 a
hatást adó, mert mig p. o. a trimethylcarbinol
Ott. C. (CH 3 )a hatástalan, addig az amylenhydrát már altató Ott. C. (CHa)2. C2Hr,. (Baumann és Kast. 1885.)
3. Alkylek és a carbamid. A hypnotikus csoportok egyik legkiválóbb hatásvivője az (NH2)
gyök, melynek szerepe az urethánoknak
Schmiedeberg által való fanulmányozása révén tünt ki. Az ammóniának a hugyannyal IZépezett esztere, a karbamid és a karbaminsav
annak kös~öinhetik kiváló hatásvivő tulajdonságukat, hogy a szervezet alkalikus nedveinek
hatására a ketonformábó!:

,,/'NH2
co" NH

az aldo-formába mennek át: HO.

2

könnyen

ez%~/ ezáltal

a szervezet (Ott) csoportjaival kapcsolatot tudnak

létesiteni (Luftensteiner Chem. Zeitung.

1904-991.) A carbamid nemcsak alkylekkel és
phenylekkel, hanem anorganikus bromidokkal
is jó álomhozó, mint p. o. az Ureobromal: HCO.
(NH2)2. Ca Brz. Közvetlen származékai alkylekkel

co(~~~Ha

-methylurethan v. carbamin-

savas methylaether;

/NH2
co, ü Hó
0

-aethylure-

than v. carbaminsavas aethylaether.
Idetartozó közvetlen származékok az Aleudrin, Euplwrin, Hedon.al. Neuronal; Neárodin és
Thermodin, mel:\'ek legtöbb gyüjteményben fel-

találhatók. Ujabban a carbaminsav h~lyett egy
más uridet. a malonvlcarbaminsavat vagv
másnéven a barbitursavat használiák igen nagy
sikerrel az álomhozó (C 2 H 5 ) gyök hordozóján!. A vegyület leszármazása, az ammoniából
a következő:

NHrarnmonia;
2

co~NoHc
'

•

;Nfü
co\oH

-carbaminsav;

H Urethan. NH 3 -ammonia co(CO.NH'\./
5
,co.NH

2

CO- barbitursav; co(NH.CCO /\e/\ C2 fü, =Veronát;
'NH. 0

C2H:;

nátriurnsója a Medinai col\NNa-co \c(C 2 H".
NH - CO 1

'-C2 Hó.

AVeronál változatai a Luminál és Na sója (phenyl-aethyl barbitursav), a Proponal, amelyben
(C2H5) helyett propyl {C3H 7 ) gyök van a Dial-

Ciba pedig di-allylbarbitursav:

2
2
CH : CH· CH "'-c
CH2: CH . CH2/

(co · NH/"'-co. Kombinativ készitmények a Codeonal
'CO.NH

és Chineonal (!. o.) hasonló szerkezetiiek.
A narcoticumokhoz számifható isochinolincsoportu morphium-alkaloidák hatásképessége
csökken, ha (Ott) csoportjait részben substituáljuk:
/OH ,
! .
/O.OC.CHJ"-

e

11

H 17

"

'OH

/NO -lllOl'fJ 1111111,'

C11 H11,

'-0.0C.CHa/
CaH;.CH2.0
NO=!zeroin; c 17 Hn/-- '"-NO·> =--peronin; ti ato"...OH/
-

mokat a C atom mellett helyettesitve kapjuk

a codeint

0

C11

H1s( H'- CH3 . NO és
C11

'OH/
/OH"'Hte°"'OH/C2 Hó. NO.

és a dio11i11t

2. Helyi érzéstelenitö szerek.
Természetes uton a cocalevelekben levö alkaloid az érzéstelienitö cocain keletkezik.
melyet Wildstütternek sikerült végleg analizálni és hatócsoportjait megállapítani. A cocain
szerző szerint az ecgonin benzoylestere; az
ecgonin azonban egy pyrrolidin és egy piperidin gyürü kondenzálódása révén előállitható.

HzC--CH--CH. CO. 0. CHo
1

1

N.CHa CH. 0. CO. C6 H5 cocain.
1

HzC--CH- -

1

CH2

~yl

pyr~~~

-ecgonin

A pyrrolidin gyüriinek CH2-CH2 oldalfelnyitása az érzéstelenítő hatást nem csökkenti és
igy nem szükséges pyrolidinből kiindulni, hanem csak triacetonamidból és piperidinből,
amikor az a-eucain keletkezik, melyben a piperidin és benzoyl gyürü van csak:

HsC--C. CHs--CH~
I
1 "'0 . CO . C6 fü
N. CHa
C
1
1 / CO . 0 . CHa
H3C--C CHa--CHz

IX

a tropacocainból kiindulva pedig az egyszerübb
/i-eucain jön létre.
CHs-C . CHs . CHz
1

a111inoalkohol·, egy hatásképes (cis) és egy hatástalan (trans) formában lehet jelen,
H

1

NH

1

CH . 0 . CO . Co Hr,

1

H

1

CHa-CH.

c/

CH2

1

a-eucain: Benzoil-n-.methyl-tetramethyl a-oxipiperidincarbonsavas methylaether.
Megpróbálták a piperidingyürüt is felbontani és
olyan aminoalkoholból kiindulni, amelyben az
(OH) csoportot lehet benzoesavval eszterifikálni
az érzéstelenitö hatás akkor sem maradt el.
A szintetikus érzéstelenitő szerek ennélfogva
olyan aminoalcoholok, melyek a benzoesavval
vagy annak homologfaival vannak eszterifiluílva
NH2
NH2
/""'- paraamido- / ' '·
.
~) benzoesav.
"'. / Anaesthesm;

/-c..,_
,
1 ,

CO. 0. C2 Hr;

1

1

-../

Propaesin ;

CO. 0. Cs H1

~

1

1

Dipropaesin.

...
CO.O. CO.O.Cs H,

//

/

Cs H1
oH

"'

//

cis-ecgonin ;
hatás képes

1

H

/-?"..

OH
C /

CHz /

I /

H //
"---C/

H

~·„
trans-ecgonin.
inaktív.

1

CHz
CHz

/-'

HsC. N,

/

OH

._)c/ H

-inaktív tropin, ne111 okoz

myclriázist. A 111.wlriatilms szerek
llolia a trovin (n-methyl-triaceton
mely oxycarbonsavakkal vegyülve
tdsdt:
H2C---CH
CH2
1

NH2
(

-c/

/

CHz

HN//NH
/"'.
/'.,
1

H

CHz

co

NH2

/'.,

·

OH ·, __

1

CO. OH

CHz "

/,

aminoallwalkamin), a
fejti ki ha-

Atropin v.

1

N CHs CH.CO .CH. Cn H,, tropasavas
Orthoform: Novococain v. Novocain;

1

C0.0.CHa
még egyszerübb a zsirnemii aminoalkol1olból,
-CHa
p. o. a dimethylaminból N-CHs kiindulni és

-H

azt benzoylesterrel összekötni, p. o.:
-CHs
CHa
Stovain ;
-CHz. C CHa

N

Hn C2 /'" O.CO. Cn Hr,
HsC-N
N-CHa
HsC- -CH~ . C. CH~
-CHs Alypin;
H,, c~/"-o OOC. Cn Hó
Nirvanin (diaethylglycocol-p-amido-o-oxybenzoesavas methylaether), Subcutin, Holocain,
Kruzin, Ibogain, Quebrachin, Yohimbin, mind
ebbe a csoportba tartoznak.

.1. Mydriaticumok.
A cocainhoz hasonló sz1erkezeti'I aminoalkoholoknak - a trnp,innak esterei oly cyklikus
savakkal, mel.rekben még hydroxil is van,
mydriatikus hatással birnak. Ezeknél, éppugy,
mint a coca innál, . a stereoizomér tropin, mint

1

1

H2C--CH---CH2

1

CH2 OH

tropin

tropasav helyett lehet venni mandulasavat:
Cu H5. CH. OH. CO. OH., amikor Homatrovin
keletkezik.
filene a mydriasist a para-állásban levő
/N

C

N= csoportnak tulajdonítja, mint az Ephe-

/NH.CHa
drinnél lehet látni. Cr. H:, CH(OH).C/ H
CH s
Az oxycarbonsav azonban itt is jelen van a
(CH. OH) csoportban.
A hyosciamin, llyoscin, mely a duboisinnel és
scopolaminnal azonos szerkezetii, mind a tropinnak oxycarbonsav esterei.

4. Vérzés csillapitók.
A mellékveséből e!őállitható vegyületnek a
sympaticus idegrendszer feliiletére ható s ezáltal a vérnyomást csökkentő tulajdonsága nagyon becsessé tette ezen költséges szereket;
Barger megállapitotta, hogy ezek szerkezete
szintén aminalkoho!, még pedig phenol ( OH)
tartalmu phenylamin:

x
OH
(']ott

Tonogen,
Adrenalin.

"/

CH.OH
1

C.Cfü. NH.CHs
OH /""'

OH~)-co.O.Cfü.Nfü Adrenol

/'

OHI '1
-!<'
Homorenon.
OH"'/- CO.O.CH.2NH.C2H5
melyeknek alapvegytilete a Hormon:
OH
/"oH
~)
CO.Cfü.NH.CHs

/'"o

1

N

[Starling].

Az anyarozs hatóanyagai Barger és Dale vizsgálatai szerint szintén ilyen amino alkoholok.
még pediP; a Tyramin, a p-oxyphenylaethylaOH
min

nek, mint leghatásosabb és régtől fogva ismert
lázellenes szernek költséges előállitása vezetett
arra, hogy ismert bomlástermékeinek hatását
vizsgálva, egy mesterségesen előállitható Iázellenes szerhez lehessen jutni. A chinin bomlástermékeiben keletkező p-metoxichinolinról azt
hitték, hogy a chinin molekula hatásos anyaga s
abból kiindulva állitották elő a Kairint, Thallint,
Analgent. (Skraup, Vis.)
H-CH(OH)-(C9 H14 N)
H3 co/'"/~H
1 11
1
Chinin.
~/"/H

1

" / Cfü.CfüNfü
(Az extr. secalis cornuti hatóanyagának szinképi magatartását és azonosságát Kazay a tyramynnal is igazolta a M. 0. és T. V. miskolci
vándorgyülésén.)
Hasonló ehhez a Clavin a Secale cornutumban
és a Leger által felfedezett Hordenin. A nem
cyklikus monaminek hatása csekély, a másodrendü amineké erősebb, maximumát éri el a hatás az aromás aminekben, ha az (OH) paraállásban áll s az oldallánc 2 e atomnál többet
nem tartalmaz.
Az isochinolinnak mint harmadrendü aromás
aminnek olyan vegyületei, melyekben a phenol
(Ott) hidrogénje alkyllel van helyettesitve a
Cotarnin és a Hydrastin és Hydrastinin szintén .
jeles vérzés csillapitók.

Thallin;
Kairin;
C2H,,o/' ""-/"
1
1
1
" / "-/CO.OH5
NH
Analgen.
.Ezen bázisok, bár lázcsillapitók, mellékhatásaik igen kellemetlenek. A chinin methyloldalláncát más alkylekkel helyettesitve állitották
elő chinin homologokat: Chinaethylin (C 2 H 5 ),
chinpropylin (C:ili,), chinarnylin (C~,H 11 ) melyek
hatásosabbak voltak, a keserü izt pedig eszterifikálással igyekeztek enyhiteni. .Euchinin, Salochinin, Aristochin stb., a chinin szintézise teljesen még nem sikerült s azt még a chinakéregből nyerjük. A chinolin derivatumai még mindig
kisérleti anyagok, p. o. az Atophan és változatai
a phenylchinolinnak:

( "(I~
N

chinolin

(1"

Hsc(".
co.oH
"-/"-/Cs H5
1

/""/"
C.O.CHe
1 1 IN. /""/""1 -Cotarnin
"/""/ ' 1 1 IN CH 3 ( (Stypticin)
isochinolin " / " /
Okystyptin
/Csfü.(O.CH3)2
C.0.Cfü.CH "/"/""O.CO.
:
1
1
/
N CH
Hydrasti n.
" / "'-/

.

3

Itt emlithetök a szülési fájdalmak enyhitésére
szolgáló Pituitrin és Glanduitrin.
5. Antlpyreticumok.
Az antipyretikumok egyik csoportját amidok,
másikát szalicilkészitmények képezik. A chinin-

("-(l!'jco.oH

""'/ ·"-I/ "- /"'- /Co H5
N

1

Atophan

Hsc(~(/~co.o.oHó

N

" / ·,,
1

/Cs fü

N

Paratophan
Novataphan
.Eredményesebb volt, habár téves alapokból
indult is ki, Knorrnak kisérlete, aki azt hitte,
hogy a chinin alapszerkezete a hypothetikus
/NH
HC = CH.CN '- 1
11
YH és ezt igyekezett
= CH.C.CH.Cfü
fenilhydrazinnal és aceteceteszterrel kondenzálva előállitani, termékül kapta a kitünö lázellenes szert, az Antivyrint, melyet a téves föltevéshez ragaszkodva oxydimethylchinizinnek
vélt (II. magy. gykv. 1888. lenyomatában még
ezzel a synonimával jelöiiik). 1883 ban reájött

chinizin:

1

HC

XI

Knorr, hogy az antipyrinben egy uj bázis van,

a /JJ'rnzolon.
HC-CH

HC--CH

11

11

HC-CH

11

11

HcvCH
NH

N\/CH
NH

pyrrol

pyrazol;

11

N\/CO
NH
pyrazolon;

1

-H

1

2.HN\/CO 5.
1. NH
izopyrazolon.

-H
Co H:;
Hv H
N-H -ammonia; N -H -anilin; N-N-H
=hydrazin.
-H
-H
-CGH5

l1yclrazin, mint amilyen szerkezetü p. o. az Antitlzermin - a laevulinsavas phenylhydrazin: CG
H". NH2 :N.CH:i. C2H 4 • CO. OH. Ha a 4. állásu
H helyébe egy amino-gyököt helyezünk be alkylekkel, ka1~juk az amyclopyrint v. Pyramiclont,
HaC.C=C.N/CHa
1

-Co 1-11.0.Cz Hó
N-CO.CHa

3.HC=CH 4.

ez utóbbinak helyettesitési terméke az antipyrin
mint 1-phenyl, 2-3 dimethyl, 5-pyrazolon. A
phenylt toluyllal helyettesítve kapjuk a homolog Tolipyrint, ~.alicyl~avval a Salipwint, manclulasavval a Tussolt, coffeincitráttal a Mygraenint, phenylesterekkel az Acetopyrint, Tolysalt,
Astrolint. Az antipyrinben a hatóképes gyök
analog módon az alább tárgyalandó anilidekhez
a phenylhydrazin:

1

rn87 óta alkalmazzák a phenacetint a gyógyászatban (Kast. Hinsberg).

paraamidophenol

CO. H
/'

/"! -benzol;

:

'

/

"-CHs

/

melynek kárnforsavas, !'.zalicrlsavas iisszeköttetései, jobl~an mondva 111olekulaelegyei szintén
használatosak.
Az antipyretikus hatásu aminobázisból kiindulva az anilinből ugyan már 1852-ben Oerharclt előállitott egy acetyl származékot, annak
antipyretikus tulajdonságát Krieger, Cahn és
Happ tanulmányozták; a mérgező bázikus nitrogéncsoport H-jeit zsirsav- és benzolsav homologok bevezeté~.ével igyekeznek csökkenteni,
de vagy könnyen bomló, ennélfogva mérgező,
vagy nagyon indiferens és lassu hatásu vegyületeket nyernek, azért az Antitebrin és vegyületei megbízhatóságuk szempontjából alatta
állanak a többieknek.

-H

-CsHo
N-CO.CHa Exalgin;
-CHa

-Co Ho
N-CO. CHa

"/

1

/ '• OH

-benzoesav;

1

',

[

-phenol

/

"CO OH
.OH
-salicylsav és sói.

',/

N.Cr.Hó

-anilin;

!

1

"-/

H:;

phenacetin.

Az amiclophenolok csoportjába tartozó antipyreticumok a Salophen, Phenocoll és salicylestere a Salocoll, Methacetin. melyben (C~Hr;) helyett ( CH3) van, Kryofin, melyben ecetsav helyett methylglycolsav van, a Kryogenin, Amigdophenin, Malakin, Sedatin, Valerydin, Lactophenin, Citrophen, Apolysin, Holocain stb.;
ujabban az Astrolin, Neopyrrn, Melubrin, Neralthein, Kephalodin, Triphenyl, azok az antipyreticumok, amelyek az elsorolt csoportok valamelyikébe sorozhatók.
A benzolnak magának szintén van antipyretikus hatása, mérgező voltát carboxil bevezetésével ellensulyozva és a phenolból kiindulv:1
jutunk a szalicylsavhoz, a nag:v elterjedbégii
antipyretikumok alapjához:

HaC.N CO

-C3
N-H

paraphenetidin

Ezek (CO.Oli) csoportjának vagy (OH) cso
portjának H-jeit helyettesítve különböző készit
ményeket kapunk, melyek a gyógyászatban
becsesek:
flelyettesités a (CO.Of/) gyökben: Methyl.
salicylát (01. Oaultheriae); Aethybzalicilát ~
Mesotan, Salol=Phenylsalicylát, Saligallol, Ur~~al,
Nirvanin, Corclol, Olycosal. Salimenthol.
Saliturn, Spirosal.
/ "CO 0. e~ H;
,OH

/. CO.O. C6 H,;
. ~OH

i

'

Mesotan ;

1

Salol
[phenylsalicylat].

laethylsalicylat].

f/elyettesités az (Qfl) gyökben: Acetylsalicylés sói a Hyclropyrin, a Cahnopyrin
és ezek eszterei: Plzenosal, lncloform, Diplosal.
NovasJJirin azok az ujabb szalicylkészitmények,
melyek e mu11kúba11 fel vannak véve.

~:av=Asvirin

Antifebrin;

-H

-Cs fü
N-CO.O.C2 H& Euphorin.
-H

Schmiedeberg az antifebrinnek a szervezetben
végbemenö bomlási termékeit vizsgálva tapasztalta, hogy az anilin az ecetsavgyök oxydálóclása után sokszor maga is p-aminofenollá alalnilva hagyja el a szervezetet. Ebből ő arra a
gondolatra jött, hogy nem az anilinböl, hanem
mindjárt a p-amidophenolból kell kiindulni;

CO OH
CO.OH
/"..
0 [CO.CH2]~0:

/. CO.OH
' '-,O.CO.Cfü

·".

1
1

'./
Aspirin ;
[acetylsalicylsav]

'·

./

'· /

1

Diaspirin
[succinylsalicylsav]

A fahéjsav aciclum cinnamylicurn Cn H;; Ctt.
C H. COOli és sói (Hetol stb.) már inkább baktericid hatásuak. (Lásd: Phenolok.)

Xll

6. Diuretikumok. Hugyantiszeptikumok.

Az amin bázisoknak némely esetben a vese
epithelsejtjeire kifejtett izgató hatása folytán
diuretikus hatása van, melyet Schröder főleg
a coffeinnél tanulmányozott s igyekezett azt
más vegyületben is megtalálni. Mitscherlich
majd Filene fordították figyelmüket arra, hogy
a cacaomagvak héjában található Theobrominra
ugy hat, mint a Coffein, de a vasomotorikus
központra nem gyakorol befolyást, ami egy
methylgyök különbség javára írandó. A theobromin és coffein szerkezete a hugysavból vezethető le:
/NH.CO.C.NH"
/N.CHa.CO.C.NH,
co"
i'·
/co; co"
"
/;CH
NH--C.NH
'N.CHa--C. N,
hugysav.
theophyllin.
/NH.CO.C.NH'CO'11
;/CH
NH. - C.N
xanthin.
/NH CO.C.N.CH3'/N CHa.CO.C.N CHa,
CO
1
'CH · CO
11
CH
"N.CHa- C-- Ny
'
"N.CHa -C-- N,'l'
theobromin
coffein
1
[3-7-dimethylxanthin]
[1-3-7-trimethylxanthin].

Ezek szintézise az alkvlezett hugysavból és a
guanidinből Fischernek és Traubenek munkát
alapján szintén sikerült. (L. Dr. 0. Mossler:
Künstliche Alcaloide und ihre Anwendung als
Heilmittel. Pharm. Post 1912.) A theobrominnak
különböző sóit és derivatumait használják: Agurin, Diuretin. (Theonacet, Theonasal). Theophyllin. Uropherin. Eustenin. Theocin . .Euphyllin. Theosalin. Theoferin stb.

tetraminhoz hasonló cykliktts aminek az u. n.
paradiazinek, rneiJ'ek az elöbbi purin csoporttal
Nisomérek: HC ( - rneta állásu N-purin ·
''N-

'

N ~==> N para állásu N- pfJJerazin.
A piperazin és derivatumai mint antiseptikumok
és hugysavoldók a piperazinból származnak:
Lycetol, Sidonal.
NH
H2c/"cH2
/

=Piperazin ;

1

H2C"-/CH2
NH

Sós hugyhajtók a Ka. aceticum. Li. carbonicum és citricum. Uricedin. Na aceticurn. Na anhydromethylen citricum. Citarin. Na biboricum
stb. stb.
7. A phenolok.
A benzolszénhydrogénekben a gyiirühöz kapcsolt (Ott) csoport nagy antiszeptikus hatást
kölcsönöz ezen vegyületeknek, a fehérjékhez
való nagy reakcióképességiik azonban mérgező
tulajdonságuvá teszi öket. Aliphás szénhydrogének bevezetése a mérgező hatást csökkenti,
hasonlóképen csökken a mérgező hatás a (OH)ok számával és függ azoknak egymáshoz viszonyított állásá tói is:
/'-

/

/"" Clla
/ ' C2H5
OH
OH
·OH
/ =phenol; / / =0-kresol; / 1
=phlorol;

"/

"'-/

"/

CHa
/'-caH1
1

j

=thymol

"/OH.

A fonnaldehyd, rendkívül reakcióképes vegyület lévén, ugy külső, mint belső dezinficiens
gyanánt önként kínálkozik. Belsőleg azonban
épen organotropizmusa miatt nem alkalmazható, csak ugy, ha a (COH) gyök maró hatását
annak lekötésével paralizáiják. Ammoniával
a H. COH azonban neutrális hatásu kondenzációs terméket ad, melyből a szervezetben lassan H. COH válik le és kifejti bactericid hatását.
A H.COH-ból ammoniával keletkező vegyületet
UrotroJJin név alatt Schering hozta forgalomba,
a vegyület szerkezetét Denis állapította meg:
/1exametl1ylentetramin:
4NHa+6H.COH=6H20+H2C=N-CH2-N-CH2
1

H2

1
C-N-CH2-N=CH~

Mint anorganikus vegyület a B(OHL-al alkotja
a Borovertint. substitutiós termékei' közül ismertebb a Helmitol és Hetralin. A hexamethylen-

Sói, szappanos, fonnaldehydes oldatai, halogénezett termékei és azok sói mint kitünő antiszeptikumok ismeretesek: Bromol. Omal. .Eugenol. Arhovin. Losophen. Europhen . .Epicarin,
Xeroform. Aristol. A mérgező hatás a (S03)
gyök bevezetésével is csökkenthető, amikor a
sozolsavak keletkeznek, melyek halogénjei és
sói jól ismertek:
/ - -'-soa-Zn-Süa/~"

/'-oH
1

·"

1HSOa'

""/
Sozol, Aseptol

/

'-

~-

Sozojodolnatrium.

OH
OH
Zincum sulfocarbolicum

/OH
Cr. H4-SÜa Na

/

"J2
Ide tartoznak az Asterol, Sanatol, Thioform,
lsoform. A kétvegyértékU phenolok egy csoportjának esz terei: a kreosot- és guaiacolké-

Xlll

szitmények igen kedvelt gyógyszerek. őssze
hasonlitásuk:

1

1

/'oH
!oH
,/
1

/'oH
-pyrocatechin;

1

1

,/a.e~

',/ -

-guaiacol;

H

1

g-' /

CO.ONa.

CO.ONa.

Koránt sincsen eme rövid vázlattal megadva
az eme könyvbe foglalt ujabb gyógyszerek
hovátartozósága; hiszen ehhez tulajdonképen a
szénvegyületek
chemiájának
interpretálása
,. volna sziihéges, célunk pedig csupán az volt.
kreosot, ezek derivatumai: Bensozol. Monotal, hogy azon féíbh ir{myelveket, amelyek az „Ujabb
Creosotal, Eucol, Duotal, Oeosot, Ouaiacetin, gyógyszerek" szintetikus előállitásában vezetOuacamphol. Monotal, Novocol, Stryacol, Thy- 11ek, nagy kiirvonalakban m.egismertessem.
ocol stb. a fontosabbak; a halogénvegyületek
közül a Jodofan, Noviformin tartoznak ide, melyek szöveti képletét e munka részletes részéAz előbbi nyolc csoport mellett használatos
ben föl lehet találni.
gyógyszeranyagok mellett a gyógyszertan meg_
különbözteti még a következő csoportokat:
Hashajtó szerek. Cathartica. a) Hashajtó8. Chemotherápia.
sók: Natrium sulfuricum. Kalium sulfuricurn.
Ehrlich Pál a tropusok alatt gyakori proto- Magnesium sulfuricurn. Magnesium carbonicum.
zoonok {tltal okozott beteg~.égek ellen küzdve, Kalium hydrotartaricum és natrio-tartaricum.
azokat nem a szerumok antitoxinjával, hanem Natrium phosphoricum. Kalomel. b) Cukros
olyan vegyi szerekkel igyekezett megülni, ame- nedvek: Manna. Pulpa tamarindorum. c) Anthlyeknek a parazitaölő tulajdonsága nagy, ellen- racen szdrmazélwk: I{heurn. Senna. Cascara
ben a szervezet anyagát nem támadják meg. sagrada. Aloe. frangula. Purgo. cl) Erős növényi
Hathatós szerek volnának a Hg és az As, ezek drasticumok: Jalapa. Colocynthis. Podophyllanorganikus sóinak azonban nagy az organo- lin. Oummi Outti. Scamonium. Elaterium. e)
tropiája, mivel ionizációjuk sóikban nagyfoku. Olajos hashajtó/?: Ricinus. Croton.
Megkisérelték ezen organotrópiát organikus
Köptető szerek. Expectorantia. a) Sós kövtetők.
gyökökkel csökkenteni; az arzénét az aminek- Expectorantia salina. Konyhasó, natriurn bicarkel analog arsin csoportositással sikerlilt is bonicurn. Kalium jodatum. Ammoniumsók. b)
mérsékelni:
Expectorantia nauseosa: Apomorphin. Ipeca-CHs cuanha. Kalium ~,tibio-tartaricum. Stibium sulfuratum au ran tiacum. Saponin anyago/?: Quil-amin ;
laja. Senega.
-H
Hánytató szerek. Emetica. Apomorphin. lpearsin; ennek eszterszerii vegyiilete az alcarsin cacuanha. Kaliurn stibio-tartaricum. Cuprum
As (CH:i). 0. (CH 3)2. As, és oxidációs terméké- sulfuricurn.
ben a kakodylsavban az arsen már nem olr
Összehuzószerek. Adstringentia. a) Nehézmérges. Még jobb sikerrel volt alkalmazható az
aminobázisokkal való összeköttetés. amilj'en JJ. fémsók. Eziistvegyiiletek. Ólomvegyü;etek. Réz
o. az Arsacetin: CH::. CO. NH. C1;H4. (AsO) sók. Zinksók. Aluminiumsók.
Erösitő szerek. Roborantia. a) Vas. Phoshor.
/OH
,
,
/OH
Calcium.
Arsen (Kakodyl, atoxyl). b) l(eserii
,
es az Atoxyl: NH~ CnH~. Asü , ON·
'ONa.
,1,
anyagok: Amara. Amara pura: Oentiana. Herba
centauri. Folia trifolii. Lignum quassiae. Tarés végre az Ehrlich által 606-nak nevezett Sal- axacurn. Amara nmcilaginosa: Lichen islandiparsan. Hasonlóan lehet a Hg affinitását is cus. Calumba. Amara aromatica: Absinthium.
csökkenteni főleg arómás ~zénvegyiiletekkel. Calamis. Condurango. Lupulin. Cascarilla. b)
Jakobi vizsgálatai szerint ha a Hg egyik vegy- Gyógyfd/Jszerek és emésztő fermentumok. d)
értéke van csak a gyiiriihöz kötve, a mérgezi\ Fehérjék: Infusurn carnis salitum. Extractum
hatás alig csekken, de ha mindkét vegyértéket carnis. Caseinkészitmények. Peptonok. Tropon.
benzolgyiiriihöz kötjük, a hígany affinitása a e) Zsirok: Oleum jecoris. Lipanin. f) Szénhydszervezet anyagai iránt nagyon leszáll és ke- rdtok: Maltum. Laevulos:e. g) Emésztő fennenvésbé mérges. A higanynak szénvegyületekkel twnok: Peipsinum. Papain. Pancreatin. II) Orképezett uj abb vegyül.etei As(fUÍI ol-Hg ( CH:i)2. ganotherapia: Paizsmirigy. MellékveY.ék, adrenalin. Ovarium.
Asterol, Asyphil, Enesol. Hermophenyl.
CHa

/'ott
l,)o.CH:1

As-cHa

XIV
Bőrizgató szerek. Irritantia. Cantharis. Eumala. filicis mari~ rhizoma. Arecae semen.
phorbium. Sinapis .Terebinthina.
Cucurbitae peponis semina. b) Antinematodea:
Végül megkülönbö,ztethetők:
Cinae flores. Santonin. Tanaceti vu,!garis herba.
Mechanikusan ható szerek. a) Szénhydrd- q) Bőrélősdiek ellen haszndlt szerek: Antietok: Keményitő. Iris. Dextrin. Cukorfélék. JJizoa. a) SzaJJpanok: Sapo kalinus. Sapo natroOummi arabicum. Tragacantha. Althaea. Salep. natus. b) Halzsamoll: Balsamum peruvianurn.
Malva. Verbascum. b) Fehérjefélék: Oelatina Balsamum Styracis. e) Kdtrdnyok: Pix liquida.
animalis. lchthyocolla. e) Zsiros olajok: Oleum lchthyol. Naphtolum. Pyrogallol. Chrysarobin.
amygdalarum. 01. sesami. 01. lini. 01. lauri. 01. e) B'akterizunok ellen haszndlt szerell. Antibaccacao. Axurngia porci. Sebum ovile. d) Egyvegy- terica AntiseJJfica. a) Oxydáló lwtdsuak: Oxyértékü alkoholok zsirsavas észterei: Cer~. Ceta- •gen. Ozon liydrogensuperoxyd. Kalium chloriceum. Adeps lanae. e) Nem valódi zsirok: Pa- cum. Kalium hypermanganicum. Acidum chroraffin. Vaselin. Glycerin. Lycopodium. f) Szer- micum. Chlor. Calcaria chlorata. Jód és jódtarvetlen JJOros anyagok: 'Bismuthum-készitmé- tail1mu vegyületek. Jodum. Kalium Jodatum. Jo_
nyek. · Bolus aLba. Talcum. g) Ragasztó anyagok doformium. Jodoform-pótszerek. (Ariol. Jodoés kötőszerek: Tapaszok. Collodium. Outtaper- lum. Aristol. Kalium és nátrium sozoiodolicum.
cha. Oummi elasticum. Calcium sulfuricum us- Jodeigon. Europhen Losophan. Vioform. Ekajodoform. Jodoformal. Jodoformin. Jodoformotum. Lana gossipü.
gen. Chininum Jygosinatum.) /3) Elektrolyfek:
Fertőző betegségek sJJeci(ikus gyógyszerei. Oltds. SerumtheraJJia. ChemotheraJJia. Ide soroz- Acidum boricum. Natrium boracicum és Sulfur
liydrargyrum készitményei. (liydrargyri saliéL
hatók részben a
Savak és lugok. a) Szerves savak. Széndi- et praeparata. Sulfur ~.tb.) Szerves anyagok:
oxid. Acidum formicicum. Acidum aceticum. f ormaldehydum és készitményei. (Amyloform.
Acidum lacticum. Acidum tartaricum. Acidum Tannoform). Acidum carbolicum. Aseptol. Recitricum. b) Szervetlen savak: Acidum hydro- sorcin. Kresol-készitménY'ek. Solveol. Lipol.
chloricum. Acid. nitricum. Acid. phosphoricum. Trykresol. Kreosotum. Ouajacolum. Thymolum
Acid. sulfuricum. Acid. chromicum. e) Lugok: Camphora. Mentholum. Acidum cinnamylicum.
Oxidok és hydroxidok. Kalium és natrium hyd- Acidum benzoicum. Acidum salicylicum. d)
föl lehet említenünk végül az:
roxyd, Liquor ammonii. Calcium oxydatum.
Magnesium oxydatum. /3) Karbonátok s hydroIzesitő és szagositó anyagokat: Saccharum.
carbonatok: Kalium és Natrium carbonicum. Saccharum lactis. Laevulose. Mel. Pulpa prunoNatrium bicarbonicum. Ammonium carbonicum. rum. Manna. Liquiritia .. Saccharin. Szagositó
anyagok. Illó olajok.
Lithium carbonicum. Calcium carbonicum.
E szerek köziil a nemhivatalos vegyületek
Élősdiek ellen ható szerek. Antiparasitica.
a) Féregiiző szerell. Anthelmintica. Antices- hatása, adagolása és alkalmazása bővebben a
toda: Punicae granati cortex. Kousso fl'ores. Ka- következő ré~zletes részben van leirva.

A fontosabb gyógyszerek fölfedezésének és fölta lálásának
időrendi

1803. Narcotin: Derosne.
1805. Mmphium (?): Sertürner.
1806. Meconsav: Sertürner.
1812. Cinchonin: Gomez.
1912. Picrotoxin: Boulay.
1817.. Morphium: Sertürner.
1817 . .Emetin: Pelletier.
1818. Strychnin: Pelletier és Caven ton.
1819. Brucin: Pelletier és Caventon.
1819. Veratrin: Pelletier és Caventon.
1820. Chinin: Pelletier és Caventon.
1820. Coffein: Runge. (Syntheticusan 1891.
.E Fischer.)
1826. Coniin: Giseke. (Syntheticusan 1886.
Ladenburg.)
1828. Nicotin: Possel és Reimann. (Syntheticusan 1900. Pictet.)
1830. Santonin: Kahler és Alms.
1831. Atropin: Mein.
Syntheticusan 1900. Willstadter.)
1831. Chloroform: Soubeiran.
1832. Codein.
1832. Chloralhydrát: Liebig.
1883. Aconitin: Geiger és Hesse.
1839. Methylal: Malaguti.
1841. Sozolsav.
1842. Theobromin. (Syntheticusan 1897. E.
Fischer.)
1843. Berberin: Solly.
1851. Spartein: Stenhouse.

táblája.

1851.
1852.
1852.
1855.
1855.
1857.
1860.
1869.
1870.
1874.
1875.
1875.
1882.
1883.
1885.
1885.
1885.
1885.
1886.
1887.
1887.
1887.
1888.
1888.
1889.
1890.
1901.

Hydrastin: Durand.
Arbutin: Kavalier.
Acetanilid: Gerhardt.
Cocain: Niernann. (Syntheticusa11 1902.
Wililstadter.)
Paraldehyd: Oerharclt.
Hypnon: Friedel.
Bibirin: Walz.
forrnaldehyd: Hoffmann.
Agaricin: fleury.
Methylacetanilicl: Hoffmann.
Pilocarpin: Gerrard A. W.
Salicylsav: Kol be.
Adonidin: Crevello.
Antipyrin: Knorr.
Sulfonal: Baumann.
Urethan: Schmiecleberg.
Thallin: Skraup.
Jodol: Ciamician.
Salol: Nencky.
Amylenhydrát: Wurtz.
Betol: Kobert.
Phenacetin.
Anthrarobin: Liebermann.
Theophyllin.
Scopalamin.
Orexin: Paal és Busch.
Adrenalin. (Syntheticusan 1904. Stolz.)

-)

Nemhivatalos ujabb gyógyszerek.
..„
ACETONUM.

adunk hozzá s a folyadékot gyöngén hevit.iiik.
Mihrmar .iodoform válik ki. Alkohol e reakciót
(ammoniával) nem adja. Néhány csepp dimethvl-paraphenylendiaminoldat aceton .ielenlétéTiszta, szintelen, könnyen mozgó, illékony ben vörös szint mutat. Ha vizes oldatát néhány
folyadék. Szc1ga a borsméntára emlékeztető. ize csepp foszforsavval megsavanyitjuk és némi rézmaró, a kámforéhoz hasonló. F. s. 0.800-0.810; szulfátoldatot és káliumiódoldatot adunk hozzá,
forrp. 56-58. Könnyen meggyulad s világító barnás, felhős zavarodás mutatkozik; melegíés nem kormozó lánggal ég el. Vízzel. éterrel tésre a folyadék elszíntelenedik s ~ziirkés fehér
és alkohollal minden aránybrn keyeredik. zsíros csapadék válik ki. Jódc'al fforojodaceton keletolajakban oldódik. Kitünő oldószere a zsirok- kezik belőle.
n<k, gyantákn2k, kaucsuknak. kámfornak. celMegvizsgdlds: Teljesen elil I~ njon. Száraz
luloidnak stb.
káliumkarbonát vagy klórkalcium ~zét ne folyElődllitds: Baryum aceticum-ot száraz Jepájon benne ( viz). 10 kcm-ét 10 kcm káliumacerolásnak vetünk alá. A párlatot kiégetett nát- tátoldattal összerázva, a vizes rétegnek legföriumkarbonáttal viztelenitjiik és klórk:- Icimn fö- !ebb 1.2 kcm-rel szabad megnagvobbodni (metött rektifikáljuk. Teljesen tiszta aceton elöállitá- tilalkohol, aethyl2Jkohol, viz). - Sz:ntelen ma~:ára előbb biszulfit vegyületét állitiák elő és ezt
gas hengeriiyegben 10 kcm-ét vizzel 100 kcm-re
szódaoldattal elbont.iák. Ezt lc"lcium-hidroxid- higitjuk. felülről nézv1e az oldat színtelen és teldal semlegesitik és lepárolják. Az illó részt ége- jesen átlátszó. tiszta legyen (kozmásanyagok,
tett mészszel viztelenitve u.iból des.ztillál.iák, a szénhidrogének). - 0.5 kcm. ezüstnitrátoldatpárlatból a metilakoholt vizteleniteN klór-kal- hoz cseppenként 2.ddig adunk ammoniát, mig a
ciummal eltávolitiák, az acetont rektifikálásnak kezdetben kiváló cs,apadék feloldódik. az oldatot vizzel 10 kcm-re higit.iuk és hozzáadunk 1
.vetik alá.
Azonossdg: Egy szemcse nitroprussid-nátriu- kcm. acetont és enyhén me'.egitjük. 10 percen
mot 2-3 csepp vizben oldunk. n oldatot 1 belül ne mutatkozzék zm1arodás V< gy megfeketedé$ (redukáló anyagok).
.· ·
cm 3-nyi acetonnaJ keverjük és vizzel 10 cm 3-re
higitjuk. Ha ez elegyhez 1 cm:~-nyi nátronlugot
Allwlmazds és hatás: Belsőleg tuberkulozis.
adunk. élénk vörösbarna színeződés keletkezik. 'csí1z, köszvény ellen s féregiizö szerül is. Külamely ecetsavtól sötét\iirössé ,··álik. Kémlőcső sőleg izg2Jó bedörzsölésekre. A lőgyapotot aceben 5-10 cseppjét vizzel 4-5 cm 3 -re higitjuk tonkollodiummá old.ia. Az iparban l;- kkokhoz.
s egyenlő térfogat Deniges-rer genssel':' elegyit- jodoform és sulfonal előállításához. Hatása iz.iük; forró vizfürdőn a folyadékból fehér kris- gató.
tályos csapadék válik ki. A csrpadék 3(2HgS04
Adagolds és alkalmazási f onndlz: Belsőleg
+Hgü) + 4 (CH3) 2 • CO összetételü. - 1 :5 egyes adagja 0.3-0.6 g., napi adagja 3.0 g, Kül3
arányú vizes oldatának 16 cm -éhez 0.2-0.3 g. sőleg 10 gr.-ban 4 g. jódot o!dva e Jodacetont
.iÓdnak 1 :20 jódammoniumoldaföan V2.ló olda- ecsetelésekre használják f urunkulusoknál stb.
tából 2-3 cm 3-nyit adunk. 1 cm 3 -nyi ammoniát
Eltartdsa vigyázaittal. Oyulékony.
'''A Denigés-reagens ugy késziil. hogy 5 g, sárga hiSuírmazékai: a Hypnon, a Salacetol stb.
-

Aceton. Dimethylketon. Propanon. Splritus
cus. Mesitalkohol. Cli:i CO Cli:i. -

P~'roaceti

ganyoxidot oldunk 20 cm" tiimény kénsav és 1110 ~
forró elegyében.
Yondrasek-Darvas: Nemhivatalos 11j1bh gyógyszerek 1.

viz

ACETOPYIUN.
Acopyrln. Antlpyrlnum acetylosallcylicum. Acetyl-szallcllsavas antipyrln. C11H12N20 . Cofü(OOC. CH.)
(COOH).

Fehéir, finoman szemcsés kristálypor. Ize
édeses-kesernyés, szaga ecetne emlékeztető. Vizes oldata savanyu vegyhatásu. Olv. p. 64.565.5, hevitve teljesen elég. Hideg vizben nehezen
(1 :36) oldódik, meleg vizben könnyebben (1 :26)
s „ alkohol és kloroform igen könnyen. éter
konnyen (1 :5), petroleuméter pedig igen nehezen oldja. Lugokban bom1ás közben oldódik.

huzó, vizes oldata sa vanvu vegyhatásu lievité~re fehér szurósszagu gőzök fe.ilődése 'mellett
ehllan. Olv. P. 186--187°. Oldaitai a sarkított
fényt jobbra téritik. Hideg vízben nehezen
(1: 140), forró vizben könnyebbe·n (1 :8) oldódik;
.alkohol (1: 1.3), éter (1: 1.8) könnyen oldják;
1g;en ?e~ezen (1: 1000) oldódik· kforoformban.
Szubhmalva vizmentessé: Acidum camvhoricum
anhydricum s 216-218° olv. pontuvá válik.
Előállitása: Tágas lombikba laurinea-kámfort
1.37 f. s. salétromsavval vízfürdőn visszafolyós
hiitővel addig melegítünk, mig kihüléskor kámfor többé nem váliik ki. Azután bepáralogtatjuk
s a nyert kámforsavat vízből kikristályositjuk.
Tisztirtás céUábóJ a s.avat nátdumsóvá al~vkitjuk
s1 ezt átkristálvositással tisztit.iuk és sósavval
el bontjuk.

Ellőállitása úgy történik, hQgy antipyrint és
acetyl-szaJ.icilsavat molekularis arányban. szárazon vagy nedves állaipotban összeolvasztunk.
A terméket átkristályositással tisztitiuk.
A;onosság: 0.2-0.3 g.-ja alkohdll}a.111 oldva
nehany csepp ferriklorid oldattá! a vérvörösAzonosSJág: Ha forró telitet1t oldatának 10
szinü antipyrin-reakciót muitatja, mely szin kén- kcm.-éhez 10-15 csepp vaskloridoldatot adunk.
savtól sárgásra halaványodik. Iia kis mennyi- világos vörösbarna csapadék keletkezik; rézségét vizben oldTuk. nehány csepp híg kálium- szulfát-oldattal hasonló köriilmé'nvek között kénitrátoldatot adunk hozzá és nehány csepp kén- keszöld csapadék.
savval megsavanyitjuk, zöld szineződélS keletMegvizsgálás: Olv. pontját kénsav fölött való
kezik: isoni1rosoantipyrin. - Ugyanily menygondos
szárítás után határozzuk meg, A továbnyiségét 3-4 kcm. higitott kéns1a vv.al egyideig
bi oxidálódás folytán keletkező camphoronsav
főzzük, a kihülés után a folyadékot 10 kcm.-nyi
éterrel összerázzuk, az állás közben megtisztult (olv. p. 135°) az olv. pontot leszáHitja, A ma1triéter rét~g<et leöntve, igen híg vaskloridoldattal caria-kámforból előállitott balratéritő kámforrázzuk: ez utóbbi a szalioilsa vtól ibolyaszint sa v hasonló 186-187° olv. pontu. parakámforölt. - 0.2-0.3 g.-nyi mennyiségét. 4-5 kcm.- sav olv. p, 204°, a jobb- és balratéldtő isokámnyi alkoholos káliluggal főzzük: a :kihülés után forsaiv olv. p, 171°, a (d+l) isokámforsavé 191°.
ké'nsavval megsavanyított oldatban ecetéter - Hidegen telített oldatának 10 kcm-e higitott
salétromsawal megsavanyitva, se ezüstnitráitszag keletkezik.
oldattól, se báriumkloridoldattól meg ne zavaroM<!gvizsgálás: Olvadáspontját kénsav fölött sodjék (kénsav és sósav ) - 0.2-0.3 g,-ját 10
való száritás után határozzuk meg, 1 :20 vizes kcm. vizzel fölforraljuk és kihüléiS után az oldacAdata kénhidrogénviztől és ammoniás ké:nam- tot papiroson átszür.iük, a szüredék 2 kcm.-ét
moniumtól ne változzék (nehéz fémek ) Tö- ugyanennyi töménykénsa:vval elegyitjük s kimé'ny kénsavval vagy salétromsavval eldörzsöl- hül6s után telitett ferroszulfátoldatra rétegezve meg ne feketedjék. (Idegen. szerves anya- zük; az élrinitkezési rétegben barna gyürü mihagok). A salétromsavval bizonyos idő mulva mar ne keletkezzék (salétromsaiv). - Telitett
rózsaszineződés muta1tkozik.
oldata kénhidrogénviztől ne változzék meg (neAlkalmazás és hatás: Akút izületi csuznál és héz fémek). - Ha 0.2 g.-ját 10 kcm. 10 százalázellenes szerül hasznáUák, mint az antipvrint. lékos nátriumkarbonátoldattal összerázzuk. tökeletes és tiszta oldat k1eletkezzék (kámfor kiHatása, mint alkotó részeié .
zárása).
Platinalemezen igen erősen hevitve telAdagolás: Adagja naponta többször 0.5 g,
Legnagyobb egyes ada.gja 1.0 g, Legnagyobb jesen elégjen (nem illanó, szervetlen vegyületek, sók, stb.) Tartalom-meghatározását
napi adagja 5.0 g,
titrálás utján eszközölhetjük. 1 g.-.iát kénsav
Eltartása: vigyázattal.
fölött jól kiszáritva 50 kcm-nvi ailkoholban oldjuk s phenolphtailein-indikátorral fé:lnormál alkoholos káliluggal titráljuk. A vörös színező
ACIDUM CAMPHORICUM.
dés bekövetkeztéig legalább is 19.8 és legfölebb
20 kcm-t kell elhasználnunk. A kámforsav kétl(ámforsav. Jobbratérltö közönséges kámiorsav.
t:ázizos sav, ennélfogva 1 kcm. félnormál lug
Camphyl-sav, CsHu(COOH)..
0.0500 kámforsavnak (molakulasúlv 200) felel
Fehér kristálylemezkék vagy szemcsés, meg. Az alkoholos kálilug titerjét gyakran válkristályos, szagtalan por. Ize savánvkás. ös..s2e- toztaitván, értékélt ellenőrizzük.
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Alkalmazás és hatás: Külsőleg enyhe; élé'nkitő

és dezinficiáló adstringens a gége és orr
gyulladásainál, dagana1toknál, idUlt urethritisnél, kóros izzadásnál. Akut •tüneteknél 0.5-2
százalékos oldatait, idült eseteknél 6 százalékosait alkalmaznak, az oldathoz szükség esetén
alkoholt elegyitve minden 1 százailék kámforsavrn 10 százé:!Jlék rnennyi1ségben. - Belsőleg tüdővészesek é.i.ieli izzadása ellen.
Adagolás és alkalmazási formák: Adagja belsőleg

1-3-5 g. ostyában az izzadást 2 órával

Adagolás: 'Belsőleg bevéve. a fahé.isav a
hugyba mint hippursav megy át.
Eltartás: fénytől óvott helyen.
Származékai: a H etof orm fahéj sa vas bisnmt,
a Hetol fahéjsavas nátrium, a Hetokresol fahéisa vas metakresol stb.

ACIDUM DIAETHYL-BARBITURICUM.
(Lásd Veron.al).

megelőzőleg.

Származékai: a Kalium camphoricum, Anili11um camphoricum stb.

ACIDUM CINNAMYLICUM.
fahé)sav,

fJ

Phenyl-acryl-sav. Cotto . Ctt = Ctt . C02H.

Szintelen kristályok, szaguk nincs; a fogak
között recsegnek. Előbb iztelen, majd karcoló
izű. Hideg vízben nehezen ( 1: 3500) oldódik. alkohol és zsiros ola.iok könnyen oldják. Olv. p.
133°; forrp. 300-304°. Részben változatlanul
szublimál, vizzel eLillan. Kaliumpermanganátta'l
stb. oxidál va benzaldehyd-dé afakul, redukálva
lkalium-szulfittal vagy nátriumamalgammal)
hidrofahéjsavat: phenyl-propionsav C6ttóCH2CH2-C02H ad. - A kereskedelmi szintétilrnssav rendszerint kissé benzaldehyd szasrn. Olv.
p. 130°, forrp. 300°. - A fényen bomlik.
Előállítása: Styraxot fölösleges nátronluggal
lepárolásnak vetnek aá, a marndvány fruhé'.is·avas nátrium. Ennek megszürt vizes oldatából
a fahéjsavat sósavval választják le. A megmosott krisitályokat ammoniumkarbonátoldatban
föloldva ujra kiválasztjuk s forró vizből csontszélnnel átkristályositjuk. Hasonló módon peruivagy tolu-balzsamból is előállitható, továbbá a
fahéjaldehyd (olaj) salétromsavval való oxidálása utján. Szintétikus uton benzaldehyd-et acetyl-kloriddal zárt csőben hevitünk: C6H5CH. ü+
CH 3 COC1 = lf Cl + Ca H5 Ctt = CH - C02H.

Megvizsgálás: Szintelen. s.izagtalan legyen s
maradék nélkül égjen el. Salétromsavval megsavanyttott vizes oldatát ezüstnitrátoldat meg ne
zavarositsa. (klór) - 1 g, fahé.isav semlegesjtésfile 6.7 kcm. normálkálilug Jegyen szükséges.
Alkalmazás és hatás: Ütőérbe az izmok közé
fecskendiezésre, továbbá ecsetelésre tuberkulozisi-nál ajánlják. Oégefőtuberkulozisnál 5 százalékos alkoholos oldatát ecsetelésre vagy 5-10
százalék glicerines oldatát bedörzsölésre alkalmazzák. Az iparban a fahé.isav az indigo előálli
tásának a>lapanyaga.

ACIDUM FORMICICUM.
„„

Hangyasav. formylsav. Hydrocarbon-sav. tt. CO. OH.

Tiszfa, színtelen, teljesen illanó szurós szagu
és erősen savanyu vegyhatásu folyadék. tta 24
-25 százalék hangyasavat tartalmaz f. s. 1.060
-1.063. A siav erősen redukáló sajátságu é's a
nemes fémekiet oldataikból melegítésre kiválasztja. Vizzel és alkohollal m1nden arányban
elegyithe1tő.
A vizmentes hangyasa,v szintelen
s tel.iesen illanó, kissé füstölgő, szurós savanyu
szagu s 15°-ná:l 1.2256 fs. folyadék. mely 0°-nál
kristályokká mered s aztán + 8.5° -on olvad. Forrp. 99°. - Egy bázisu sav s1 nedukálásnál
széndioxiddá é's vizzél bomlik.
Előállítás: Vizmentes glicerint lepároló retortában oxálsavval hevitünk. Széndioxid leválása
,közben előbb a glicerin monohangyasavas észtere keletkezik. Ez, oxálsav további hozzáadásával akkép bomlik el, hogy vízmentes oxálsav
dicerin és hangyasav keletkezik, miközben a kris
tályviz az észtert elszappanosit.ia. A hangyasav
\. izzel átpárolog. A vizmentes sia vat száraz
hangya.S/avas ólomnak kénhydrogénnel 1301Los
ola:jfürdőn való elbontása ut.ián nyer.iük.
Azonosság: Ha 5 kcm.-nvi hangyasavat 1 kcm.
ólomecettel rázunk össze. a nehezen oldódó
ólomsó keletkezik. melv a kémlőcsöben kocsonyaszerüen megmered. Ha az 1 :6 higitott sav
16 kcm.-ét 1 g, sárga higanyoxiddal 1 percig
rázzuk és a keletkező merkuriformiat leszürt
oldatát enyhén melegit.iük. széndioxid keletkezése mellett fehér merkuroformiát válik le s
egyide:.iüleg- szabad hangvasav keletkezik. később további hevité'sre feketedést okozva. fémhigany válik le. - A nátriumkarbonáttal majdnem semlegesített kissé még savanvu savoldat
vaskloridtól megvörösödik. - Ha 5 kcm. savhoz
1 kcm. 1ömé:ny nátriumbiszulfitoldatot adunk.
gyönge sárgás szineződés jő létre s ez hevitésre
narnncsszinbe megy át s állás közben elhalványodik.·
Megvizsgálás: A 24-25 százalékos sav t. s.
15°-nál 1.060-1.063. Más f. s.-nál a savtartalmat a következő táblázat mutatja.
l*
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40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

1·1004
1•0968
1·0933
1•0902
1•0871
1•0849
1·0820
1•079
1•0794

1'0736
1·0110
1•0689
1•0970
1·0650
1•0630
1•0612

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

1·0592
1•0570
1•0548
1·0924
1·0500
1•0471
1'0445
1·0419
1•0392
1'0366
1•0342
1•0319
1•0297
1·0253
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További vizsgálatához 12 kcm-é't vizzel 60
kcm-re higitjuk s ez oldatból 10-10 kcm-t veszünk. E próba ammoniával tultelitve kénhidrogénviztől ne vált~~zék (nehéz fémek). Ezüstnitrátoldattól meg ne zava.rodjék (klór).
Hosszabb állásnál azonban vagy melegitésre
redukálás következtében zavarodás állhart be.
- Ammoniá val semlegesú.t1ve, báriumkloridoldattól meg ne zavarodjék (kénsav). - Ammoniával tultelitve s 1-2 kcm. klórkalciumoldattal elegyitve, kis idő mulva se mutasson mészoxaláttól eredő zavarosodást (oxálsav). - A
sav (25 százalékos) 5 kcm-ét kálilugga1l semlegesitjük és 40-50° -ra melegitjük. Se kozmás.
se szurós vagy más szag ne lépjen föl (aceton.
dkrolein, amylalkohol). - A sav (25 százalék)
1 kcm-ét 5 kcm. vizzel higitjuk s 1.5 ,g, sárga
higanyoxidot adunk hozzá. A kémlőcsővet aztán
forró vizben addig hagyjuk. mig csak gázf e.ilő
dés mutatkozik. Erre papiroson szür.iük a fotyadékot: ha ennél lakmuszpapirrnjl sa vanyu
vegyhatást találunk, úgy ez ecetsavval vailó
szennyezettségre mutat. A keletkező hangyasavas higanysó ugyanis melegitésre finoman eloszlott fémhigany kiválása. közben éis. széndioxid
keletkezése mellett elbomlik, az esetleg jelen
levő ecetsavból keletkező higanyacetát ellenben
nem bomlékony és savanyu vegyhatásu.
Hangyasav tartalmát ha más sav nincs jelen,
phenolphtalein indikátor alkalmazásával normál
nátronluggal határozhatjuk meg. 1 kcm. normál
nátronlug megfelel = 0.046 g. hangyasavnak.
Annak a megál!apitására. hogy hangyasav
mellett más sav nincs jelen. az eredményt brómlu~gal való oxidálással ellenőrizhetjük .. Ezt ugy
állitjuk elő, hogy 1.5 kcm. brómot 100 kcm-es
mérőlombikban 3 g. káliumhidroxiddail és 80 g.
vizzel keverünk s az oldatot lehülése után 100
kcm-re egészitjük ki. E brómlugból 30 kcm-t
üvegdugós üvegbe teszünk s .a 10: 100-ra higitött hangyasavból 5 kcm-t adunk hozzá (= az
eredeti sav 0.53 g,..:ja); Tiz percnyi állás után

cseppenként mindaddig adol!aitunk a keverékhez
hiiütott sósavat, mig a kezdetben eltünedező
barna szin állandó marad s ekkor 1 óráig vá1 unk, azután 3 g. káliumjodidot. majd 20 kcm.
higi:tott sósavat adunk a folv2odékhoz s a kiváló
iodot tizednormál tioszulfátoldattal titráljuk. 0.002301 g. hangyasav l kcm. tizednormál
tioszulfátoldatnak megfelelő mermyiségü bromnak felel meg.
Alkalmazás és hatás: a hangyasav antiszeptikus sajátságu. (A méhek a mézet hangyasav
hozzáadásával konzerválják). de e hatása orvos1ilag alig van érté:kesitve. Belsőleg egyébként
heves gyomorg;yull.adást, vesevérbőséget. vérvizlést okoz. Külsőleg Spiritus formicarum és
Tinctura formicarum alakjában bőrizgató szer
neurnlgia~ csúz stb.-nél.
Eltartása elővigyázattal.
Származékai közül felemlithetők n rormamid
HCONH2; a Hydrargyrum formamidatum so.
lutum; az Alformine: Liquor aluminii subformicici, 16 s.zázalék bázisos aluminiumforrriiátot
tartalmazó oldat; az EpileJJfol állitólaig acidum
amidoformicicum, a Forgenin, Theophorin, Li,
Na stb. sói.

ACIDUM HYDROBROMICUM.
Brómhldrogénsav. Hydro-brómsav. Ii Br vizes oldata.

A brómhidrogén 10 százailékos vizes oldata.
színtelen. heviitve teljesen elillanó. savanyu vegyhatásu folyadék. Ps. 10 százaJék HBrtartalomnál 1.077. A bomlás következtében szab2-d brómmal szennyezett sav vörösen sárga
szinti.
Előállítás: 1 rész vörös foszfort tágalSi lomb,iküan 2 rész vizzel leöntünk s cseppenként 7.7 rész
brómot adogatunk hozzá. A kölcsönhatás hieves.
Az elszálló brómhidrogént nedves szemcsésitett
vörösfoszfort tartailmazó csőbe vezetjük. hogy
a veleragadott szabad brómtól me,gszabaditsuk s
aztán vizbe vezetjük. Mellékesen foszforos sav
is keletkezik. Más előállitásm:ódja: 60 porított
káliumbrómidot leöntünk 50 tömény kénsav és
25 víz elegyével, hozzáadunk 2 aimorf fos.zurt
é.s. ledesztillálunk. A pár lathoz az átszálló kénessav oxidálására éppenhogv megmaradó sárgás
~zin elérései.g bromvizet adunk, azután a kénessavat báriumkarbonát vagy báriumbromid hozzáa<lásával lecsapjuk. Az üllepités után tisztán
leöntött savat rektifikáljuk. Ily módon mintegy
150 rész 25 %-os tiszta savat nyerünk. - Az
előállitás gyógyszerészeti laboratóriumban épen
nem gazdaságos. Az iparban nagymennviségii
brómvizet nyernek a brómozási müveleteknél
melléktermék gyanánt. Ezt báriumbromiddá alakitják s az utóbbi módszer szerint földolgozzák.
Tiszte~,
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.Előállitható benzolból is, ha erre kezdettől fogva
erős hűtéssel cseppenként brómot engedünk be-

hatni, ferrobromid \agy fémvas katalizator
mellett. A keletkező brómhidrogént előbb tisztitjuk U alaku csövön v-iezetve keresztül, melynek egyik szárában v21sibromid, a másikban antracén \1an, azután fölfogjuk vizben. Mellékesen
dibrómbenzol keletkezik.
Azonosság. A tízszeresen higitott sav ezüstnitrát hozzáadására brómezüstből álló sárgás,
:urós csapadelkot ad, amely salétromsavb<ln old11atafüm s ammoniában csak kevéssé oldódik. lfa
n sav kis mennyiségét kevés maingánperoxidda'l
meleg,jtjük, vörös fojtószagu brómgőz.ök fejlőd11ek. tta a hár'omszorosan higütott sav 10 kcm.-ét
.? kcm. kloroformmal éls néhány csepp ldórosvizZie1l összerázzuk a, kloroformos réteg barna
S·zineződésit mutat. Desztillálásnál a sósa vhoz
112.sonló módon viselkedik. tlidrátja 47.5% tIBrtartalmu. Egybázisos sav, sói a bromidok. (KBr
= kalium bromatum, káliumbromid; KBr Üa
= kalium bromicum. kaliumbromát).
Megvizsgálás. fS:-át = 1.077 a 15°-ra temperált savnál piknométerre1 határozzuk meg.
f2,jsulya tI Br-tartalma szerint 15°-nál, P. Biel
szerint a következőleg változik.
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1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1·0082
1•0155
1•0236
1•0305
1·038
1•046
1·053
l ·061
1•069
1•077
1·085
1•093
1·0102
1·0110
l ·0119
1•0127
1·0136
1·0145
l •0154
l •0163
1•0712
1·0181
1•0190
1·0200

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

l_ _~~- __
1•0209
1•0219
1•0229
1·0239
1•0249
1•0260

1·0210
1•0281
1·0292
1•0303
1•0314
1·0326
1·0338
1·0350
1•0362
1·0375
1•0388
1•0401
1•0415
1•0429
1•0444
1·0459
1•0474
1•0490

:; kcm.-nyi savhoz mindaddig <cdunk ammoniát.
mig már csak gyöngén savanvu vegyhatásu
és feléhez ugyanoly téirfogatu kénhidrogénvizet.
Rövid állás után sem szabad se szineződés
nek, se zavarodásnak mutatkozni (nehéz fémek). A letompitott sav másik fele báriumklorid hozzáadására meg ne zavarosod.iék (kénsav).

Az eredeti sav 5 kclp.-ét összerázzuk ugyanennyi kloroformmal. Üllepités után a kloroform
se barna, se ibolyaszineződést ne mutasson
(szabad bróm vagy íód). Az előbb .használt
kloroformbrómvizmennyiséghez néhány csepp
vaskloridoldatot adunk, az elegyet összerázzuk és üllepitjük. A kloroformos réteg ne mutasson ibolyaszinü árnyalatot {jódhidrogé"n,
melyből a vasklorid jódot választ ki). A sav
1 kcm-ét ugyanennyi tömény salétromsavval
főzzük, s kihülés után a keverékhez fölöslegben ammoniát és 1 kcm. 1 :20 magnéziumszulfátoldatot adunk. Néhány óra mulvta se zavarosság, se foszforsavas amrrlonia-magnéziából
álló csapadék ne mutatkozzék (foszforsav és
foszforos sav). A sav 5-10 kcm-e tiszta üvegcsészéből elpárologtatva mérhető
maradékot
ne hagyjon hátra (illékonyság, alkáli és alkáliföldfémek). Az 1 :3 higitott sav 1 kcm.-e 3 kcm.
stannokloridoldat hozzáadására egy óra mulva
se mutasson sötétebb szineződést (arzén).
Tartalommeghatározását titrálás: utján végez:..
zük. A sav 10 kcm-ét pipettával 100 kcm-es
mérőlombikba tesszük és 100 kcm.-re vizzel higitjuk. Ez oldatból 20 kcm-t = az eredeti sav
2 kcm-e, néhány csepp phenolphtaleinoldat
hozzáadása után, tizednorál luggal titráljunk. A
semlegitéshez 26.6 kcm. használódjék el. 1 kcm.
10 n lug=0.081 tIBr, titrálásra kerül 2 kcm.=
2.154 g. sav. Eszerint e mennyiségben 26.6X
0.081=0.21546 g' tIBr-nak=lO% kell lenni. A
higitott (10: 100) sav más 20 kcm.-éhez az
előbbi kisérletnél a sem!egesitéshez elhasznált
mennyiségnek megfelelő tizednormál lugot
adunk, a semleges oldatba 4--5 csepp káliumkromátoldatot cseppentve ezüstnitrátoldattal
titráljuk, mig a föllépő vörös szineződés lóbálgatásnál sem tünik el. Ehhez 26.6 tizednormál
ezüstnitrátoldat szükséges. Az első titrálás
csak magát a savanyusági fokot határozza meg,
(mely sósavtól, vagy jódhidrogéntől is eredhet).
Az ezüstnitrátoldattal való titrálás eredménye
igazolja • hogy sem a titeir-számot emelő sósav.
sem az ezt csökkentő joghidrogén nincs .ielen.
1 kcm. n/10 ezüstnitrátoldat=0.01 Br. titrálásra
került é'Z eredeti savból 2 kcm.=2.154 g. Eszerint ebben ~6.6X0.081=0.2154 g=l0% tIBr.
van.
Alkalmazás, hatás és adagolás. A higitatlan
25%-os savnak, hatása a bőrre élS a nyálk2hártyákra maró s így pl. higany-stomatitisnál, valamint difteriánál is 1: 10 higitásban maratószerül használják. Belsőleg a káliumbromid pótszeréül. ha ennek mellékes és káliumhatása
mellőzendő 3-6-szor naponta a 25%-os savból 8-12-15 cseppenként, vagy a 10%-os
másfélszeres mennyiségét, cukros vizzel stb.
erősen higitva epilepszia, idegesség, neuraszte-
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nia, chorea stb.-nél. A Ph. Helv. szerint a 10%os sav adagja pro dosi 1.5 és, pro die. 5. K{szolgáltatásánál, ha más folyadékokkal kell elegyíteni, legutoljára öntjük az iivegbe, hogy
edényeinkbe HBr gőz ne kerüljön.
Eltartása elővigyázattal és fénytől óvott helyen, üvegdugós palackban. Ammoniatartalmu
levegőben a dugó körül ammoniumbromid rakódik le.
Acidum hydrobromlcum Fothergill. Rögtönözve, előállitandó 10%-nyi HBr tartalmu
brómhidrogénsav. Elöállitására 10 kálium bromatumot 30 vízben oldtmk és ez oldathoz hozzáadjuk 12 borkősavnak 30 vizben való oldatát
s hűvös helyen állani hagyjuk, 24 óra mulva
a keletkezett borkő csapadékról a savoldatot
lefiltráliuk. A készítmény az előállitás folytán
borkővel szennyezett.

ACIDUM GLYCERINO-PHOSPHORICUM.
Ollcerlnfoszforsav. Savanyu foszforsavas glicerin-észter.
Cafü( OHh-0-PO (OH)..

Szabad állapotban rendkivül bomlékony,
csak 20 százalékos vizes oldata van forg-alomban. :Ez tisizta színtelen folyadék. Fs. 1.125. Hosszabb állásnál megsárgul s glicerinne és közönséiges foszforsavvá bomlik. Kétbázisu sav s
ké't sorozat sót alkot. Semlegres sói vizben oldódnak, alkoholbam nem s többnyire lugos vegyhatásuak. Vizes oldatukban ólomecettől csapadék keletkezik, mely ecetsavban nehezen. salétromsavban könnyen oldódik. A foszfátok kimutatására szolgáló kémlőszerek, mint: magnélsiamixtura, molibdan-s·avas ammonium, ecetsavas
uranium a glicerinfoszforsavas sókkal csapadékot adnak. Csak sói használatosak.

ACIDUM MONOCHLORACETICUM.
M.onoklórecetsav. CH2Cl COOH.

Szintelen, igennedvszivó, szétfolyó, hevitésrc
te'ljesen elillanó rhombus lemezkék, vagy finom
tük, melyek teljesen szárazon szagtalanok, vizet magukhoz sziva, kissé' szúrós szagtrnk. 01·data savanyu vegyhatásu. Melegitésre fojtószagu s a szemet erősen izgató gőzök szállanak
el belőle. Olv. p. 62°-63°, forrp. 185-187°.
Igen kön111yen oldódik vizben és alkoholban
(egyenlő sitlyrésznél kisebb mennyiségében is),
könnyen éterben és kloroformban.
Előállítása. Száraz klórgázt napfényen 1020 órán át forró jégecetre engedünk hatni, mig
az utóbbi sulyának felével gyarapodott. Tisztitása frakcionált lepárologtatással történik, amikor is a 185-187° között átszálló rész a tiszta
monoklórecetsav, melyet forró benzolból átkristályosi tha tunk.

Azonosság. 1 gr.-nyi mennyiségét 10 kcm.
vizben oldjuk, hozzáadunk egy darabka cinket.
s melegités után a keveréket hosszabb ideig állani hag[Yjuk. A gázfeilődés megsziinte után a
folyadék ecetsavszagu. A megmaradó cinkről
a folyadékot lefiltráliuk s a sziiredék feléhez
néhány csepp ezüstnitrátoldatot ·adunk, mire
sósavreakciót kapunk, a másik féléhez néhány
csepp ferrikloridoldatot adva, vörös szineződés
Ml be. (Fejlődő hidrogén a monoklórecetsavat
sósavvá és ecetsavvá alakitja. Az elsőt az
eziistnitráttal, a másodikat ferriklordioldattal
mutatjuk ki, melylyel vörös vasacetát keletke7iik). 0.3 gr.-nyi mennyiségét alkoholban oldjuk, felényi tömény kénsavat adunk hozzá s
néhány percig állani hagyjuk. Ha azután vizzel
higitunk, nehéz olaj válik le. Ez olaj jól kimosva,
ne borsmentaszagu, hanem ecetéterre emlékeztető szagu legyen, s ha 25%-os ammoniával
összerázzuk, ne szolgáltasson szilárd terméket.
E reakcióval a monoklórecetsavnak aethylésztere keletkezik. amely nem borsmentaszagu,
mint a triklórecetsav aethyl-észtere és amidja
nem szilárd test.
Megvizsgálás: 01 vadáspontját vaikuumban.
kénsav fölött, legalább 24 óráig tartó gondos
száritás után kell meghatározni, mert a 62° olv.
pontot igen csekély nedvességtartalom vagy
triklórecetsav igen jelentékenyen leszállitiák.
Hasonló száritása után határozzuk meg forráspontját is, melyet nedvesség vagy ecetsav leszállit, triklórecetsav magasabbá tesz. A frissen készitett 1: 10 oldat ezüstnitrátoldattal legfölebb opalizálást mutasson, de semmiesetre se
zavarodást (sóséJ.v, mely áIIás közben mindig
bomlási termeléke). Oldata báriumkloridoldattól
meg ne zavarosodjék (kénsav). 0.5 gr.-ját 2
kcm.-nyi káliluggal melegitiük s a meleg folyadékhoz 2 csepp anilint adunk: ne keletkezzék
undoritó izonitrilszag (triklórecetsav kizárása).
Vizes oldatának (1: 10) 10 kcrn.~e 2-3 csepp
permanganátoldat (1: 1000) hozzáadására rövid
idő alatt el ne szintelenedjék (idegen organikus
anyagok.
Tartalommegh(ifározásdt
titrálási
utján
eszközölhetjük. A kénsav fölött gondosan száritott kés!Zitmény 0.2-0.3 grammját pontosan lemérjük, oly módon, hogy zárt óraiivegben való mérés után a megfelelő kiiiritett
mennyiséget visszaméréssel meghatározzuk.
Feloldjuk 20 kcm.-nyi vizben és phenolphtalei11
indikátorral tizednormál lugg1al azonnal titráljuk, az első maradandó megvörösödés bekövetkeztéig. Az elhasznált köbcentimé'terek számát
0.009448-aJ szorozva kapjuk a tartalmat, mely
legalább is 99.6% legyen, de semmiesetre se
több 100;'/;-nál. Egy bázisos sav 94.48 molekula-
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suly!yal s ennek megfelelöleg 1 kcn1. n/10 Jug formban (l :50), benzolban (1 :3), petroleuméter0.009448 savat telit. Hozzákeveredett ecetsav és ben (1 :300). Hirtelen hevitésrre elpuffan. Saivasósav a lugelha~ználást fokozza, víz és triklór- nyu oldatban a hugyból a fehérjét kiválasztja.
ecetsav csökkenti.
Előállítás. Hideg 1.34% fs. salétromsavhoz
Alkalmazás. Tisztán, vaigv töményoldatbirn részletekben phenolt adogatunk, mig csak kölmaratószer szemölcsök, börkeményedésnél.
csönhatás többé nem észlelhetö. Erre a reakció
befejezésére vizfürdön melegitejük éSJ a kiválott
nitrofenolt összegyüjtve vizzel leöblítjük. TisztíACIDUM OSMICUM.
tás végett előbb igen hig kénsavból átkristályoAcldum hyperosmlcum. Osmlum-sav. Osmlum-tetroxld.
sitják, majd kálisójává alakitják s ezt átkristáOs01.
lyositják s végül kénsavval elbontják. Előálli
ható pl. ugy is, hogy kénsavval phenolra való
Szintelen, sárgás vagy zöldesszürke. tűalakú hatása révén fenolszulfosavat készitünk, ezt tökristályok vagy kristálydarabkákból áll. Szaga
ményoldatban hideg salétron'!savba öntjük a
szurós, klórszerü, ize igen csipös. A levegön keveréket vizfürdőn megsárgulásáig melegitjük
nedvességet sziv maJgába s, gözöket bocsát. Hevítve megolvad, s maradék nélkül elillan. Vizes és a kihüléskor leváló trinitrofenolt, mint előbb
oldata1 a kék lakmuszt nem vörösiiti meg s szín- tisztítjuk.
Azonosság, Hidegvizzel összerázás utján kételen, de föleg félny hatására az edénv falát
szült
telített sötétsárgaszinü oldata 1 kcm. cimegfeketíti. A KJ-oldatot megsárgitja.
ánkáliolda
ttal (1 :2) és 0.5 kcm. káliluggal eleElőállitása: Igen finoman eloszlatott platinagyítve
melegítésre
vérvörös, szint ölt. Az oldatsziv2,csszerü osmium-ot oxigénáramban 400°-ra
hevítenek, amikor is illanó tetraoxiddá ég el s ból kihüléskor az ízopurpursav vagy pikrociánsav káliumsójából álló kristályok válmik le. Haaz utóbbi hütött térben ös>SiZegyüjthetö.
sonló reakció következik be. de kevésbbé élénAzonosság: Oldata kénhidrogénvizzel fekete ken. ha telitett pikrinsavoldat 10 kcm.-éhez 1
csapadékot ad, kélnessa,vtól elöbb sárga, majd kcm. kénammoniumot adunk s melegitjük. Vábarna és ibolyaszinü lesz, tanninoldat sötétkékre
lasztótölcsérben 10 kcm. hidegen telitett oldafesti. Ha vizes oldatához alkoholt adunk. 24 ó. tát methylenkék hig vizes oldatának 4-5 kcm.alatt az összes osmium fekete csapadék alakjáével elegyítjük. Sötétibolyaszinü csap2dék keban , mint o~mium-tetrahidroxid kiválik.
1etkezik, mely kloroformmal kirázva, zöld szinMegvizsgálás: Maradék nélkül illanjon el. E nel oldódik. Ha a kloroformot leöntve bepárovizsgálat igen csekély mennyiséggel végeztes- logtatjuk, ibolyaszinü maradványt nyerünk. 1
sék. mert gözei a szem és nyálkahártyák erős g,r. ferroszu!fát, 1 gr. borkősav. 5 gr. konyhasó
gyulladását okozzák.
és 20 gr. vizből készült oldatra. hidegen telitett
Alkalmazás: Belsőleg 0.001-0.003 ad?1giokban mintegy 0.5 kcm. pikrinsavoldatot rétegezünk,
neurelgia és eoilepsiánál kailiumbromidda1l együt- erre az oldalfalon cseppenként 1 kcm. ammotesen. Böraláfecskendezé'sre 1 százalékos olda- niát csurgatunk le: az érintkezési rétegben sötának 1,~-1 kcm.-e.
tétvörösbarna gyürii keletkezik. Ha a pikrinsaAdagolás: Legna1gyobb cidagja pro dosi 0.01. vat klórmészuldattal melegitiük. szurósszagu
pro die 0.02 g,
klórpikrin (nitrokloroform: CCl3NÜ2) száll el.
Eltartásc: Beforrasztott iivegcsövekben jií
Megvizsgálás. Olvadáisipontját száritás után
forgalc·mba, oldatai sárga iivegdugós, iivegben igen nag;y vigyázattal határozzuk meg. Az izoszo.ligáltatandók ki.
. mer /J-trintrophenol ol. p. 96° a y-trinitrophenolé
117°. 1: 10 oldata klórkáliumoldattól ne változzék
(oxálsav). 1 gr.-iát 25-30 kcm. vizzel öszACIDUM PICRINICUM.
szerázzuk;
az oldatlan részről leszürt folyadék
Acldum picronltrlcum. Acldum plcrlcum. Acldum carba10
kcm.-e
10-12
csepp ezüstnitrátoldattal és
zotlcum. Trlnltrophenol. Plkrlnsav.
báriumklöridoldatól
meg ne zavarosodjék (kénCaHo (1, 3, 5) (NO,)a Ott.
sav és sósav). 1 gr.-iát enyhe melegitéssel oldl"'i110111 sárgásszinii. fénylő lemezkékböl, vagy juk 100 vizben, az oldathoz hozzáadunk 5 csepp
hasábokból áll, szaga nin:cs, ize erősen keserü, higitott kénsavat. 5-6 órai állás után a keveoldatai savanyu vegyhatásuak. Állati eredetii réknek a szürőpapiroson nem szabad maradéanyagokat. mint gyapju, selyem stb. savanyu kot hagyni (gyártási tisztátlanságok). Kis menyfestöfiirdöben állandó zöldessárgasziniire fest. nyisége platinlemezen igen óvatosan hevítve,
Ol\'. pont 122.5°. Sárgás szinnel nehezen oldó- teljesen elillanjon (organikus szennyezések. sók
dik vízben (1 :86) könnyeben forróvizben (1 :30) stb.) 15-szörös mennyiségü benzollal tel.ies és
és alkoholban (1 :9). Majdnem szinteleniil vagy átlátszó oldatot adjon (sók kizárása).
Tartalom meghatározása titrálás utján törtékissé sárgásan oldódik éterben (1 :40), kloro-
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nik: · l g~ pikrinsavat 150 kcm.-nví vízben me- mely vizzel mosva kellemes borsménta avagy
legítéssel oldunk, kihülés után 4-5 csepp phe- kakukfűszagu s 20 százc.lékos. ammoniával
nolphtaleint adunk hozzá é's tizednormal luggal összerázva megs.zilárdul. (Előbb a triklórecettitráljuk, mig a sálga szin vörösbe csap át. sa v borsmé'ntaszagu aethyl-észtere keletkezik s
Ehhez nem több, mint 44 kcm. és nem kevesebb. ez tömény ammoniával a fénylő kristályokban
mint 43 kcm. lug használódjék el. A trinit- leváló é'cmiddá ah1kul.)
rophenol eg1ybázisos savként reagál, ennélfogva
Megvizsgálds: Olv. pontját é's forrási pontját
l kcm. fü;ednormál nátronlug 0:0229 g. pikrin- vakuumban, kénsav fölött való száritás után hasa vn_ak felel meg; ezt 2_,z elhasznált tizednormál tározzuk meg. Nedvesség az olv. pontot határolug köbcentimétereinek számával sokszorozw1 zottan leszállítja. Friss oldatán?k (1: 10) 10
kapjuk a lemért mennyiségben levő pikrinsavat. kcm.-e salétromsavval megsavanyitva, 2-3
Elméletileg 1 g.-ra 43.6 kcm. tizednormál lug csepp ezüstnitrátoldattól ne adjon cs2.padékot v.
szükséges.
.
zavarodást, legfölebb opalizálás engedhető meg
Alkalmazás és hatás: Külsőleg vizes oldat- (állás után mindig sósavreakció mutatkozik).
bm dezinficiens, belsőleg 0.1-0.2 g, adagokban - Ugy2:nez oldat sósavval megsa vanyitva báfebds1 intermittens. szamárhurut, csuz. neuralgia riumnitráttól meg' ne zavarosodjék (kénsav). és bélférgek ellen labdacsokban vagy oldatban. Kis mennyisé'gét tömény kénsavban egy másik
Adagolás és alkalmazási formák: Legnr1gyobb próbáját tömény salétromsavban oldva. nem
adagja pro dosí 0.5. pro die 1.0. Az analízisben sz<'bad szineződésnek vagy megfeketedésnek
alkaloidák lecsapására, <'Z iparb2n szövetek fes- mut21tkozni (idegen szerves anyagok). - 1: 10
vizes olddát semlegesitjük natriumkarbonáttal,
téisére és kevés füstü lőpor előállitására.
Eltartása: Hüvös, tüzbiztos helyen vigyá- a fölösleget hig sósavval óvatosan elvonva: a
semleges oldat ferriklocidoldattól legfölebb enzattal.
Származékai közül fielemJ,ithetők a,z Ammo- nek sárgás szinét mutassa, de meg ne vörösödnium picrinicum, mely tulhevité'sre. ütésre stb. .iék (szabad eoetsav). - Vizes' old11ta ké'nhidrogénviztől ne változzék (nehéz fémek).
sokkal· könnyebben robban, mint a sav.
Tartalommeghatározása titrálás utján: a tel.iesen száraz ké'szitmény pontosan lemért 0.5
ACIDUM TRICHLORACETICUM.
g.-ját 10 kcm. vízben oldva ne.hány csepp pheTrlklórecetsav. CCb. COOii.
nolphtaleinoldat hozzáadása után tizednormál
luggal titráljuk. vörös színeződés bekövetkezSzintelen, nedvszívó.· könnyen szétfolyó, táb- téig. Az elha·sznált kcm.-ek számát 0.016336-tal
lás vagy tűalakú kristályök. ttatása maró és szorozva, nyerjük a triklórec.etsav mennyiségé~.
savanyu. Tökéletesen szárazon szagtalan. ned- amely legalább is 99.2 százalék legyen. Ecetsav.
vességtől szurószagu vá válik. Melegítésre foHótorkősa v monoklórecetsa v stb. ielenlé'te esetén
szagu gőzök fejlődé'se mellett teljesen elillan. 100 százaléknál nagyobb értéket nyerünk. 1 g.
Olv. p. 53-55°. Igen könnyen oldódik vízben. triklórecets<.wnak telítésére 111em több, mint 6.1
alkoholban, éterben, kloroformban, könnyen kcm. normálkálioldat szüksé~ges s e réven mopetroleum-éterben.
noklórecetsavtartalma könnvien kimutatható.
Előáilitása: Choralt, - mely a triklórecetsavmert ez utóbbi 1 ,g;.-jának telitéséhez 10.58 kcm.
hóz glenetikus vonatkozásban a megfelelő alde- normálkálioldat szükséges.
hyd - avagy choralhydrat-ot füstölgő salétAlkalmazds: Kiilső'leg tisztán vagy tömény
romsa wal oxidálunk. A 190°-on felül átdesztil- old2tban durvább. ellentálló sarjadzások (conláló részt külön fogjuk föl éis átpárologtatással . dvloma, papilloma stb), 3 százalékos oldata
tisztitjuk.
tarnponokon, orrvérzésnél. Fehérje alvasztó haAzonossága: Mintegy 0.3 g,-ját 5 kcm. vízben tásánál fogva hugyvizsgálatnál reagens fehéroldjuk; egy darabka cinket adunk hozzá és jére.
gyengéll' melegítjük; az e keverékről lesziirt oldat ezüstnitráttal erős sósavreakciót ad. - 0.5
ACOINUM.
g.-.ját leöntjük 2-3 kcm. káliluggal és melegitSósava5 dlparaanlsylmonophenetytguanidln.
fük. Gyönge kloroforms,zag válik érezhetővé.
E folycdék csekély mennyiségéhez egy csepp
/ NH C6 fü 0. CHs
anfünt adva, melegitésa-e undorító izonitril-szag
C= NCB fü OC2 H5
léip föl. A maradványhoz sósavat adva. szén""- NHC6 H4 OC Hs HCI
dioxid f1ej!ődés következik be. A triklórecetFehér vagy kissé' vöröses, kristályos por. sa vat ugyanis kálilug kloroformmá és szé'ndioxiddá bontja. - 0.5 g,-jához 1 kcm. alkoholt Szagtalan és erősen keserii izii. Vízben 6 száés félannyi tömény kénsavat adunk, ntehány zalék mennyiségig oldódik. Alkohol. kloroform.
szor összerázzuk s hosszabb idei állás után viz- éter. aceton könnyen oldják; benzol é's tdloul
zel né'gyszeresére higitjuk. Nehéz olaj válik le, nehezebben, éterben oldhatatlan. Olv. p.-ja 176°.
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Előállitása szabadalmaztatva van s liélnyegiJeg abban áll, hogy diparaanisylthio-hugyanyt
paraphenetídin jelenlétében öJ kéntől megfosztanak. A Radiebeul bei Dresden veg.yészeti gyár
készítménye.
Megvizsgálás: Töményebb oldataiból savak
és konyhasóoldat lecsapják, alkaliák a1z oldatból
annak töméinysége szerint tejszerü. ragadós. olvadék vaig;y pelyhek alakjában csapják le. E
csapadék melegítve olajszerü folyadékká áll
össze. - 1 SiZáZöJlékos permangát oldat 3 százalékos acoinoldatot, m?ngándioxid kiválása
közben elszintelenit. - 5 kcm. 1 százalékos oldatában 5 csepp 3 százalékos chrom-sav vagy
káliumkromátoldat sárgaszinü zavarosodást idéz
elő, mely rázástól öss~ecsomósodik. A vizes o!d?Jb2111 ezüslnitrátoldat fehér, turós csrapadekot okoz. -- Kicsapja az oldatot merkurikloridoldat isi.
Alkalmazás és hatás: A cocain helyett. mint
helyi érzéstelenítő nyer alkalmazást. Ifartása lassubb, mint a cocain-é s ez utóbbinál kevésbbé
mérges, miért isi főleg befecskendezésekre alkalmazzák fiziologikus konyhasóoldatokban 0.1
százalék töménységben. Az acoint fölforralt
és teljesen lehiitött vizben kiell oldani.
Eltartása: vigyázattal.

ADALINUM.
Adalin. ( Co Ho)o CBr CO NH CO NHe.

Az adalin brómdiaethyl-acetyl-hugyany. Majdnem színtelen éls iztelen kris.tály-por. Olvadási
pontja 115-116°. Oldható alkoholban. 2,cetonban és benzolban; hideg viizben igen nehezen
(t :2000), valamivel könnyebben forró vízben.
igen kevéssé1 petroleuméterben.
Azonossága allrntórészeinek kimutatás? révé'n
állapítható meg. Megvizsgálására vonatkozólag
még nem kerültek adatck nyilvános1ságra.
Alkalmazás és hatás. CsWapitószer. nélmi altató hatással. Általános idegessélg-1, lelki depreszs1zió-k. szívdobogás stb.-nél alkalmazzák.
Adagolds és alkalmazdsi formdk: Mint csillapitószer 3-4-szer n2;ponta 0.25-0.5 g-ként hideg vízzel. Mint altatószer 0.5-0.75-lo R". adagokban meleg folyadékokban (cukros vizben.
gyönge teában stb.) fél órával Jef1eikvés előtt. 0.5
g1rammos ké'sz tablettákban is forgalomba
hozták.

ADUROL.
Brómozott hydrochlnon. Lásd a Hydrochinon és szárnrnzékai között.

ADRENALIN.
Adrenallnum

hydrochloricum solutum. Stoltz
"2 02 Ca fü CH (OH) CHe NH CHa.

sz~rint:

A melléikveiSékből nyert s a vérnyomást fokozó kristályos test sósavas sójának 0.1 %-os
oldata, mely klórnátriumot a fiziológikus konyhasóoldatnál ha:sznált mennyiségben, továbbá
valamely dezinficienst is tartalmaz. Adrenalin
;• hatóanyaga a következő készítményeknek is:

1

Suvrarenin hydrochloricum, Epinephrin, Epirenan Hermisine, /schemine, Paranevhrin hydrochl. sol., Renoform, Suprarenalin, Adrenin,
Tonogen suprarenale ( 1: JO(J(/ Atrabilin stb.)

Szintelen vagy majdnem szintelen folyadék. Vegyhatása semleges, a. sarkított fényt balra
téríti. Oldata bomlléikonv. a levegő behatására,
sőt ~;iterilizáláskor az iiveg alkali.iától is vöröses
siziniivé válik.
Előállitása: Teljesen friss, fölvagdalt mellékvesedarabkákat megsavanyitva. keYés cinkpor
hozzáadásával az oxidálás meggátlására ismételten kifőznek. A filtrált kivonatot 50°-on vakuumban, szé.ndioxid áramban siiiriis·itik s több~~zörös mennyi.ségü mtthvl2.lkohollal kicsapják;
a szüredékhez ólomecetet adnak s szürés, után
a fölösleges ólomecetet a s,züredékből kénhydrogénnel eltávolitják. E ny·ert folyadékot vakuumban széndioxidárambr111 besürüsitik , a maradékhoz tömény ammoniát adnak és ae; adrenalint kikristályositják. Ezt vizzel, alkohollal s
éterrel mossák és kiénsav fölött s.záritják.
Egy másiik előállítás módja: a szennyező
anyagoktól, mint albumin. foszfátok sitb. az
oxidálás, elkerülésével megszabadított kiivonatot v·akuumban beszáritják és az oldatot káliumhidroxiddal lugositják. Azután az alkali féli molakulasuJyának megfelelő ammoniumkloridot
adnak hozzá éls állani hagyják. mire az anyag
kristá'lyokban kiválik. A tisztítás vízből való átkristályositás vagy hig savban vagy lugban
való oldás és kristályositás vagy kicsapás1 utján
törté'nik.
Azonossdg: 2-3 cseppjét vizzel 2 kcm-re
higitjuk és 1%-os ferri kloridoldatot adu~k
hozzá. Smaragdzöld színeződés keletkezik,
mely állás közben vörösbe megy át; a s.zi.n
'azonnal vörösSlél válik, ha nehány csepp h1g1tott ammoniát adunk hozzá. - 0.5 kcm-ét vízzel 2 kcm-re higiitjuk s híg 1: 10 formaldehvdoldat 1 kcm-ét adjuk hozzá. Az oldatban jól
észlelhető fluoreszkálás lép föl.
Ifa aztán 1
kcm. öJmmoniát adunk hozzá, a fluoreszkálás,
csökkenni kezd s állás közben a folyadék vöröses szint vesz föl. - 4---'-5 cseppjét old.iuk 2
kcm. vizben és nehán:v csepp ammoniás. ezüs~
nitrátoldatot adunk hozzá. Nemsokára már hidegen is szineziist kiválik s ennek leii11epedé~e
után a folyadék vöröses lesz. - tta 1 kcme1
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hez csekély mennyiségü nátronlugot adunk. egy
idő mulva barnaszineződés és gyönge, de kifejezett foghagymaszag észlelhető. mely melegítésre eltűnik, kihülésko'I' pedig ujra mutatkozik. Ez a szag kénhidrogénre emléikeztet és
a 'leváló methylamin-tól ered. Konyhasótartalmánál fdgva platinadróton a lángot sárgárn festi.
Megviz8.gálás: Sajátságainak me.gálla,pitása
mellett ügyelnünk kell savtartalmára is. 5
kcm.-e 1 csepp tizednormál 'Juggal és 4-5 csep
methyloránzsoldattal határozott sárga szint
ölt. Alkalmazás és hatás: A mellékvese készitménY'ek a vérnyomásit fokozzák. s egyuttal az
összes véredényeket sziikitik a szivmüködés
meglJassitásával, cukor kiválása mellett a hugyban és a feher vértesitek szaporodásával. Kiter.ie:dt alkalmaztatásuk van a sebélszetben, ugv
pairenchimatikus vérzések csillapítására. mint
főleg helyi érzéstelenitőkkel együtt infiltrációs és
vezetett érzé:sitelenitésre; ép igv a gé'ge és a
szemgyógyászatban. Szé!naláz ellen is. Belsőleg
igen nagy higitásban gyomor- és bélvérzés
ellen.
Adagolás: Az orr- é:S fülgyógyászatban. továbbá a sebésJZetben 1: 100-1 : 5000; a szemészetnél 1 :500, 1: 10000 higitásbrn. Bőraláfecs
kend'ezésre legnagyobb adagja 1h mg.
Szintétikus Arterenol, Homorenon, Szmranenin stb. mellé!kvesekészitmélny pótse:erek is
va1nnak for~nlomban. Ezek cimiik alatt vannak
ismertetve.

AETHOXYCOffEINUM.
Aethoxycoifeln Ca Ha (OC2U.) N4 Oo

Szintelen kristálytük. Vízben nehezebben oldódik, mint a coffein; könnyen oldódik alkoholban. Olv. pont 138-139°.
Elődllitás:
A koffeint fölösJJeges brómmal
előbb koffein-bromiddá alakítjuk s azután a'lkoholos káliluggal főzve belevezetjülk az aethoxygyököt. Me1lékesen káliumbromid isi kleletkezik.
Tihoms sze-rint az OC2 li 5 -csoport bevezetése
legkönnyebben oly módon történik. hogy monobrótnlkoffein a.lkoholos oldatába apró darabocskákban öJ bróm lekötéséhez .elegendő félmnátriumot adogatunk
fölforraljuk. A se;eszes
oldat bepárologtatáisakor az aethoxycoffeiin kicsiny, ·szintelen kristályokban válik ki. amelyek
szUksé'g esetén alkoholból vagy vízből vmló átkdstályoislttás utján tisztíthatók.
Azonosság: Klóros vízzel beszáritva épen
ugy. mint a coffein, amalin-savat szolgáltat.
mely ammoniában bíborpiros színnel oldódik. -A koffeintől a következö reakció által kiilön-

s

böztethető meg: tta 0.1 aethoxycoffieiin-t föloldunk 10 kcm. forró vízben, káli- vagy nátronlug a vegyiiletet majdnem teljesen lecsapja, a
koffein ellenben hasonló körülmények között oldatban marad.
Megviz~gálds: mint a coffein-é.
Alkalmazás és hatás: A aethoxy,gyök a
koffeinnek narkotikus hatás~ kölcsönöz, emellett
azonban ép ugy hat a szivre é's az érverésre.
mint a koffein. Trigeminus-neuralgia, migrén
stb.-nél, bőraláfecskendezve érzéstelenitőül.
Adagolás és alkalmazási formák: Natrium salicylicum-mal oldatban 0.2 adagokban. ugyanis
e sóval vagy nátriumbenzoicummal igen könynyen oldódó kettős-sóka.t alkot.
Le.gnagyobb adagja 0.3 g,
Eltartása: vigyázattal.

AETHYLENUM BROMATUM.
Aelhylen-bromld.

Brómetilén. Dlbróm-aethan

e, H, Br2.

Szintelen. erősen fénytörő, semleges folyadék. Swga k'Iornformszerü. ize égető, elé'ggé
illékony. Vízben oldhatatlan, alkoholban é's élterben ()l!dódik. f's. 2.170.20°-nál. f'orrásp. 129°.
Előállitása: Brómból és aethy:lenből ad'ditio
ut.ián á'llitják elő. Az ?ethylen-t ·alkoholból fejle1.s.zthetjük. Pl. 2 literes gömbölyü lombikban
25 g, alkohol é's 125 g. tömény (nyers1) kénsav
elegyét homokfiirdőn forraljuk. - a folyad~lk
habzásnélküli. egyenletes forrását 1 alkohdl és
2 tömény kénsaiv elegyé'nek csepegtetőtölcs~en
való hozzácsurgatása által szabályozva. - a
fejlődő gőzt. egy tömény kénsn vat és kJéll: nyers
nátronlugot tarrtalmazó mosópalackon vezetjiik
keresztül az eter. kénsav és sz.élndioxid eltávolítása végett, jeg:es vízbe állitott két Wulff-féle
palackba, melyek közUll az elsőben 150 gr. bróm
s ugyanannyi víz . .é!J másodikban 50 g, bróm é's
ugyanannyi viz foglalta tik. A gőz bevezetését
mindaddig folytatjuk. mig a ké't i.5\Zedőedényben
a brómos1 folyadék majdnem teljesen színtelenné
válik. A nyert nyerstermlélket kirázzuk hig nátronluggal s azután vízzel a vá!Rsztótölcséren
elkiilöniteve viztelenitjiik és lepárol()igltatás·sal
tisztítjuk.
Azonosság: f'izikai állandói alapján. Alkoholos káliluggal főzve vizzé. vinyl-alkohollá és
káliumbromiddá alakul.
Megvizsgálás: Az egyenlő térfogatu vízzel rázott készítmény a kélk lé'ikmuszpapirost meg ne
vörösitse és ezüstnitrátoldattól azonnal meg ne
za varodjék (kénsav. kénes.s1av). Ti.z csepp
2.ethylen-brómidot oldunk 1 kcm alkoholos kálilugban, hwzá adunk 2-3 csepp anilint: a folyadék melegitélsekor ne lépjen föl izonitrH-biiz
(Chloroform).
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Alkalmazás és hatás: Epilepsia ellen ajánlották. Sokkal mérgesebb. mint az aefüyl-brómid
s viigyázzunk. hogy ezzel össze ne oserél.iiik.
Adagolás és alkalmazdsi formák: 0.1-0.2
gr.-ként olajemulziókban, mandulaolajjal elegyitve, zselatintokokan stb.

AETHYLENUM CHLORATUM.
Elayl-chlorlir. Elaylum chloratum. Llquor hollandlcus
Aethylen-klorid. Diklór-aethan. C2 fü Cb.

· Szintelen. kforoformhoz hasonló szagu, égeédesizii. könnyen illó folyadék. Fsi. 15°-on
1.245. Forrp. 85°. Kormozó zöldszegélyü lánggal
ég el. sósavgáz fejlődese közben. Vizben oldhatatlan, alkohol vagy éter könnyen oldják, zsiros és illó olajokkal keverhető.
Előállitása: Ha aethylen-gázt (lásd az aethylenum-bromatumnál) és száraz chfor-gázt két.Oldalról tubulált üvegigömbbe vezetünk. a kettő
keveredéskor fölmelegedve rögtön etilén-kloriddá egyesül, melv a gömb falain leiilepedve, hütő
üvegbe csepegtethető. Az igy nyert folyadlékot
előbb 10 százalékos, s,zódaoldattal savtalanitják,
~y.i,zzel mossák, 1 / 5 térfogat tömény kénsavv2·l
kirázzák, ujra vízzel és s.zódaoldattal mossák.
tnegolvasztott Ca Cl 2 -dal víztelenítik, azután jó
hüté's mellett a 84---86° között átszálló JiéJszt lepárologtatják.
Azonosság: Fiz.ik21i sa,játsáigai alapján. Tömény kénsavval ös,SJzerázva meg nem változik.
Káliluggal főzve foghagymaszagu gázt fejleszt.
a vinyl-kloridot (CH 2 • CH . Cl.)
Megvizsgálás: Tömény kénsavval összerázogiatva, ezt egy óra mulva se tegye sötétebb
se;inüVié! (más szerves klórszármazékok) Egyenlő térfogatu vízzel összerázva. ez utóbbi
a kék lakmuszt meg ne vörösiitse és ezüstnitráttól meg ne zavarosodjék (szabad sósav él bomló
készitméinyben ) - 10 cseppje 5 csepp anilinnel
s i3 kcm. alkoholos káliluggal rázva. ne árass.zon
izonitrilbüzt (chloroform)
Alkalmazás és hatás: Külsőleg: tbztán vagy
éiterrel, zsiros olajokkal neuralgia és csúzos fájdalmaknál bedörzsölé'sre. Belsőleg: 5-10-20
cseppenkeJnt alkoholban, éterben vagy zsíros
nlajokb2n oldva. mint a chloroform.
Eltartás: A fénytől óvott helyen vigyázattal
tartsuk el. 1-2 százalékos1 alkohol absolutus
tartósabbá teszi.
tően

AGARICINUM.
Agarlcln. Agarlclnsav. Cm Hoo (OH) (COO HL.

Fehér vagy sárgás. selyemfé'nyii kristályliszt.
mely négyoldalu, selyemfényii lapocskákból áll.
Olv. p. 141° -142°. Erősebb hevitésire fehér,

sa vanyu vegyhatásu gőzök fejlődése és élgett
zsirszag árasztása közben elillan. Meggyujtva
v~lágitó lánggal é.'l:!. Hideg vizben alig oldódik,
de a viznek savanyu vegyh~tást kölcsönöz. Meleg vizben megduzzad ·s forralva habzás
közben oldódik. 130 rész hideg éls 10 rész forró
alkohol oldja; könnyen oldódik ecetsavban.
vagy alkalilugokban is.
Előállitása: Az agaricus albus-ból alkohollal
való kivonatolás utján. A többi gyantáktól besüriisité'ssel elkülönitett fehér gyantákból 60 százalékos meleg borszes.s,zel elég tiszta állapotban
oldható ki. Alkoholos káliumhidroxid'oldattal a
,8-gyanta oldatba megy s ·~ oldatból báriumkloriddal az argaricus-sav oldhatatlan báriumsója kicsapódik. .Ez utóbbit 30 %-os alkoholl2JI ké'szült forró oldatban kénsavval elbontják.
A szüredékből mé!g forrón kikristályosodik s
30 százalékos1 alkoholból átkristályositva teljesen tiszta állaootbcm nyer.iük .
Azonosság: Fizikai sajátságai alapján. Három
bázisot1 gyantasav. Káliumsója vizmentes alkoholbrn teljesen oldhatatlan.
·
Alkalmazás: Izzc.dás csökkentő szer, főleg
tiidővé'szesek izzadása ellen. továbbá izzasztó
szerek után. Hatás1a1 5-6 óra mulva mutatkozik.
Bőraláfecskendezése fájdalmat okoz.
Adagolás: 0.01-0.06-ként adagolják. Legnagyobb adagja 0.1 R'.
Eltartása: vigyázafü> 1.
Származékai közül has.ználatosak a Lithium
agaricinicum és Natrium agaricinicum 0.1-- 0.1
adagokban. E sók vizben oldódnak.

AGURIN.
Theobrominnatrlum natrlumaceticnm.
O" Na+Na Co Ho Oo.

e, H,

N,

A theobrominnatriumnak és ecetsavas natriumna,k kettős sóJa. Fehér, nedvszívó, vízben alkalikus vegyhatással könnyen oldódó por.
Előállitása:
180 r. theobromint alkoholos.
mintegy 10 s.zázalékos nátronlugban pontosan
40 r. NaOH-dal föloldunk. Az oldathoz hozzáadunk kétszeres mennyiségii vizben 01ldott 1i36
r. nél~trium aceticum-ot és az egészet bepárologtatjuk 302 részre. A száraz maradványt poritjuk.
Megvizsgálás: Tanninn::il fehér. turós csapadékot ad; vizes1 oldatából savak theobromin-t
választanak ki, melyet to:vább vizsgálhatunk.
Alkalmazás és hatás: Mint a theobromin-nál.
Diuretikus szer, mely állitólag a szivre nem
hat.
Adagolás és alkalmazdsi fornuík: Inkompatibilis. savakkal és savanyu gyiimölcs-szirunokkal
s adag,ia 0.25-0.5 pro die.

'
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Eltartás: vigyázattal a
ségtöl megóva.

leveg-őtöl

és nedves-

oldjuk s az oldatot kiforralt vizzel 25 kcm.-re
higitjuk. :Ez oldat 5 kcm.-e báriumn1trátoldattal ne mutasson zavarodást (kénsav.) - Az
előbbi oldat másik 5 kcm-•éJhez 10-15 csepp
AIROLUM.
ezüstnitrátoldatot adunk és tekintet nélkül a keBlsmuthum subgalllcum oxyjodatum. Alrol Co fü (1. 2. 3) letkező csapadékra annvi ammoniát, hogy lugas
(OH)a 5 (COO Bi (OH) J).
vegyhatásuvá váljon. A csapadékról leszürt folyadékot
salétromsavvcl megsav<inyitjuk: legSzürkészöld, könnyii, szagtalan és íztelen por.
mely nedves kék lakmuszpapirosra szórva. nt fölebb igen gyönge zavarodás mutatkozhat, de
kissié megvörösiti. ttideg vízben és a1koholban pelyhek ne váljanak le.' .Mivel a ké'szitményben
majdnem oldhaltatlan. Vizzel heVíitve, bomlM .iód van, 2z ezüstnitráttal mindig cs1apadékot
közben meg-vörösödik. ttig savak elbontják és nyerünk. Az esetleg hozzákeYeredett klórezüssárgás szinnel oldják, Jugokbrm bomlás közben töt az ammonia oldja s a szüredékben megsavanyUásra u.irn leválik. Mivel nyomokban .iódoldódik s az oldat vöröses barna szinii.
eziist is oldatba megy, gyönge zavarodás nem
ElőállitáSµ: Frissen lecsapott bizmut-oxijokiogásolható (sósav kizárása.) - A salétromdidot Viizzel és gallus-sa vv12:1 vízfürdőn addig savas oldc:it 5 kcm.-éhez nehány csepp hig kénmelegitünk, mig a Bi eg-ész mennvisé:roe lekötö- savat adunk: hosszabb idő mulva se szcibad fedik, t. i. a tégfavörös bizmutoxijodid szürkiéls- hér zarnrodásnak mutctkozni (ólom). tta az olzöld porrá alakul.
dat tiszta maradt, ammoniával lugosiSá tesszük:
Vagy: Bismutum nitricum-ot ecetsavban és a csapadékról leszürt folyadék színtelen legyen
vízben u~dunk s az oldatot kalium jodatum és és ne mutasson .kék árnyalatot (réz). - A salétnatrium aceticum-ncik vízzel készült oldatára romsavas oldat m2.radvánvából ,, bizmutot kénöntjük. A kimosott csapadékot gallussav-oldat- hidrogénnel eltávolítjuk, megszürjük, kifőzzük
t2:1 addig melegitiük. rnig vörös színe zöldd~ s a kénről ujra lefiltrálva, bepárologtatjuk: maválik. A terméket mossuk és szárítjuk. - 'Bismu- radványt csak nyomokbrn nyerjünk (alk2liák.
tum subgallicum-ból jódhidrogénnel is előállit földfémek). - A kiízzitással nyert BiO-ot saható.
létromsavban oldva, az oldatot kétszeres menYAzonosság: 0.2-0.3 g.-ját 2 kcm. hig sósav nyisélgü stannokloridoldattal elegyítjük: 1 óra
és 18 kcm. viz elegyében oldjuk Az oldat feléL mulva se mutatkozzék sötéitebb s~ineződés (arhez 1 kcm. kloroformot és nehánv csepp klóros zé'n). - 100°-on száritva legfölebb 2 százalék
vizet adunk.· Öss~erázás és ülepítés után a klo- sulyveszteséget mutasson (nedvesség).
roform a jódtól ibolyaszint mutat. - Az oldat
Jódtartalmát titrálás utján határozhaitjuk
másik felet kénhidrogénvizzel teljesen kiicsap.iuk. meg: pontosan lemért 0.5 g.-ját mintegy 10 kcm.
A szüredékből a kénhidrogiéint kifőzzük s a kén- klórmentes nátronlugb::in old.iuk s pipettábol 20
ről az oldatot ujrn leszürve. nehánv csepp ferrikcm. tizednormál ezüstnitrátoldatot adunk hozk'loridoldatot adunk hozzá. A kékesfekete szine- zá, majd higitott salétromsavat, míg megfü~tul
ződeis a .gallussavat mutatja. - Kis mennyiségét
és a keveréket a.:ddig melegítjük, mig a megkémlőcsőben tömény ké'ns2vval leöntve és enymaradó jódezüst csapcidék tiszta siárgasziniivé
hén melegítve ibolyaszinii jódgőzök keletkez- nem válik. Kihülés után egv késhegynyi urea-t
nek.
adunk. hozzá. valamint 1 kcm. ferriammoniumMegvizsgálcis: tta 1 g.-ját 10 kcm. alkohollal szulfátoldaJot éls tizednormál ammoniumrhodarövid ideig- rázzuk s1 ai szüredléket bepárologtat- nát-oldattcil visszatitráljuk. mig állandó vörös
.iuk, csak alig- észrevehető maradékot hagyjon szin lép föl. Ehhez 12.2 kcm. oldatra legyen
hátra (szc,bad gallussav). - 0.2 g.-ját 10 kcm. ~eükségünk. A jódezüst kicsapására elhasznált
vízzel rázzuk s a szüred'ék 1 kcm.-éhez nehány legalább is 7.8 kcm. tizednormál ezüstnitrátoldat
kristályka diphenylaminnak 1 kcm. tiszta tö- legalább 20 száwlék jódnak felel meig. 1 kcm.
mény klélnsavban való oldatát adjuk. Kélk sizi- tizednormál ezüstnitrátoldat 0.0127 g, jód. mint
.iódhidrogé'n. Jódtartalma 24 százalék.
neződés se azonm11, se később ne mutatkozzék.
Alkalmazás: Mint a jodoform, szagtala111 és
- 1 g,-ját kiizzitott és lemért porceJlláncsészlébe
nem
izgató pótszere a sebkezelésben, tehát mint
mérve. nehánv csepp viizzel benedvesítjük s1 10száraz
antiszeptikum vagy por, vag.y kenőcs
15 csepp tömény sa'iétromsavat cidunk hozzá.
alakjában
vizmentes vivőszerekkel. Belsőleg
A heves hatás me1g1sziinte után Viizfürdőn beszárított. majd salétromsavval való nedvesitge- nem 2Jkalmazzák. Hivatalos a Ph. Belg. és ttelv1Jé:s közben állandó sulvig izzított ma:radvány ban. ttasonló célra szolgál a ]odogallicin: Bissulya ne legyen kevesebb, mint 0.44 és ne több. mutum oxyjodatum methylgallicum és a Bismumint 0.47 g. (46 százalék BiO). - Az előbbi tmn pyrogallicum.
Eltartása: vigyázattal a nedves levegőtől és
meghatározásnál nyert ·izzítási maradványt eldörzsölve 5-6 kcm. salétromsavban főzéssel fénytől óvott helyen.
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ALBARGIN.
Albargol. Argentum gelatosum. Gelatose ezüst.

Oelatose-nak ezüstnitráttal va1ló vegyülete.
Sárgás szinü, fénylő, könnyű, szagtalan por,
mely rázogatásrn vizben könnyen (1: 1) oldódik.
Vizes oldata semleges1 vagy kissiél sa vanyu
vegyhatásu s átdializálható. Borszszben oldhatatlan. Hevítve égett szaruszagot áraszt é's erős
izzitásnál a visszamaradó hamu. fémezüstgolyócskák kiválása közben. megolvad.
Előállítása:
A glutin bomlástermékiéinek a
gelatose-nak tömény, meleg vizes. semlegesitett oldatához megfelelő mennyiségü ezüstnitrát
vagy más ezüstsó oldatot adunk. bepárologtatjuk s a nyert vegyületet alkohollal vagy acetonna·l lecsapjuk. Finoman eloszlatott ezüstoxidból is előállitható.
Alkalmazás és hatás: 0.1- ·0.2%-osi oldatokban antigonorrhoicum.
Eltartása: fénytől óvott helyen.

ALEXIPON.
Acetylszalicitsavas aethyl-észter.

/0 C 0 C Hs

Cs

fü"-

0 C 0 0 C2 Hr,

Olajszerü folyadék 272°-on forr. alacsony hő·
fokon ujra kristályokká mered. amelyek szobahőfokon elolvadnak. Semleges vegyhatásu. Vízben oldhatatlan, alkoholban. éterben s a szokott organikus oldósizerekben oldódik. Olajjal
el~yedik.
Előállitása·: A szóvédjegyzett készítményt
Richter Gedeon budapesti vegyészeti gyára a
szalicilsav aethylészterétnek vizmentes eoetsa vval való acetilálásia réYén állitja elő.
Azonosság: A készitmény identifikálására a
forráspont megállapitásán kivül alkotóré'szeinek
meghatározása szolg-ál. E céfüól 1 gr.-.iát 30 kcm
10 százalékos alkálival. főzé:s1 utján elszappano-sitjuk, mig tiszta oldat keletkezik. azután kéns<wat adunk hozzá fölösleges mennyiségben. -Kristálytűcskék válnak le, melyek olv. p. 157°
s a S!Zalicilsav reakcióit adják. Alkohol, kálium.
illetve natrium acetát éis szalicilsav keletkezik.
Ez utóbbit petroleum-éterrel kirázzuk a keverékből. Az ecetsavat fierrikloriddal, a vele együtt
jelenlevő alkoholt pedúg kénsavval való melegitéssel mutathatjuk ki. Az alkohol külön kimutatása átpárologtatás és a párlatban .iodofo.rm reakcióvaJ is történhetik.
Alkalmazás é~ hatás: Az alexipon külsőleg
mint csuzellenes szer bedörzsölélsre isi használható, ugy mint a Mesotan. Rheumasa111. stb. Hatását könnyű felszívódása fokozza. Bőrizga-

tást nem okoz, mert molekulájában mindkét maró alkotórész a fenol és a. karboxil acetilálva
és igy eltompitva van.
Tisztán avagy olajjal keverve alkalmazható.
az olaj esetleges a vasodása azonban az alexiponra is bontólag hat

ALEUDRIN.
Dlchlorisopropylalkohol-karbamlnsavas-észter.

C fü Cl
1

CH. 0 COO Nfü
1

CH2 Cl
Fehér, s1zépen kristályosodó. anyag. Hideg
vizben nehezen, (0.75 százalék) alkoholban. kloroformban, éterben, benzolban, ecetsavban, glicerinben és zsíros olajokban könnyen oldódik. Benzolos oldatából ligroin kicsapja. 2 százaJék
glicerin hozzáadásával 2 százaléikos1 meleg oldata készithető, mely a test hőmérsékleténél állandó s belőle kristályok nem válnak ki. Olv. p.
82°.
Előállitása: szabadalrnaiZott módszer szerint
gyárilag történik.
Azonosság és megvizsgálás: Hig káliluggal
melegítve acetamid-szag lé'p föl. tömény luggal
ammoniaf- és aldehyd sizagot árasztva. elbomlik. :Ezen gőzök ammcnás ezüstnitrát-oldatból
ezüsttükröt választanak ki. Hideg tömény kénsavval leöntve, abkn színtelenül oldódik s az
oldat csaik hossizabb idő mul Ya, vagy erős. melegitésre barnul meg.
Alkalmazás és hatás: Csillapitó é's altató
szerül ajánlják s fájdalomcsillapitó hatásai is
van. Hatása az egész idegrendszerre kiterjed s
V1é1gül bágyadtságot és iiditő álmot eredményei.
Adagolás: Ideges fájdalmaknál csekélyebb
21dagjai is hatásosak: 0.5-1.0-2.0 g.-os adagokban tabletta vagy por alakban rendelik.
1

ALMATEIN.
formaldehydhaematoxylin.

Cl6 H11 0;; CH2 OH

/'-,0

c

H2/

"'

"'

/
"'-/0

C10 Hn Or. CH2 OH

Az alma tein igen finom, tégla vörös, szagtalan
&;i iztelen por. Hideg vizben oldhatatlan, forró

vizben kissé! oldódik, borszeszben és ecetsavban
könnyen oldható; naigyon könnyen oldódik glicerinben és lugos folyadékban.
Előállitása: Formaldehyd segitségével elöálli-
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tott kristályos és. jól meghatározható haernatoxylin készitmény.
Megvizsgálás: Mcgas hőmérsékleten elbomlik formaldehydre és nehány komplikált
polymer formaJdehyd-haematoxylin származékra. Egyébként mint a haematoxylin.
Alkalmazás és hatás: A jodoform pótszere. Mérgező hatása nincs. Teljesen szagtalan. Antiszepszises, összehuzó, a gennyedés.t csökkentő
és a sarjadzást elősegitő hatá:sa, különösen lábszárfekélyeknél teszi alkalmazhatóvá, por és
gazé alatkjában.
ALLOSAN.
CufüsO . CO . Ntt . CO . Nfü

Az allosan, az allophan-sav santalol észtere
finom fénylő tükben krisitályosodik. Vizben oldhatatlan, a1 legtöbb organikus oldószerben könyny'en oldódik. Olv. p. 162°.
Előállitása: A szóvédjegyzett allosant a Zimmer és Társa, Frankfurt cég szcibadalmazott el.iárássa.J karmabinsavkloridnak siantalolra való
hatása révén állitja elő.
Azonosság: Kémlőcsőben hevih·e előbb santalol-szerü, majd ciánsavszagu gőzöket áraszt.
1.0 allosan, 10.0 alkoholos normál káliluggal 20
percig főzve, sa.ntalol kiválása közben elszappanosodik.
Megvizsgálás: Kristályai a levegőn nem
változnak. Olv. p, 162°. Elszappanositva 72 százalék santaloltartalmat mutat.
Alkalmazás és hatás: A santalol pótszere, fő
leg kankó és következményiei ellen. A santalol
csak a lugos bélnedvben bomlik el s igya gyomrot nem alterálja,
Adagolás: Szárazon, por vagy labdacsokban
s főleg zselatintokocskában 0.5-1.5 gr.-ként
adagolják. PI. Allosan 0.5-1.5, Eleosacchar. 0.02
D. t. dos. No. X.
ALLOXAN.
Mesoxyatylhugyaoy

c~H2N20•.

xtt.O

Fehér, kristályos por. Vizben oldódik. Vizes
oldatai a bőrt rózsaszinüre festik.
ElőállitáSa oly módon. történik, hogy hugysavait 1.4 fs .. lehütött salétromsa vba beleszórva
oxidálunk. A savból mihamar fehér kristá:lvos
por válik le, mely aszheszt-szürőn ösiS!zegyüjtve.
IIieli;gi vizböl átkrista1yositva tisztitható. Az igy
nyert kristályok 4 molekula kristályvizet tartalmaznak,. az átpárologtatás utján nyertek 1
mol.-t.
Azonosság: Ferrisókkal kever'vle. az alloxan
sötét indigószinüvé válik.

Alkalnw zdsa: Kenőcsökkel ke ven e plrosi tó
szer. Szine a természetes bőrpirhoz hasonló, de
a bőrnek kellemetlen szagot kölcsö11öz.

ALOINUM.
Aloln.

Az Aloin az aloe kristályos keserüanyaga. Az
aloefaj szerint, amelyből előállitják, megkülönböztethető: Barbaloin, Capaloin, Nataloin, Socaloin. A Socalnin sárga has1ábakból áll. me-

lyek 90 vizben, 30 alkohol absolutusban, 9 ecététerben vagy 380 éterben dldódnak. - A Barbaloin C10H1o01+3fI20. Sárga vagy barna szagtalan tűk. Olv. p. vizmentes állapotban 147°. 60 r. vizben, 20 alkoholban, 470 éterben oldódik.
Előállitás: A Socaloin (,BBarbaloin=Zanaloin):
CuHas01o+SH20 - Zanzibar aloe-nak 0.96 fs.
hideg alkohollal való ismételt eldörzsölése után
visszamaradó kristályos résznek forró alkoholból való átkristályositása utján készül. A Nataloint Natal-aloe-ből 0.820 fs. -u 48°-os alkohollal
hasonló módon készitik. - A Barbaloint B. Aloe
10 százalékos, forró vizes oldatából kristályositják ki ·SI forró alkoholból átkristályositják.
Azonosság: Az aloinok alkoholos oldatát ferri
klorid sötét barnászöldre festi; ammonia a nataloin oldatát kárminvörösre, a barbaloinél és socaloinét barna vörösre. - · Socaloin a hideg 1.2
fs. salétromsavat alig változtatja meg, a barbaloin és nataloin ellenben karminvörös szintire
festik.
Alkalmazds és hatás: mint az Aloe-nél. Adagja mint purgansél: 0.1-0.2, mint drasticuril-é:
0.2-'--0.5. - Bőraláfecskendezésre 1 :5-1 :6 glicerines oldata hashajtóul.
ALUMINIUM ACETICO· TARTARICUM.
Alsot.

Szintelen, amorf, áttetsző, ecetsavszagu, savanyu, összehuzó izü lemezek, amelyek egyenlő
sulyrész vizben oldódnak, alkoholban oldhatatlanok. A vizes oldat savanvu vegyhatásu.
Előállitás: 160 frissen készült aluminiumaceticum solutum-ot (85-10-os) 17 borkősavnak
20 vizben való oldatával elegyitve vízfürdőn,
kever,getés közben bepárologtatunk addig, mig
a folyadék felületén sóhártya mutatkozik. Oveglemezekre ecsetelve 30°-nál s~áritj uk.
Azonosság és megvizsgálás: Azonosság, mint
az alumium s borkősavnál. 1 :2 vizes oldata melegitve meg ne kocsonyásodjék és bázisos só
kiválását ne mutassa. - 1: 10 vizes oldatát kénhidrogén meg ne változtassa. 1 gr.-iát 20
kcm: vizben oldva s az oldathoz phenolphtaleinoldatot adva indikátorul legalább 5 és Jegfölebb
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7.5 kcm. tizednormál kálilug- legyen szüksé:ges
az oldat megvörösödéséhez.
Alkalmazás, mint az aluminium aceticumé. a
mely fölött előnye az. hogy oldataiból bázisos
só nem válik le. Száj- éls toroköblögetésiűl 1-2;
100, sebkezelésre 1-3: 100, viz. fagyási daganatokra. 50 százalékos oldata haSJZnálatos.
Alsol-créme: Tubusokban forgalomba kerülő
antiszeptikus kenőcs.
Alsol-solutum: Alumínium acetico tartaricum
solutum. Ecetborkősavas aluminiuin-oldat. -

(Ph. lielv.) Enyhe melegité'ssel oldunk 3 borkő
savat 74 alurrúniumacetátoldatban (lielv. fs.
1.058) és vizzel kiegészítjük 100-ra. Ez oldat
10 százalék ecetborkősavas aluminiumot tartalmaz. fü1. 1.047.
Származékai: Borai: Aluminium-borico-tartaricum. - Cutol: Alumínium borico-tannicum.

Tannin s borax vizes oldatának aluminium-szulfát oldatba öntése által nyert csapadék. Világosbarna, vízben oldhatatlan, borkősavval oldatba vihető por 13.8 Alü, 39.2 bórsav és 47
tanninból áll. Dezinficiáló adstringens gonorrhoea ellen. Bőrbajoknál 10-20 százalékos kenő
csökben. Mindkettő Leuchter-'Berlin különle~
gesséiroe.
Eston, Formeston: Peru-Eston (Peru-formeston.) Subeston. Az Eston és Subeston bázisos
ectsa vas aluminium, a f ormestort bázisos ecethangyaisavas aluminium; a Perueston 10 perui
balzsam, 40 Eston. illetve formeston és1 40 talcum keveréke. f. friedlaender. Berlin szabadalmazott- eljárás szerint előállitott szóvédjegyes
készítményei.
Lenicet: Al20aC21i4Ü2 összetételü aluminium
aceticum. fehé'r, könnyü, porfinomságu, nehezen
oldódó só. Hintőporok. kenőcsök éls ecsetelések
alakjában, mint az aluminium aceticum. Eston
és Pormesten. R. Reiss~ Berlin készítménye.
A Bleno-Lenicetkenőcs: 5-10 százalék Lenicet tartalmu ceresin-vaselin. A Peru-Lenicet: 10
százalék perui balzsamot tartalmazó Lenicethintőpor sebkiezelésre.

ALUMINUM ACElICUM SICCUM.
Alumlnlum acetlcum baslcum AI (CH. C02h (OHh

Pehé1res1,

áttetsző.

kristályos darabkák. Alig
ecetsavszaggal és gyengén édesessós ízzel. Friss állapotban hideg- vízzel tiszta
folyadélkká oldódik s igy fölhasználható a
Liquor aluminii acetici előállitására is, egy idő
mulva azonban oldhatósága csökkien.
Előállitás módja nincs ismertetve.
Megvizsgálása: oldatban, mint a Liquor aluminii acetici-é, valamint alkalmazása is.
Athenstadt, Berlin kélszitménve.
észrevehető

ALUMINIUM CHLORATUM.
Alumlnlumklorld. l(lóralumlnium. Ab Clo.

Szintelen kristálydarabok. melyek a levegőn
sósavat veszítve, nedvesség-et szivnak magukba.
Előállitása: A tiszta készítményt száraz klórgáznak aluminiumoxid és szénnek vörösizzó
keverékéin való keresztül vezetése révén állitiák elő.
Alkalmazds: Gyógyszerként nem használatos
Az organikus szintézisben kondenzáló SiZer. 3 százalékos oldatát csatornák, istálók, hajók
stb. dezinficiálására ajánlO;toták. Beforrasztott
bádogdobozokban jön forgalomba.
Liquor aluminii chlorati: 100 alumínium sulfuricum crudum. 150 meleg- vízzel készült oldatát 100 barium chloratum technicumnak 200 forró vizben való oldatával ele;gyitjük. a folyadélkot üllepitjük, papiroson átszürjük és vizzel kiegészítjük 400-ra. Az oldat 10 százalék atluminium chloratumot tartalmaz. 1.5-3 százalékos
oldatait sebkezelésre ajánlották.

ALUMINIUM TANNICUM TARTARICUM.
Tannalum. Csersavas aluminlum.
Ah (C,füüo) 2 (CHlio00)2+xtt.O.

Barnás por, vizben oldódik.
Előállitása:
aluminium sulfuricum-oldatnak
ammoniával semlegesített tanninoldat által való
lecsapása és a kimosott csapadéknak borkősav
oldatban való föloldása utján történik.
Alkalmazás és hatás: ősszehuzó szer a légzőszervek hurutjánál.

ALUMNOL.

f3

Naphtol-dlszulfosavas alumlnl11111.
(C10Iia. Ott. SOa)oAb.

Szintelen vagy kissé vöröses. nem nedvesedő
por, mely vizben és g!icerinben könnyen, alkoholban nehezen oldódik. éterben oldhatatlan. Vizes és alkoholos oldatai zöldes fluores.zkálást
mutatnak mely alkáliáktól erősbödik.
Előállítása oly módon történik, hogy /3. naphtol-diszulfosavas báriumot aluminium sulfuricum-mal átalakitan2k és a szüredéket bepárologtatják s~árazra.
Azonosság: Vizes oldata savanyu vegyhatásu és ferriklorid hozzáadására megkékül.
Alkalmazds és hatás: Hatása antiszeptikus és
összehuzó. 0.5-2 százalékos oldatait sebüregek
kiöblité'séne. valamint kankónál s 4 S!Zázalékos
oldatait a szemgyógyászatban hasrználják.
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ALYPIN.
Benzoil 1 .3. tetramethyldlamino-aethyllsopropanol hidrochlorlcum. Sósavas alypln.
Cfü. N(Cthh. C(C2tlo) (0 . CO Cofü).
Cfü N(Cfüh. H Cl.

A szabad bázis gyógyszer gyanánt nem
használatos. Sósa vaS\ sója az Alypin fehér szagtalan, kissé ned vszivó kristálypor. Vizben 1 : 1
arányban oldódik, könnyen oldja alkohol é:s kloroform is, éterben oldhatatlan. Vizes oldata semleges vegyhatásu, keserü izü és a nyelven
muló érzéstelenséget okoz. Olv. p, 173°. Platinalemezen hevitve eléR". A leveR"őn sulygyarapodáson kivül más változást nem mutatva, eléggé
jelentékeny mennyiségü nedvessé:get sziv magába.
Előállitása: A SiZabad bázis előállitásánál a
g.licerin, sósav behatására ,8-dichlorydrinné' alakul s ez krómsavkeverékkel oxidálva szimmetrikus diklóracetonná; ha ez utóbbit magneziumbrómétillel s majd vizzel vagy hig savval kez.eljük, ,B. aethyldichlorhydrin keletkezik; ez utóbbiból dimethyl-aminnal az 1.3 tetramethvl dianino = 2 = aethylisopropilalkohol jön létre és
ennek benzoyl-vegyülete az Alypin. - A sósavas só előállitása 1-3 tetraethyldiamino = 2 =
aethyl-isopropyl alkohol-nak benzoesavas észteréiböl sósavval történik.
Azonosság és megvizsgálás: 1 százalékos
oldatának 5 kcm.-e nehánv kcm. 1+99 kaliumjodid oldaltól fehé·r. terjedelmes csapadékot ad:
az okLha:tatlan jódhidrogén-sót. - Nehány csepp
kaliumchromátoldattól sárga csapadék keletkezik, mely sósav hozzáadására ujra könnyen föloldódik. - Nehány csepp 1: 100 káliumpermanganátoldattal ibolyaszinü kristályos csapadékot
nyerünk, mely mihamar mangansuperoxydhidrát kiválása közben barna szinnek ad helyet. Stovainnál, mely az aetllyl v,egyület, az oldat
tiszta marad, s rövid idő mulv_a redullálódás áll
be; a cocain nehezen oldódó permanganátot ad,
de nem redukál, legfölebb igen hosszu dllás után.

- Chrómsav-oldat (1 :3) cseppenként való hozzáadására zavarodás1 nem következik be. még
fölösleges mennyiségnél sem. (Megkülönböztetés a Cocain-tói és Stovain-tól). - Nehány
csepp ezüs1tnitrátoldattól a salétromsavval megsavanyitott oldat klórezüst csCJ_padékot ad. 0.30.5 · gr.-ot oldunk 2 kcm. \'izben s hozzáadunk
3-4 kcm. lugot. Erős tejes zavarodás keletkezik, mely melegitésre olajcseppecske kelHkezé'se közben föltisztul. Ha a levált olajcseppecskét
élterbe visszük át s az étert elpárologtatjuk. olajos, szi vós, siZintelen foly~dék marad vissza,
mely melegitve heringlé (amin) szagu. Egy
része sz.ilárd alkálival és nehány csepp kloroformmal és alkohollal kezelve. az amin-bői keletkező izonitril-büzt áraszt. - 0.1 g.-ját kémlő-

csőben

1 kcm. tömény kénsavval leöntjük és
forró vizfürdőn 5 percig melegitjük. Kihülés után
cseppenként vizet adogatunk hozzá. mire benzoesavas étilészter szaga válik érezhetővé. Kihüléskor kristályok válnak le, amelyek alkohol hozzáadására oldatba mennek.
Megvizsgálds. A 100°-nál száritott készitmé'ny olvadási pontja hőmétrőkorrektura nélkül
169°-nak mutatkozik. - 0.5 g-ja 1 kcm. vizben
rázogatásra teljesen tisztán és szintelenül oldódjék és s.e a kék, se a vörös lakmuszpapiros
szinét meg' ne változta.issa. Nehány morzsája
tömé111y kénsavval eldörzsölve szintelen oldatot
adjon (idegen organikus· szennyezések). 100°nál sizáritva sulyából legfölebb 1.5%-ot veszitsen. 0.50 g-ja platinalemezen óvatosan hevitve, hogy az elpárolgás a gőzök meggyulladáscu nélkül folyjon le, majdnem teljes illékonyságát mutassa, csekély mennyiségü szén hátrahagyásával, mely erősebb hevitéisre maradék
nélkül elégjen. (Nem illó organikus és anorganikus szennyezések).
Alkalmazás és hatás. Az a.lypin helyi érzéistelenitő mint a kokain, mely utóbbinál 2-3..cszorta
'kevésbé mérges. A hozzá vegyei összetételére
nézve igen közel álló savanyu vegyhatásu
Stovain fölött előnye a teljes semlegesség s igy
a szabad bázis a szervezetben könnyen felszivódik. Mellékvesekészitményekkel is kombinálhfl.tó.
Alypin oldatok siterilizálhatók is oly módon,
hogy az oldására szánt vizet 10 percen át forraljuk s a só oldása után a forralást gyönge
lángon még egy percig folytatjuk. 2-4%-os oldatai tartósak, a higabbak könnyen megpenészednek.
Adagolás: 0.5-2%-os oldatai bőr alá fecskendezésre, 2-10%-os oldatai ecsetelésre használatosak. Legnagyobb adagja pro dosi 0.1 g,,
pro di-e 0.3 g,
Eltartdsa vigyázattal.
Schleich-féle uj érzéstelenitő oldat:

Cocain hydrochloricum
Alypin
„
Natrium chloratum
Aqua. destillata

Ill.
1.
II.
0.01
0.1
0.05
0.01
0.2
0.05
0.2
0.2
0.3
100.0 100.0 100.0

ALYPINUM NITRICUM.
Benzoyltetramethyldlamlnoaethylpropanolum nitrlcum..
Alypln-nltrát.
Cfü. N(CHah. C(C2fü) (0. COCo fü).
CfüN(CHah. ttNOa.

Fehér kristályos: por. 01 v. pont. 159°. Sajátságaira nézve legnagyobbrészt megegyezik a sósavas sóval, de nem nedvszivó.
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Megvizsgálds: Ha 0.05 alypin-nitrátot föloldunk kcm. tömé'ny sósavban s az oldatra telített
ferro-szulfátoldatot rétegezünk, az érintkezési
ré'teg ibolyabarna szinüvé válik. - Salétromsavas oldata ezüstnitrát-oldattal ne mutasson
zavarodást.
Alkalmazás, hatás és adagolás: mint az Alipin-é.
Eltartása: vigyázattal.
Alypin, cocain és stovain megkülönböztetése.

Az alypin sóina;k a cocain és a stovain-tól való
megkülönböztetésére az 1 százalékos vizes oldathoz 3 százalékosi brómsav-oldatot adunk; az
alypin nem változik, a cocafo-nál minden csepp
hozzáadására sárga csapadék mutatkozik, mely
a folyadék fölrázásakor oldódik, de 1 kcm. sósav hozzáadására ujra előáll; a stovainnál a
minden csepp hozzáadására mulóan föllépő csapadék sósa vtól végleg feloldódik.

AMIDOAZOTOLUOL.
Cfü. Ca Ii•. N2 Ca Ha (Cfh) Nlie.

Sötétsárga kristályok. Olv. p, 100°.
Salétromos savnak ortho-toluidin-re való behatása ré1vén keletkezik. A festék gyártásban a
safranin-gyártásnál melléktermék. Alapanyagul szolgál a diazo-szinanyagok elüállitására.

AMIDOPYRINUM.
Amldoantlpyrin. Dlmethylamidoantipyrill, Pyramidon.
Dlmethylamido-pltenyl-dymethylpyrazolonum.
C1afli?NaO.

.Fehér, kristályos, szagtalan, keserü por. Vizes
oldata semleges, vagy igen gyengén lugos hatásu. Olv. p, 108. Hevítve teljesen elillan. Nehezen oldódik, hideg vizben (1 :29.2), könnyebben
meleg vízben (1: 11.3) 60°-on); könnyen oldja
kloroform (1:1), alkohol (1:2) és benzol. nehezebben éter (1 :8.5) éls ligroin.
Előállitása: Nitrosoantipyrin alkoholos ecetsavas oldatát megfelelő redukáló s~errel amidovegyületté alakítják, amelybe iód-methyl-lel,
vagy chlormethyl-lel az amidonitrogén két Hatomja helyére két methylgyököt vezetnek be.
Azonosság: Hidegen telített vizes oldata nehány csepp ferriklorid-oldat hozzáadására kékes ibolya színeződést mutat, mely állás közben
megha:lványodik. I-Iidegen telített vizes oldatához :20 káliumnitrit-oldat 1 cseppjét adjuk hozzá é's a folyadéik:ot 1 csepp hig- kénsavval megsia vanyitjuk: kékesibolya színeződés lép föl,
mely ká!ium-nitrátoldat éls kénsav cseppenként
való további hozzáadására eltiinik. A hidegen
telített oldathoz nehánv csepp ezüstnitrátoldatot
adunk, kék színeződés keletkezik s egyidő mulva
megfeketedés mellett fémezüst válik le. - A
telitett oldat 2-3 kcm. hidrogé'nperoxiddal, más

peroxiddal, perszulfáttal vagy platinakloriddal
melegitve ibolyaszinüvé válik . .E szint idézi elő
a gummi arabicum-ban jelen lévő oxydase is
(mely utóbbi 85°-on bomlik).
Megvizsgálás: Olv. pontját kénsav fölött történt szárítása után határozzuk meg. - 0.1-0.2
gr.-ját 5 kcm. vizzel jól összerázzuk és papiroson átszürjük. A szüredékhez 1 csepp káliumnitrátoldatot (1 :20) és 3---4 csepp hig kénsavat
adunk. A keletkező kék színeződést további nehány csepp káliumnitrit hozzáadásával megszüntetjük. A kék színnek nem szabad azonnal
zöldbe átcsapni, sem pedig- az előbb színtelen oldatnaik: 5 percen belül nem ~abad megzöldiilni
(antipyrin, i11etve isonitroso antipyrin). - Hidegen telített oldata a kék lakmuszpapirost meg ne
vörösitse s1 a vöröset legfölebb alig é'szrevehetően kétkitse meg. Kénhidrogén hozzáadására az
oldatban zavarosodás vagy szineződés ne keletkezzék (nehéz fémek). - Vizes oldata báriumkloridoldattól ne változzék (ké!nsav). - Ha 0.20.3 gr.-ját 25 kcm. vizben oldjuk. hig kénsavval
erősen megsavanyitjuk és nehánv csepp ezüstnitrátoldatot adunk hozzá. zavarosodás ne mutatkozzék (halogén savak). - 0.1 g.-ját pla.tinalemezen elégetve mérhető maradványt ne kapjunk (organikus anyagok).
Antipyrin-tart{l!fnuínrck memzyileges m'f!ghatározása. Ha a megelőzőleg, leirt vizsgálat antipy-

rin jelenlétét állapította meg, ennek mennyiségét
a következőleg határozhatjuk meg: 1 g-jáüföloldjuk 5 kcm. vizben és 0.5 kcm. sósavat és 20 kcm.
40 százalékos formaldehydet adunk hozzá. - A
folyadékot kiSi lombikban vízfürdőn, visszafolyós
hüté'ssel 4 óráig melegítjük, azután pedig 10 kcm
vizet öntünk hozzá és cseppenként hozzáadogatott ammoniá val lugositjuk. A leválott é:s vizben
oldhatatlan antip;yrin - formaldehydvegyületet
szürőpapiroson összegvüjtve. pár csepp vizzel
lemosva, háromszor 10 kcm. kloroformmal kirázzuk, az oldatba ment amidoantipyrint a
kloroform elpárologtatása. után tárált csészében
60°-nál állandó sulyig s1záritjuk és mérjük. A különbség megközelitőleg mutatja az antipyrintartalmat.
Alkalmazás és hatds: Antipyreticum és analgeticum. Háromszor oly erős hatásu, mint az
antipyrin, hatása fokozatosan áll be ési tartós.
Mellétk:hatása néha hányás. collapsus. A hugyban
· a pyramidon szedése után nemcsak antipyrinhugya1w. de a levegön való oxidálódáskor rubazonsavat adó anyag- is keletkezik. A pyramidonhugy ferrikloriddal ma'g'yarvörösbor szinüvé
válik amethystszin árnyalattal. - Adagja 0.20.5 migrénnél; 0.3 an tipyreticum gyanánt 1-2
szer naponta. Legnagyobb adagja 0.5 g., napi
legnagyobb adagja 1 g.
Eltartása: vigyázattal, fénytől óvott helyen.
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AMIDOPYRINUM CAMPHORICUM ACIDUM.
Pyramydonum bicamphoricum. Kámiorsavas pyramidon.
C13f111NaO . C10Ii1004.

Fehér, kristályos, kesernyés, kámforos izü
por, savanyu vegyhatással oldódik 20 r. vízben
és 4 r. alkoholban, igen könnyen éterben. Olv.
p. 84-94° között, nem eléggé éles.
Előállitása: Amidoantipyrin és kámforsav
molekuláris mennyiségeit kevés viz hozzáadásáVéd összedörzsöl ve hosszabb ideig- állani hagyjuk
s azután átkristályositással tisztitjuk.
Azonosság: fizikai sajátságai mellett, luggal
elbontva (lásd a P. salicylicum-nál) alkotó részeinek kimutatása utján. A lugas oldatból. az
amydopyrin kloroformmal s 2zután a kámforsav
éterrel kirázható.
Megvizsgálás: 2.5 g,-jának semlegesitélsére
11.5-11.6 kcm. normál nátronlug legyen szükséges. A semleges oldatból kloroformmal kirázzuk s a visszamaradó folyadékot az amydopyrinnél leírt módon vizsgáljuk.
Allwlmazás és hatás: mint az amydopyriné
0.75-1.0 g, adagokban; igen kifejezett az izza_
dás elleni hatása.
Eltartása: Vigyázattal, fénytől óvott helyen.
·j_
1

AMYDOPYRINUM CAMPHORICUM
NEUTRALE.
Pyramydonum camphora:tum neutrale.
(C13f117NaO hC10Ii1004.

Fehér, kristályos por. melv 15 rész vizben
savanyu vegyhatással oldódik; alkohol és é'ter is
oldják. Olv. p. 80-90°.
Előállitása: 1 molekulasuly kámforsavra kért
molekulasulv amydopyrint véve. mint a savanyu sójé.
Azonosság és megvizsgálás: Az amydopyrin
jellegző sajátságait mutatja. Az alkalival lugossá tett oldatából az amvdopyrint kloroformmal kirázva, a kámforsav éterrel vonható ki s
olv. p.-jának 186° megállapitásával stb. identifikálható. A semleges1 kámforsavas pyraimidon
vizben és alkoholban színtelenül és tisztán oldódjék. - ttalogénekre és nehéz fémekre ugy
vizs.gáljuk. mint 2z amidopvrint. ttigitott
szesszel készült 1 :20 oldata báriumkloridoldattal ne változzék (kénsav). - 1:20 vizes oldata
nehánv csepp diphenylaminoldat hozzáadása és
tömény kénsav alátértegezésére az érintkezési
rétegben kék szint ne mutasson (NO a). - 2.5
g.-jának semle12:esitésére 7.5-7.6 kcm. tizednormál nátronlug legyen szüksé:ges. 0.1 g.-ja
platin2ilemezen maradék nélkül égjen el.
Alkalmazás és hatás: Idillt. lázas betegségeknél 0.5~0.75 g.-os adagokban. mint izzadást
csökkentő szer is.

Eltartása: vigyázattal, fénytől óvott helyen.

AMYDOPYRINUM ~ALICYLICUM.
Amydoantipyrinum salicylicum. DimethyJamidoantipyrin
salicylicum. Pyramidonum salicylicum. Szallcilsavas
amydopyrin. Szalicilsavas pyramldon.
C1alii1NaO . CJMOtt)COOtt.
.Fehé'r, ma,jdnem szagtalan, keserü-sós izü, savanyu vegyhatásu kris1tályos por. Olv. p. 69-76°
között. Eléggé nehezen 1: 16 oldódik vízben,
könnyebben 1:6 alkoholban, igen könnyen éterben. ttevitve teljesen elég.
Előállitása: Amvdoantipyrin és szalicilsav
molekuláris mennyisé:geit vízzel vagy anélkül
reakcióba hozzuk. A nyert terméket átkristályositjuk.
Azonosság: 0.1 g.-nyi mennyiségét választó
tölcsérben 1 kcm. lugga1l és 2-3 kcm. vízzel leöntjük és 4-5 kcm. kloroformmal kirázzuk. --Elválasztása után a kloroformos oldatot bepárologtatjuk, a maradványt 10 kcm. vizben oldjuk s
ez oldatot kélt részre osztjuk. Egyik része egy
csepp ferrikloridtól kék szint vesz föl. A másik
feléhez 1 csepp 1 :20 káliumnitrit-oldatot adunk
és 2 csepp hi,g kéns avval megsavanvitjuk. mfre
ibolya színeződés keletkezik, amely állás közben
eltünik. - A választó tölcsérben maradt vizes
rélteget hig kénsavval megsa vanyitjuk s a levált
szalicilsavat éterrel kirázzuk. tta a külön választott éteres réteget nehánv csepp ferriklorid-oldatot tartalmazó vizzel rázzuk, ez utóbbi a s,zalicilsa vtól ibolyaszinüvé válik. - tta vizes 1:20
oldatához
neliány csepp· ferriklorid-oldatot
r,dunk. az oldat kékesibolya szinüvé lesz. - Ha
Yizes, old.atához nehány csepp ezüstnitrátoldatot
adunk, fehéir csapadék keletkezik, s a fölötte levő
folyadék gyönge melegitésre kékre szinződik.
Megvizsgálás: Olv. pontja a kénsav fölött való
száritás mervéhez képest 69-76°. - Vizes s. alkoholos ü1ldata1i tiszták es szintelenek legyenek.
(Gyantaszerű szennyezé:sek). 1 :20 vizes oldata ké'nhidrogén vizétől ne változzék (nehéz fémek.) - ttigitott ké'nsavval erősen megsavanyított és filtrált 1 :20 vizes oldata ezüstnitrátoldattól meg ne zavarosod.iék (sósav). De melegitésre oldódó ezüstszulfát kezdetben zavarosodást okozhat. - 0.5 g.-nvi mennyiséigét 1-2
kcm. lu~mal és 2-3 kcm. vizzel leöntve választó
tölcsérben kétszer kirázzuk. 10-15 kcm. kloroformmal. A kloroform elpárologtatása után
visszamaradó sót 4--5 kcm. vizben oldjuk, s
lm liumnitrittel és kénsavval antipyrinre vizsgáljuk. 5.0 g.-ja platinalemezen elégetve ne hagyjon hátra mélrhető maradványt (anorganikus
szennyezések).
1

Szclicilsav- és amydoJJyrin tartalmának meghatározása. A keszitménv 1 g.-iát pontosan lemérve, vizzel választó tölcsérbe öblit]ük, 4--5
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kcm. lugot adunk hozzá és háromszor kirázzuk satus-szal. Külsőleg linimentumokban és kenő10-10 kcm. kloroformmal. A kloroformos olda- esőkben (1 :20-30) daganatokra, fagyási setot lemért csészécskében bepárologtatjuk. állan- bekre, szifilitikus izom és izületi csúz ellen bedó sulyig száritjuk és megmér.iük. A nyert ami- dörzsölőül stb.
dopyrin sulya 0.60-0.61 g, legyen.
Eltartása: vigyázattal, fénytől óvott helyen.
A vizes rérteget higitott ké'nsavval megsa va- Ha megsárgult, alkoholos ammonia-oldattal nednyitjuk, a levált sza'licilsa vat háromszor 10-10 vesitjük és ujra száritjuk.
kcm. éterrel kirázzuk. Az éteres oldatokat be- ,
párologtatjuk s vakuumban kénsav fölött állandó
A Ph. Grull. Helv. és U. St.-ben hivatatlos.
sulyig száritjuk. A nyert szalicilsav sulya 0.38AMMONIUM PHOSPHORICUM.
0.39 g, legyen. Teoretice a készitmény 61.2 száDlammonlumioszfát. Foszforsavas ammonium.
zaJlék amidopyrint és 38.8 százalék szalicilsavat
P04li(Ntt.)2.
tartalmaz.
Allwlmazás és hatás: csúzos1 tüneteknél és
Szintelen, oszlopos kristályok vagy kristálypleuritis-nél, mint az amydopyriné.
por, szagtalan és hütő-sós izü. 4 r. meleg és 0.5
Legnagyobb adagja: 0.5, legnagyobb napi forró viz oldja, alkoholban oldhatatlan. Vizes oldatai semleges vagy kissé savanyu vegyhatásu.
adagja 1.0 g.
A
levegőn ammoniát veszit és savanyuvá válik.
Eltartása: vigyázattal, félnytől óvott helyen.
El'őállitása: Parcellán csészében 100 foszforsavat (25 százalék) felényire bepárologtatunk s
annyi 0.925 fs. ammoniát adunk hozzá (60-70 r)
AMMONIUM JODATUM.
hogy erősen lugossá váljon és időnként ammoAmmonium hydrojodicum. Jodammontum. Ntt.J.
niát csepegtetv:e hozzá, bepárologtatjuk és a hiSzáraz, fehfr, a levegőn szétfolyó és lassan- degben kiváló kristályokat szivacsos porcellánként megsárguló kristályos por. Ize sós, szaga lemezen száritjuk.
jódra emlékeztető. Hevitve megolvadás nélkül
Azonossdg: Platinalemezen hevitve megolvad,
elillan. Oldódik 1 r. vizben, 9 r. alkoholban.
ammonia és viz száll el s metafoszforsav marad
vissza. Vizes oldata ezüstnitrát-oldattal sárga,
Előállítása: 6 kalium jodatum, 6 vizben való
melegité'sre
meg nem barnuló (foszforos sav)
oldatát elegyitjük 4 ammonium sulfuricumnak
csapadékot
ad,
mely ugy salétromsavban, mint
6 vizben való oldatával és 2 alkoholt weverünk
hozzá. 12 órai állás után a kiválott sótömegből ammoniában föloldódik. Nátronluggal melegitve
ammoniát fejleszt.
szürőpapiroson leszürt folyadékot kristályositásra bepárnlog"tatjuk. Gyárilag. vasporból
Megvizsgálás: 1 g.-ja 3 kcm. stannokloridjóddal kéL<>zült forró ferrijodid-ból tömény am- oldattal összerázva, egy órán belül ne okozzon
rnoniával.
sárga szineződést (arzén). - Vizes oldata semAzonosság: Vizes oldata nátronluggal mele- leges legyen. - Salétromsavval meg s a vanyi tva
gitve ammonia szagot áraszt, ezüstnitráttal sár- ne pezsegjen (ammoniumkarbonát) és bariumga csaipadékot ad; nehány csepp ferrikloriddal nitrátoldattól meg ne zavarosod.iék (kénsav). és némi kloroformmal rázva, az utóbbi ibolya- Kénhidrogénviztöl se közvetlenül, se ammonia
előzetes hozzáadása után ne változzék (fémek,
szint ölt.
mint cink, ólom, réz).
Megvizsgálás: Se sárga szinü, se erősen jódAlkalmazás és hatds: hasonló a többi aminoszagu ne legyen. - 1 :20 vizes oldata kénhidro- nium sókéhoz. 0.5-1.0-2.0 adagokban diathe_
gén viztől ne változzék (fémek) és báriumklorid sisből eredő idült bajoknál. mint csúz, köszvény
oldattól legfölebb opalizálást mutasson (kénsav). stb. Az iparban keményitő mázhoz. az analizisUgyanennek 20 kcm.-e 0.5 kcm. kálium- ben magnesia kimutatásánál.
ferrocyanioldattól meg ne kéküljön (vas). Eltartdsa: szárazon és hüvös helyen.
0.2 g. száraz sót 2 kcm. ammoniában oldunk,
rázogatás közben keverünk 15 kcm. ezüstnitrátAMPHOTROPIN.
oldattal és papiroson átszürünk; a szüredék saHexamethylentetramln camphoricum.
létromsavval tultelitve 10 perc alatt ne zavarosodjék meg átlátszatlanná (kloridok. bromidok)
Fehé'r, vizben könnyen ollódó por.
se sötétszinüvé ne váljon (tioszulfát).
Alkalmazás: Bakterium-uriánál. hóly2g és
Alkalmazds és hatás: Gyorsan ható jódkészitmény s mint szifilis- és csúzellenes szert Yes,ebajoknál, háromszor naponta 0.5-1.0 g.
ajánlják. Belsőleg 0.1-0.5 g.-ként mixturák- adagokban.
ban, bomlékonysága miatt Liquor ammonii ani-
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ANAESTHESIN.
P. Amido benzolsavas diaethyl-észter.

ANTISP AS MIN.
Narceinnatrium -

C23li20NOsNA

fehér, iztelen és szagtalan por, mely a nyelv
;érzését eltompitia. liideg vizben nehezen.
forró vizben könnyen oldódik, valamint alkohol,
Íéter, kloroform, zsirok és olajokban is. Mérges hatása nincs.
Előállitása és vizsgálata: nincs ismertetve.
Alkalmazás és hatás: Helyi érzéstelenitő a
gyomor tulé:rzékenysége, köhögési inger és nyelési nehézségek, aranyér, hólyagbántalmak és
viszketeg ellen.
Adagolás: Oyomortulérzékenységnél adagja
0.3-0.5 naponta kétszer, köhögési inger és nyelési nehézségeknél pasztilla atakban 0.02-0.04
g.; aranyérnéI stb. 10 százalékos tragacanthaemulzióban vagy 3 százalékos oldatban 45 rész
•~!kohol absolutus és 55 r. vizben.
Anaesthesinum hydroclzloricum: Vizben 1: 100
arányban oldódik s ez oldat sterilizálható.

natrlum salicylicum.

+ 3(C6li4. Ott. C0 2Na) + tt 20.

fehér, kissé nedvszivó por, mely vizben kissé
lugos vegyhatással, könnyen oldódik.
Előállítása: 10 narceint oldunk 5.3 r. nátronlugban, hozzáadunk 9.6 natrium salicylicum-ot s
a szükség esetén papiroson átszürt oldatot bepárologtatjuk.
Megvizsgálás: 1 g. antispasmint föloldunk 30
kcm. vizben, az old2tot megsavanyitjuk ecetsavval -s 1-2 óráig állani hagyjuk, mire a narcein a szalicilsa vval leválik. A csapadékot szürőn
összegyüjtük, mossuk, száritjuk; a szalicilsavat
éterrel kivonva a visszamaradó narcein sulya 0.4
legyen. - tta a nyert narceint tömény kénsavval hozzuk össze, sárgás-vöröses szineződés
keletkezik, mely me!egi tésre 150° -on sötétvörössé válik.
Allwlmazds: Altató és csillapitó, főleg fájdalmas görcsöknél 0.01-0.1 g. adagokban.
Eltartása: vigyázattal a levegőtől (szénsafv)
és nedvességtől óvott helyen.
APIOL CRYST. ALB.
Petrezselyem-kámfor. C12Huüo.

ANTHRASOL.
Egyenlő

rész tisztitott

kőszénkátrány

és
keveréke borsménta-

tisztitott fenyőfakátrány
olajjal szagositva.
Könnyen folyó, világossárg1a olai, mely alkoholban, acetonban, zsiros olajokban és folyékony paraffinban oldódik.
Pix !iquida helyett bőrgyógyászati célokra
használják. Pl. 2-25 anthrasol. 20 zincum
oxydatum, 20 gelatina alba, 20 glicerin, 30 viz,
Kombinálható bármely gyógyszeranyaggal.
Emiügeálható 25 anthrasol: 10 kolofonium és
4 Jiquor natrii caustici-val (26 Bé = 19% Naüli).
ANTIFORMIN.

Natrium hypochlorosum-nak lugos vegyhatásu oldata, tehát nem egyéb, mint Eau de
Jawelle vagy Eau de Labarraque.
ANTINERVIN.
Salbromalid.

25 ammonium bromaturn, 25 acidum salicylicum és_ 50 antifebrin keveréke. Az Antiner\:in szóvédjegyet a Radlauer-Berlin-cég lajstromoztatta.

A Petroselinum sativum olajának stearoptenje.
fehér, alkoholban, éterben és olajokban oldódó
kristályok. fagy p. 30°, forrp. 294°.
Alkalmazds és hatás. Ujabban a chinin pótszeréül ajánlják maláriánál és dysmenorhoenál
0.25-1 gr .-os adagokban. Bőr alá fecskendezésre 20 százalékos olajos oldatának 1 kcm.-e
naponta.
APOCODEINUM HYDROCHLORICUM.
Sósavas apocodein. - C1sH10N02 . IiCI.

Sárgásszürke, amorf por, mely vizben vagy
alkoholban könnyen oldódik.
Elődllitds: Az apocodein a sósavas codeinböl
ónkloriddal 15 percen át 180°-ra való hevitéssel
készül. A szabad bázist éterrel vagy kloroformmal kivonjuk és sósavval sem!egesitiük.
Sajdtsdgai hasonlók az apomorphin-éhoz.
Alkalmazds és hatds." Ugy hat, mint az apornorphin; köptető szeriil 0.03-0.04 g. adagokban, pro die 0.18-0.24 g.-ként labdacsokban v.
oldatban. Bőraláfecskendezésre 0.02-0.02 adagokban. Ujabban, mint altatót és csillapitót a
gyermekgyógyászatban is alkalmazzák.
Eltartása: vigyázattal, fénytől óvott és száraz helyen.
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APONAL.
Amylenkarbamat.

COOC (Ciiah C2 tt..

Szintelen kristályokból áll. Kámforszerü szagu,
kellemes izü 2lkoholban, benzolban. kloroformban oldódik, vizben oldhatatlan. Olv. p, 83-86°.
Alkalmazás: Altatószer 1.0-1.5-2.0 adagokban porban, ostyatokokban. Nagyobb <dagjai
könnyen részegségszerü állapotot idéznek elő.
A Zimmer & Co. :Frankfurt aiM. szóvéd.iegyzett készitménye.

ARBUTINUM.
Arbutin. C12 Ii10

o,+ 1/2

füO.

; dására ujra feloldódik. A folyadékot azután 10
százalék tartalomra higitjuk.
Azonossa}!,·: 2 kcm-ét vízzel 10 kcm.-re Mgit.iuk. tta ez oldat 2 kcm.-éhez nehány csepp sósavat adunk, fehér klórezüst csapadék válik le,
mely ammoniában oldódik. - Az oldat nehány
csepp káliumchromát oldattal tiszta marad, de
ha hig salétromsa w;:I semlegesit.iük, vörös ezüst
chromát válik le. - A készítmény 2-3 cseppjét
kémlőcsőben egy darablrn KOtI-val és 2-3
csepp kloroformmal melegítjük: izonitrilbüz válik érezhetővé. - tta a fenti vizes oldat 2 kcm-ét
vízzel méig további 10 kcm.-re felhigit.iuk s 1 kcm
Nessler-féle kémlőszerrel elegyítjük: pelyhes,
citromsárga cs·apadék keletkeiik.
Megvizsgálás: Kis mennyisége kizzitott platina-dróton beszáritva. a színtelen lángot sárgára alig fessei (alkalisók). - 1 kcm-ét pipettával
pontosan lemérve, 100 kcm. vízzel és 5 kcm. híg
saléttromsa vval elegyit.iük, hozzá adunk 1 kcm.
ferriammoniumszulfát-oldatot és tizednormál
rhodánammoniumoldattal vörös színeződés elő
tünéséig titráljuk. A tizednormál oldat 1 kcrn.-e
= 0.0170 AgN0 3 , e sz,erint 9.9 százalék ezüstnitrát tartalmu legyen.
Allwlmazdsa: Kankó ellen befecskendezé'sekhez 1: 5000-1: 1000 hígításban.
Eltartása: vigyázattal. fénytől óvott helyen.

Szintelen, selyemfényi) tii!<. 100°-on vizmentessiéi száritva 146°-on oí vad. Szagtalan és keserii izü. 8 rész hideg és 1 rész forró viz, 16 rész
alkohol oldja, éterben él!ig oldódik. Oldatai semleges vegyhatásuak.
Előállitása: az Arbutus Uva Ursi L. fölaprózott
leveleinek áztatás utáni főzetéből. annak ólomecettel hidegen történő kicsapás<>. tI2S-nel való
ólomtalanitás;i s a szüredék bepárologtatása utján törté'nik. A nyers kristályokat forró vizből
csontszén hozzáadása mellett átkristályositják.
Sajátságok: tta 1 arbutin-t, 8 barnakőporr2!,
Az eddigi irodalmi cdatok eziistfoszfát tartal1 vízzel és 12 tömény kénsavvP! keveriink. a chi- munak .ielezték, pediR ezzel szemben eziistnitrát
non-nak klórra emlékeztető szaga válik érezhe- tartalmu.
tővé'. Vizes oldata ferrikloriddal kék színeződést
ad, mely több vasoldattól megzöldül. Direkte sem
ARGENTUM COLLOIDALE.
a :Fehling-féle oldatot nem redukálüi. sem az
Collargol. J(ollold-ezüst.
ammoniás eziis.tnitrátoldatot meg nem feketiti:
mind a két reakciót megkapjuk azonban. ha az
:Feketés zöld, fé'nylő lemezkék és darabkák.
oldatot előbb némi híg sósa vw11 főztük. amikor 112gyobb mennyiségben alig észrevehető szaggal.
is az arbutin cukorrá és hvdrochinon-ná bomlik. ttidleg vizzel az előállitásmódnak megfelelően
Hig kénsavban szinteleniil oldódik S• az oldat 1 :20-1 :50 arányb2n oldatszerii suspeniso-ba
később vörösessé. kevés salétromsav hozzáadáhozható. E suspensio-t nem szabad sem melegisára pediig· sárgásbarná vá válik.
tenünk. sem szürnünk. hanem az esetleg oldatMegvizsgálás: Olv. P. 166-168°. Platina le- lan. leiillepedett kloreziiströl le kell öntenünk.
mezen maradék nélkül elégjen. Vizes 1 :20 oldaElőállitás: 1 rész 30 százalékos ferroszulfáttát kénhidrogén meg ne változtassa.
oldat és 1 rész 40 százalékos nátriumcitrátoldaAlkalmazás és hatás: Egész 5 g.-ig terjedhető tot elegyítünk és kevergetés közben 1 rés.z 10
adagokban hugycsöhurutnáL veseza Yaroknál. A százalékos ezüstnitrátoldPtba öntünk. A csapadékot higitott nátriumcitrátoldattal mossuk. vizhugybí'n részben változatlanul kiválik.
ben oldjuk. alkohol absolutus-sal lecsapjuk és
vigyázattal száritjuk. - Előállitható fémeziistARGENTANIM 10%.
nek erős elektromos árammal v2ló szétporlaszArgentum aethyleno-diamlno solutum.
tása ut.ián és több más módon is. A kereskedelmi
10 százalék ezüstnitrát és 10 százalék aethy- áruk fehérje tartalmuak.
Azonosság: tta 2 g-ját 10 kcm. vízzel összelendiamin oldata. Szintelen, erősen Jugos. vegyhatásu folyadék. Szaga a heringlére emlékeztet. rázzuk, a folyadék egv része feketé'sbarna pelyViz7Jel és alkohollal minden <lrányban elegyít- hes csapadékot ad ( Ag és AgCI). egy másik
része ammoniumkloriddal finoman eloszlott fémhető. Fs. 1.077-1.081.
eziist csapadékot 2d. - tta kis mennviségét porElőállitása: tta ezüstnitrát vizes oldatát aethylendiamin vizes oldatával elegvitiük. a kezdetben cellán csészében salétromsavval leönt.iiik. barnás
kiváló csapadék az utóbbi oldat további hozzá- VÖrÖS gőz fe.iJődik. Crre \'ÍZfiirdőn bepárologtat-
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.iuk, a maradékot vizben oldjuk és nehány csepp
sósavat adunk hozzá: eziistklorid csapadék keletkezik; mely ammoniában ujra oldódik.
Megvizsgálás: 0.2 g.-ja vizzel összerázva
tiszta, iiledékmentes folyadékot adjon. Ebből a
Collargolt 3 gr. ammonium chloratummal lecsapva, a szüredék se a kék, se a vörös lakmuszt
meg ne változtassa. - 0.5 g.-ja tömény salétromsavval való beszáritás után 10 kcm. vizben
tisztán oldódjék s1 ez oldatból az ezüstöt sósavva,l lecsapva. a szintelen szüredék se kénhidrogén vizzeI. se ammoniá val tultelitve ne öltsön
söté'tebb szineződést (idegen nehéz fémek), legf.eljebb kissé' zöldes árnyalatu lehet (vas). - A
szürdlélk másik fele nehány csepp ferrocyankálioldattal 5 percen belül berlinikék csapadékot ne
adjon (vas). - 0.2-0.3 g.-.ia porcellán csészében óvatosan hevitve, rendszerint égett fehé'rjeszagot áraszt. Az izzitás maradványa a, lemért
mennyiségnek legalább 82 százaléka legyen, ami
ferriammoniums,zulfát indikátor alkalmazása
mellett tömény salétromsavas oldatának fölhigitása után tizednormál rhodánammonium oldattal
(1 kcm. = 0.0108 gr. Ag.) titrálás utján is meghatározható.
Alkalmazás: Mint antiszeptikum. széleskörii
alkalmazást nyer: kenőcsök (Unguentum Crede)
tapaszok, hintő por stb. alakjában főleg ~zep
tikus tüneteknéi. továbbá kötszerek alakjában.
Eltartása: vigyázattal. fénytől óvott hel:ven.

ARGENTUM PHOSPORICUM .
Foszforsavas ezüst.

Eziistkarbonátnak acidum phosphoricum-ban
való oldása utján állitható elő. Gyógyszerként
nem használatos.

AROONINUM.
Argonin. L. Argentum natrio-caseinicum. Kazein-eziist.

finom fehé1r por. forró vizben igen könnyen,
hideg vizben valamivel nehezebben oldódik.
Előállitás: Casein-natrium oldatát elegyitjük
eziistnitrátoldattal, a keletkező kazein-ezüsif:öt
alkohollal lecsapjuk és a csapadékot hig-itott
szeszszel kimossuk.
Azonosság és megvizsgdlds: Savak az argonint oldataiban alkotó részeire bontják. f·eihér.iével vagy konyhasó oldattal nem ad csapadékot.
Kiéinhydrogén vizzel leöntve meg nem szinesedik, ammonia hozzáadására pedig barna szinnel
oldódik. Vizes oldata a kurkuma-papiros·t meg
ne barnitsa (szabad alkali). -- Vizes oldatát
diphenylamin tömény ké'nsavas oldatára rétegezve, az érintkezési réteg kék ne Jegyen (nitrát).
Alkalmazása: Mint nem maró hatásu antiszeptikurnot 1.0-3.0 százalékos oldatokban
kankó elleni befecskendezé'sre ajánlják.
Eltartása: fénytől óvott helyen.

AROENTUM LACTICUM.

ARHOVINUM.

Actol. Te)savas ezüst. C"H"O"Ag+füü.

Thymolum aetylobenzolcum. Diphenylamin thymicobenzoicum.

Szintelen kristálytük. melyek a levegőn könynyen megbarnulnak. Oldódik 15 r. vizben.
Előállitása: 10 r. ezüstnitrátot feloldunk 150 r
vízben s1 az oldatból fölösleges mennviségü nátriumkarbonát-oldattal az ezüstöt karbonátja
alakjában lecsapjuk. Ez utóbbit vizzel való mosása után még nedvesen oldjuk 8 r. (75 százalékos, fs. 1 :20) acidum Iacticum-nak 80 r. vizzel
való fölmelegitett elegyében. Az oldatot benárologtatással kikristályositjuk. E műveleteket
sötét kamrában vé'gezzük.
Azonosság é's megvizs!!álás: mint az Argentum nitricumé, az AgCl-ról leszürt folv:idék pedig mint az Acidum Iacticum vizsg-álandó.
Allialmazás: 1 :300-1 :500 vizes oldatai dezinficiáló hatásukra megfelelnek 0.1 százalékos
merkuriklorid oldatnak. Por alakban maró hatásu. 1: 100-1 :2000 arányban és kötszerek átita tására.
Actol-tabletták is forgalomban vannak a CyIindri hydrargyri bichlorati-nak me~felelő cé·Iokra.

/C10 H13

<"'-cca

CO · Ofü

Hó)2 NH

Sárgás, füszeres szagu, cs.ipős hütő izü folyadék. Vizben oldhatatlan; alkohol, éter és zsiros
olajok oldják. Fs. 1.055; forrp. 213°.
Előállitása: a diphenyl-amin és es!Zterifikált
thymyl-benzoesa v additiója utján, szabadalmazott eljárás szerint.
Azonosság: ttig nátronluggal kirázva, ebből
megsavanyitás után thymol nyerhető; a maradvány frakcionált lepárlással benzoesavas aethvlészterrél és diphenylamin-ná bomlik.
Alkalmazás: Hugycsőbajoknál 0.25-0.35 g-ot
tartalmazó zselatin-tokocskákban naponta 2-5
darabonként; külsőleg olajos oldatokban befecskendezésre, pálcikák és méhgo!yók alakjában.
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ARGYROL.
Proteld-ezüst. Vitellin-ezüst.

Barna szinü por, melv vizben minden arányban oldódik.
Előállítása: ezüsitnitrátból és vitellinből (a to.iássárgájából vagy növényi proteidekből előál
litható globulin vagy nukleoalbumin) szabadalmazott eljárás szerint.
Azonosság és megvizsgálds: mint az Argentum proteinicum-é: ezüst tartalma 30 százalék.
Alkalmazdsa: mint az ezüstnitráté'. Nem izgat, a bőrön okozott barna folt.iai szflppannal v.
gyönge szublimátoldattal könnyen lemoshatók.
Gonorrhoea acuta-nál 1.5-2 százalék oldatokban, hólyaghurutnál 5-10 százalék oldatokban
befecskendezésre.
Eltartdsa: fénytől óvott helyen.

ARRHENALUM.
Arrhenal. Arsynal. Natrium monomethyl arslnicum.
AcetYlált atoxyl. Acetytarsenilat.

A levegőn elmáló hasábok. Vizben lugas
vegyhatással könnyen 1 :2 oldódik. alkohol nehezen oldja, éterben oldhatsfüin. Olv. p, 1301400. 120°-ra való száritás után 300°-nál bomlás
közben olvad.
Előállitása jódmethylnek nátriumarzenitre alkáli jelenlétében való behatása utján történik.
Azonosság: Arzéntartalma 27-37% Outzeit
módszerével mutatható ki. Stannoklorid az oldatban fehéres. mihamar sötétszinüvé váló csapadékot okoz. mely eleinte ibolvaszinü színben
eloszlik, ké'sőbb barnásfekete pelyhekben leülepszik. ma'jd több óra mulva ujra elos,zlik; egyébként a szerves anyagok elroncsolása után salétromkénsavval. vagy szódasalétrom összeolvas,ztással. A legtöbb frémsóval csapadékot ad.
Merkuronitráttal fehér csapadékot (a nátrium
karodylicum sárgászöld) eziistnitráttal is fehér.
ammoniában oldódó cs:ipadékot (n arzenitek
sárga, az arzeniátok b?rna szinü) szolgáltat.
Megvizsgálás: 1 g.-Ü' 20 kcm vizben oldva ammoníum molydanicum oldattal forró vízfürdőn
melegítve ne adinn sárga csapadékot. Ha 1 g. 20
kcm. vízben való sósavval megsavanyitott oldatához nátriumti0szulfátot é's ké'nhidrogén vizet adunk, a keletkező csapadék fehér Jegyen,
nem pedig sárg:i. 1+19 vizes oldata salétromsavval megsa Yanyitva. eziistnitráttól !egfölebb
g-yönge opalizálást mutasson. sóscvval megsavílnvitva. se báriumkloriddal. se kénhidrogénvizzel ne változzék. Menn.vileges meghatározásához a só vizes oldatát nll sósavval rosol-s:w
indikátor CJ!kalmazásn mellett titráliuk. 1 kcm.
n/1 HCl=0.29222 g. Asü. CH~ (ONa)2+6 H20.

Alkalmazás: Mint a nátrium kakodylicumé.
Ennél kevésbbé terheli az emésztési szerveket
és használatánál a lélegzet nem kellemetlen foghagymásszagu,
Eltartdsa nagy elővigyázattal.

ARISTOL.
Annidalln. Thymotol. Dithymolum bi)odltum. Dlfoddithymol.
C20

fü4 ]2 02

Vöröses sárga, eldörzsölt csokoládéhoz hasonló. szagtalan éSJ m2jdnem iztelen por. Vizben és glicerinben oldhatal~ alkoholban nehezen, éterben ( 1 : 2) vagy kloroformban ( 1 : l)
könnyen oldódik; zsiros olajok. vaselin, oleum
parrafini, és kollodium is oldják. Melegité'sre
elbomlik, hevitve ibolyaszinü gőzöket kibocsátva
maradék nélkül elég.
Előállitása: 60 jódnak és 80 káliumjodidnak
vizes 300 oldatát 15 thymolmiJc 15 Na OH-dal
készült 300· oldatába önt.iük. A nyert csapadékot mossuk és 50-60°-on szárit.iuk.
Azonosság: Tömény ;kénsavval melegitve,
ibolyaszinü gőzöket (jód) szolgáltat. Alkoholos
oldata klórosvizzel még sötétebb vörös szinüvé
válik. 0.2-0.3 g.-ját keYés alkálival kémlőcső
ben összeolvasztjuk, kihiilés után föloldjuk 4-5
kcm. vizben sósavval megsavanyit.iuk és filtrál.iuk. A sziiredékhez 2-3 kcm. kloroform hozzáadása után néhány csepp klórosvizet és füstölgő salétromsavat adunk és összerázzuk; a
kloroform .iódtól ibolyaszinüvé válik.
Megvizsgálás: Vízzel 0.5: 10 összerázva az
utóbbi semleges vegyhatásu marad.ion s keménvitőoldattal jódreakciót ne ad.ion. Ha azután
2 csepp hi.g. (1 :4) klóros vizet adunk hozzá,
gyönge kék szineződés jön létre. mely további
!\lét csepp klórosviztől eltünik (szabad nem organikusan lekötött jód). A víz másik része két
csepp ferrikloridtól meg ne szinesedjék (fenolok) és néhány csepp salé'tromsa v és ezüst nitráttól legföllebb opalizáljon (halogénsavak). 1 g.-ja porce!láncsészében izzítva mélrhető mar?dékot ne hagyjon hátra. - Jódtartalmának
mennyileges meghatározása: 0.25 g,-ját lemérve fényezett papiroson 10-12 g. klórmentes
kiizzitott nátriumkarbonát és 2 klórmentes· salé'tromnak 2 részéből ké~zült keverékével platinadrófül .iól összekeveriiik megfelelő na,gy porcelláncsészébe öntjük és a fenti keverék 2-3
g.-jáv~il beföd.iük. Erre óvatos hevítéssel megolvasztjuk. lehülés után hengerpohárban 4050 kcm. vízben oldjuk s1 pipettával az oldathoz
20 kcm. 10/n ezüstnitrátoldatot adunk és hig
salétromsavval megsavanyitjuk. Majd 1/4 órán
át forraljuk a széndioxid és nitrog:é!noxidok kiiizése yégett.kihiilés után 1-2 kcm. ferriam~
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moniumtimsót adunk hozzá és a fölösleges
ezüstöt 10/n rhodanammoniumoldattal visszatitráUuk. mig állandó vöröses szineződé's áll be.
A vissq;atitráláshoz legfölebb 11.1 kcm.-t használjunk el. 1 kcm. 10/n ezüstnitrátoldat=
0.0127 jód, tehát 20-11.1=8.9 kcm.-e=0.1130
g, jód, 0.25 g, készitményben=45.2% J. - a
Ph. Spanica 46%-ot ir elő.
Alkalmazás: Nagy mértékben előmozditja a
sebek heggedését é's beforradását. égési sebeknél stb. Nem antiszeptikus hatásu, de psoriasis.
lupus és. egyes szifilitikus bőrbajoknál különlegesen kedvező hatásu. A jodoform pótszere
por, kenőcs a1lakban vagy acetonos. kollodiumos oldatokban.
Eltartása fénytől óvott, hüvös helyen.
ARISTOCHIN.
Dichlnlnum carbonlcum. Dlchlnln-szénsavas észter.

(~22l12RN2()) 2 ~()3.

Fehér, szemcsiéis, színtelen és szagtalan por.
Vízben oldhatatlan. éterben nehezen. alkoholban
és kloroformban könnyebben oldódik. Igen könYnven keseril izü sókká alakul. h~gitott ásványi
savakkal. ()lv p. 189. I-Ievitve teljesen elég.
Előállitás: Pyridin-es vagy kloroformos oldatban chininre phosgen-t engedünk hatni és ~
nyert dich~ninsziélnsavas észter sósavas sói át alkalival elbont,iuk. - Előállith<ltó diphenyl-karbonátnmk chininre való behatása révé'n is.
Azonosság: O.l g.-ját feloldjuk 10 kcm. vízben
s hozzá adunk nehány csepp kénsavat vagy salétromsavat. A nyert oldat kékeszöld fluoreszkálást mutat. Az 1 százalékos oldat nehány cseo
csersavoldattal él.s higanyklorid káliumjodidoldattal csapadékot ad. 0.1 g.-iát leöntjük 4--5
kcm. vízzel. hozzáadunk 1 kcm. lugot és fölforraljuk. Kihillés után kénsawal old.iuk sárga szineződé'si:z. brómvi:zet adunk hozzá s ammoniával tulhevitjilk: zöld szineződés keletkez,ik (thalleiochin-reakció). Lugg<'l főzve a.z ésizterből a
chinin leválik. - 0.2-0.3 g.-ját leöntjük 10 kcm.
frissen készült filtrált mészszel. egyideig főz
zük. gyorsan leönt.iük s 4-5 kcm. éterrel kirázzuk, mire a visszamaradó chinin oldatba
megy, mig oldatlanul calcium carbonicum mar~d
Vlissza. Sósav hozzáadására ebből ·széndioxtd
fejlődik. -- A szükséges mennyiségil hig kénsav
hozzáadásával ké!szült 0.1: 10 vizes oldat nehánv
csepp ammoniával fehér csaoadékot :!d, mely ez
utóbbi fölös1egéből sem tünik el (megkülönböztetéis az I:uchinin-tól).
Megvizsgálás: ()Jv. p.-ját 189 kénsav fölött
vakuumban való szárítás után határozzuk meg.
- Ize ne legyen azonnal keserü. - Kék vagy
vörös megnecivesitett lakmusq;oaoirosra szórva.
azt meg ne változtassa. 0.5 g.-.iát nehánv

.„

csepp salétromsavval 10 kcm. vízben oldva. ez
oldat se ezüstnitráttól, se báriumnitráttól ne változzék (sósav é's kénsav). - Tömény kénsavval
eldörzsölve. ez utóbbi sárgás, de semmiesetre ne
legyen barnaszinü (organikus szennyezések). 0.2 g.-ja platinalemezen maradék nélkül elé'gjen
(anorganikus szennyezések).
Alkalmazás és hatás: Mint a chinin íztelen
póts,zere malária, szamárhurut. láz ellen 0.51.0 g.-os adagokban naponta egyszer vagy többször.
ASPIRINUM SOLUBILE.
Acidum · acetylo-callcylicum solublle Calcium acetylosalicyllcum. I(almopyrin.
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H /OCCHs
CO 0 ""- Ca
/C·OO /
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Az acetilszalicilsav oldható Na.-vegyiiletét,
Aspirin löslich néven az elberfeldi vegyészeti
gyár, Kalmopyrin néven pedig Richter Gedeon
vegyésze.ti gyára Budapesten a Ca-sót hozza
forgalomba.
Fehér, vízben könnyen (1 :4) oldható, kristályos, majdnem íztelen, szagtalan por s poralakban vagy tablettákban keriil forgalomba.
Előállitás: A lrnlmopyrin ::iz acetilszalicilsav
kálciumsó.ia. mely ugy keletkezik. ha két acetilszalici!-gyökben egy-egy I-I molekula helyére
egy Ca molekula lép.
Azonosság. Vizes oldata híg sósavval megsavanyitva alkoholban oldódó fehér csapadékot ad, mely a gyógyszerkönyv szerint, mint
acetilszalicilsav tovább vizsgálható. A csapadékról leszürt oldat :ammoniával való semlegesités és tultelités után oxálsavas ammoniumodattal fehér csapadékot ad. A készitmény erő
sen hevítve aromás gázokat árasztva elszenesedik.
Alkalmazás. Mint az acetyl-szalicilsavé, illetve a hydropyriné.
Hatás. A kalmopyrinben az acetyl-szalicilsav hatása a· Ca-éval párosul. csillapító, izzadtságkiválást gátló, a vérmegalvadást elő
segítő irányban.
Adagolás: A kalmopyrin oldatban sziruppal
izestive is rendelhető, oldata azonban csak kisebb mennyiségben készitendő, mert hoszszabb idő alatt ecetsav válik ki belőle.
Receptformulái.
RP. Kalmopyrin grta 10.0
Div. in doses aeq. No. X.
DS, Napj. 3-4 egy port.
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RP. l11f. r. lpecacuanhae 0.50; 190
Kalmopyrin grta 4.0
DS. 2 óránként 1 kávéskanállal.
RP. Tablett. Kalmopyr. 0.5
scatulam. orig.
DR. Napj, 3-szor 1-2 tablettát
RP. Decoct. Seneg. 10; 190
Kalmopy,rini grta 4.0
Liquor ammonii anisat guttas X
DS. 2 óránként 1 kávéskanállal.

leti csuz ellen alkalmazzák, mint a Novathopan t.
A novatophan a metilfenilkinolinkarbonsav
etilésztere. E szóvédjegyes néven a Chemische
Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) Berlin
hozza forgalomba.
Sárgásfehér, íztelen por, mely vizben és alkaliákban oldhatatlan, alkohol, éter és benzol
oldják. Olv. pont 75-76°.
Előállítása:
A metilfenilkinolinkarbonsavak
étilalkohollal, az ismert móds~erek utján való
észterezése utján történik.
ASTEROLUM.
Azonosság. Hideg tömény kénsavban sárga
P. ienolszul!osavas higanyammoniumtartarát.
szinüvé oldódik. Akoholos art.Tata néhány csepp
C12li100sS2ttg + 4(C4tt406. NH4)+8tt20.
ferrikloridold1attól világossárga sziniivé lesz
(megkülönböztetés
az atophan paratophan és
Majdnem fehér, kissiéi vörös.es, kristálypor.
Vizben lassan. melegitésre gyorsabban oldódik, isatophan-tól).
savanvu vegvhatással.
Alkalmazás és lzatds. Köszvény, iziileti csuz,
Azonosság: tta a készitménvt hideg vizzel neuralgia és hasonló esetekben, ha epekő nincs
összerázzuk. szuszpenziót nyerünk. melyben jelen. Erős hugysavkiválasztószer. Ha sok urát
nátronlug nem okoz csapadékot. ellenkezőleg válik ki, Weintarud szerint egyidejiileg sok
tiszfa oldódást eredményez. Nátriumklorid és 11átriumkarbonát isi •szedendö. EmJitésreméltó,
káliumjodid szintén oldódást idéz elő. anélkül. hog.)' teljesen iztelen.
hogy az utóbbiból átmenetileg kálium.iodid válAd<rgnlds és alkalmazási f ormdk. Minthogy
nék ki. Stannokloridoldat eleinte kalomelt csap oldhatatlan, csak por és labdacsalakban haszki. azután gyorsan higanvt. Ferriklorid nem ::>d nálatos. Adagja 0.5 g. kfozvénynél négy-nyolcjellegzetes színeződést. Ké11hydrogénnel vagy szor. iziileti csuznál hat-nyolcszor. sok viz ivás
ké'nammoniummail imelegitésre HgS válik le. mellett.
Kénhvdrogénviz ellenben oldólag hat. Fehérj.M
nem csap Id. Fémhiganytartalma 14%.
ATOXYL.
Előállítás: 200 phenol és 200 kénsav keveréNátrium amydophenyloarslnlcum.
két egy héten át melegen állani hagyjuk. az/OH
után parafenolszulfosavas báriumot és ebből
NH2 Cn H4 AsO "'ONa
sz2bad parafenolszulfosavat állitunk elő. Ennek
vizes oldatát telítjük frissen lecsapott higanvAz atoxyl a paraamidophenylarsinsavnak mooxiddal. melyet 271 merkuriklnridból válasz- nonatriumsója, vagyis natrium phenylarsinat:
tottunk le s a filtrált oldathoz 600 borkősa vnak Vizben 1.6 arányban s kissé szeszben is, oldható.
544 ammoniával semlegesített oldatát adjuk, arzén-tartalma egy molekula kristályviz mellett
végül a keveréket papiroson átszür.iiik é's a szü- 27-29 százalék. Viz-oldata semleges s hosszabb
1·edéket szái·azra párologtatjuk.
állás után megsárgul. Bomlás néilkül gőzben is
Alkalmazás: Az aisiterol. mint antiszeptikum sterilizálható:
a szublimát helyettesitésiére van hivatva. Elő
Azonosság: tta kevés (0.1) atoxylt kémlőcső
nyei. hogy fehérjé'vel szemben semleges, a va- ben 2 kcm. tömény sósavval nehány percig hesat nem támadja meg és kevésbbé mérges ha- vítünk és kihülés után 3-4 kcm. vizzel higitjuk.
tása mellett é'pen oly dezinficiens. mint amaz. ugy 2 csepp 33 százailékos krómsa v-oldat hozzá
0.2-0.4%-osi oldatait a sebkezelé'sben és se- adására vörös szineződé~ keletkezik. amely fokbélszeti esrzközök sterilizálására használják. ról-fokra intenzívebbé válik. tta parcellán vagy
Oldható pasztillák elak.iában is forgalomba ezüst (de soha sem platina) tégelyben nehány
kerül.
gramm alkalit megolva~ztunk s az olvadékba 0.1
atoxylt adunk, ugy a tömegnek vízben való oldása és sósawail való tulsnv2nyitása után kénATOPHAN-NA TRIUM.
hidrogéntől melegitélsne. kiváló sárga csapadék
2 Phenyl-chlnolin-4-karbonsav. C10 H11 N02.
keletkezik. mely fölösleges ammoniában oldAz Atophan aoró sárgás kristálytiiskékből áll. ható. Ha nehány decigramm c_itoxylt porcellánOlv. p. 208-209° vizben oldhatatlan. Alkáliák és tégelyben óvatosan elhamvasztunk s a maradémelel!itésre savak is oldiák. lze kesernyés. kot vízben oldva ezüstnitrát-oldatot adunk hozNátriumsó.ia vizben oldódik. KöszVlényes izii- zá, rozsdaiszinü csapadék keletkekzik, mely am1
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moniában és salétromsavban is oldható. - Az
atoxyl vi,zes 1 stzázalélkos oldata ezüstnitráttal
fehér csapadékot ad, melv aimmoniában és salétromsavban oldható, rézszulfáttal pedii:! zöldes
sárga csapadékot ad. mely ké1sőbb kristályossá
és zöld szinüvé válik.
A szintelen lángot az atoxyl sárgára festi. A
Pharmaceutical Codex ezienkivül még a következő azonossági reakciót sornl.ia elő: Az atoxyl
a kaliumpermanganát és az aranychloridoldatokat redukálja. Vizes old:itaiban a ferroszulfát
olajzöld, a brómV1iz fehélr csapadékot okoz. Oldatai natriumhipobromittal kékesvörös csapadékot adnak; e reakció az atoxylt a többi arzénveg1yfüetektől megkülönbözteti.
Megvizsgálás: Egyéb <'rzénvegyületek jelenléite ki van zárva az esetben, ha az atoxyl vizes oldata sem kénhidrogénnel, sem Bettendorf
ónklorür oldatával nem reagál azonnal. Az arzéntartalom mennyiséi:!i meghatározása a vegyület klórsava1.51 kalium és sósavval való elroncsolása után arzenszulfid vagy magneziumpiroarzenát alakjában történik.
Alkalmazása és hatás: főleg álomkór és szifilis ellen. Az az állitás, hogy az atoxyl 20-sizor
kevésbbél mélrges, mint az arzénes saiv, nem bizonyult valónak.
Adagolás: Az atoxylt bőraláfecskendezésre
naponta fölváltva 0.02-0.04 adagokban ailkalmazzák. Legnagyobb egyszeri adagja 0.02-0.05
s legnagyobb napi adagja 0.2.
Származéka: az argenturn atoxylicum. Apró
vízben nem oldható kristályok, melyeket gyárilag nátriumparaamidophenylarzinát és ezüstnitrátból szabadalm<1zott módszer szerint készitenek. Ai:! tartalma 33%, As tartalma 23%,
Oonorrheás izületi csuz ellen. valamint bakteriumos vérmérgez,élseknél h2_sznál.iák 10% olajdörzsöletét izomközti fecskendezé'sre pro dosi
0.3-0.7 grammot. Késziti a Vereinigte Chemische Verke Charlottenburg.

ATROPINUM BORACICUM.
Atropinum boricum. C11 füa NOa. C1s IiaB 01.

Fehér vizben oldható por.
Előállitdsa: 1 r. atropint föloldunk alkoholban és 2 r. bórsavnak alkoholos oldatával elegyitjük, az oldatot szárazra párologtatjuk és
a maradványt porrá törve jól összekeverjük.
MegvizSgáfds. Nem egységes vegyület. Az
atropin és a borsav reakcióit adja. Atropintartalma 33.3 % .
Alkalmazása: szem vizekhez.
Eltartása: igen nagy vigyázattal.

ATROPINUM METHYLOBROMATUM.
Bróm-methyl atropin.

C16

H20

/CH s
Os = N-CHa

~Br

Pehétr fénylő kristály csomócskákból áll.
Vízben könnyen oldódik, alkohol nehezen. éter
és kloroform alig old.ia. Vizes oldata a lakmuszszal szemben majdnem semleges. Olv. p, 2222230
Elődllitása 75 meth.vl-bromidnak 500 alkohol
vagy acetonban stb. oldott 120 atropinra való
behatása utján történik (Né'metbir. szabadalom)
éterrel való kicsapás és ölkoholból való átkristályos,itás utján.
Azonosság. A kérmlőszerekkel szemben hasonlóan viselkedik, mint az Eum.vdrin (lásd
atropinum methylobromátum nitricum). A brom
kimutatására 0.1 g.-jának 5 kcm. vizben való
oldatát néhány csepp sósav és. kloroform meg
kevés klóros viz hozzáadás2- után rázogatjuk:
a kloroform vörösesbarna szinüvé válik.
Vizsgálat, alkalmazás és eltartás, mint az Eumydriné (lásd előbb). Brómtartalma 20.82%. A
brómot Volh2xd szerint direkte titrálhatjuk: 1
kcm. 10/n ezüstnitrátoldat=0.007996 brom élS
=0.03842 g, atropinmetilbromát. Az Eumvdrinnel ellentétben tömény ké'nsa vval melegítve nem
válik ibolyaszinüvé, d_e ugy viselkedik, mint az
atropin, ellenben vizes olda.tából épenugy, mint
az Eumydrint nátronlug le nem csapja.
Adagolás: Belsőleg 0.001-0.002egy-kétszer
naponta; bőraláfecskendezéisre 0.01-0.03 g.-ja
1 kcm. vizben; a szemgyógyászatban 0.25%-os
vizes oldataii.

ATROPINUM METHYLONITRICUM.
Atropin methyt-nitrát. Eumydrin. C18 füB Oa N . NOa.

Fehé'r, kristálypor, mely 100°-on száritva
163° olv. pontu. Könnyen oldódik vizben és alkoholban, éter és kloroform alig oldják. Az atropinnal több azonos reakciót mutat.
Előállitása szabada.lmazott módszer szerint:
a atropin methylilása által nyert atropinium
methyljodidot nehéz fémek sóival (Pb(N03)2.
AgNQ3) átalakitják. A levállott oldhatatlan
f-éplszulfát vagy jodidról leszürt folyadékot vákuumban kristályositjuk.
Azonosság. Éougy, mint az atropin. megadja
a Vitali-reakcióf. tta egy morzsáját néhány
csepo füstölgő salétrcmsavvr 1 benedvesitjük s
vizfiirdőn beszárit.iuk., a maradvány alkoholos
kálilug hozzáadása szép ibalvasziniivé válik. Az
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alkaloida re<1 gensek általában ugy hatnak reá,
Allwlmazdsa. Tanninnal és hánytatóborkő
mint az atropinra ellenben: ha 0.01 g.-iát 1.5 vel pácolt gyapot. továbbá selyem. papír és
kcrn. kénsavval barnulásig rnelegitiük s ekkor bőr festés·ére.
vigyázva 2 kcrn. vizet adunk hozzá, a folyadék
A tiszta auramin Auramin 0 jelzéssel .iő foribolyaszinüvé válik (az atropinnál sárgává) s gafomba. az I.. II., III, számok a megfelelő dexegyidejüleg gyönge arorn2 érezhető. 0.05 g,-ja trines keverékeket jelentik. Az auramin 0.
;1 kcm. vizben ugy 1 kcm. nátronlugtól. mint
kissé zöldesárnyalatu sárga s nem más. mint
ugyanennyi ammonia hozzáadására tiszta ma- az amidodimethyldiamido-diokt)'lmethan.
rad (az atropinoldatot nátronlug megzavarositia.) Nitráttartalma a szokásos ké'mlelőszerek
BASICIN.
kel: érintkezési réteg-reakció, kél1sa vferroszul- Kofieintartalmn chininvegyület, mely 62.6% chi11i11,
fáttal, difenilaminkénsav, brucinoldat, könnyen hydrochloricumot, 33.0 % koiieint és 4.4 % vizet tartalmaz.
kimutatható. Kénsavval megsavanyított oldaFehér kristályos por, mely vízben könnyen
tokból az :Eumydrin amylalkohollal kirázható.
oldódik.
Megvizsgdlás. Azonosságánnk
kimutatása
~·-- e].iárás szerint törElődllitdsa szabadalnrnzott
mellett kénsavb2n színtelenül oldódjék. :Elégetve
ténik. melynek lényege abban áll, hogy chininum
ne hagyjon háh:_a éghető maradványt.
hidrochlóriumot és koffeint magas hőmérséklet
Allwlmazds. Az atropin pótszere ugv a szem- kerülésé\el vizben feloldanak és nyitott edénygvógvászatban, mint a belgyógvász<ltb8.n főleg ben közönséges hömfrsékleten kristályosodni
az atropimrnl szemben mutatkozó tulérzékeny- hagyják.
ségnél. Főleg tiidővé'szeseknél, izzadásgátló
Alkalmazás: Kreidman \'izsiálatai szerint tarszeriil ajánlják.
tósabb és körülbelül háromszor olyan erős haAdag}ai 0.001-0.002fi g, egy-kétszer labd2- tása van, mint a kininnek és épen ezért malária,
csokb;in vagy bőralá fecskendezésre oldatba11. influenza. migren eseteib.en alkalmazzák söt
A s:zemgyógyásza.tban 1--··5 /Los oldatai hasz- u.iabban a szénaláz ellen is használ.iák.
nálatosak.
Adagolás: Migrrn, influenza. malária stb.
Eltartdsa nagy vigyázattal, fénytől óvott esetekben 0.25 gr.-os adag;.jai cukorporral kehelyen.
verve. háromszor-né:gyszer naponta. vagy pedig- subkutan 0.5 .gr.-os adagot egyszer naponta.
Meghiilés, szaggatás eseteiben. vagy mindATROPINUM SALICYLICUM.
azon alkalmakkor. amidön a Basicin per os,
Atropinszalicilát. Szalicilsavas atropin.
vagy injekció alakjában nem alkalmazható a
Basicinolajat alkalmazzák, mint bedörzsölő
C11H23NÜ~ . C,H603.
szert. A BasicinolaJ összetétele a következő:
Fehér, kristályos por. mely Yizben mé'rsékelBasicini
5.0
ten oldódik.
Chloroform
37.5
Előállitására 2.9 r. atropint melegítéssel olAlkohol. abs.
12.5
dunk 10 kcm. alkoholban és 1.38 r. szalicilsavÖl. Olivar.
45.5
val semlegesítjük. A papiroson átszürt oldatot
A készitmé'nyt a Schröder &. Kramer cég álelőbb vízfürdőn lepárologtatjuk s vizfiirdős száliti<' elő H;imburgban.
ritószekré!nyben beszáritjuk.
BENZIDIN.
Alkalmazása a szemgyógyászatban mint az
Dl-p-amydodlphenyl.
atropinum sulfuricumé. amelynél állitólag enyC6 H4 (4). NH2.
hébb hatásu. 1 :50 vizes oldatai tartósabbak,
1
mint a többi atropinsók oldatai.
C6 H4 (4) . NH2.
Eltartása igen nagy vigyázattal fé'nytől óvott
Szintelen. fé!nylő. vagy lemezes kristályokból
helyen.
áll. Olv. pontja 122°-on van. Hideg vizben kevésbé, meleg vízben könnyen oldódik.
AURAMIN.
Előállitdsa oly; módon történik. hogy amidoSárga festőanyag, mely forró vízben könnyen benzolt alkoholban oldanak majd cinkporral é'si
oldódik. de kihüléskor az oldatból fénylő Clrany- sósavval hctunk rá melegités közben. Az először
keletkező sósavas hydrazobenzol azonnal a tau~árga lemezkékben ki\ álik.
Előállitdsa
tetramethyldiamidobenzophenon- tomer sósav:is benzidin módosulatba és az ezból törté:nik. melyet klói·szénoxid és dimethyl- zel isomer ~ósavas difenilin módosul<'tba megy
anilinbÖI gyártanak. A tiszta terméket egyenlő át. :Emellett mé.g kevés sósavas anilin is keletkerész szalmiakkal és klórcinkkel 150-160°-ra zik. Ezután az alkoholt ledesztillál.iák. a marahevítik. amikor is sósavas auramin keletkezik. dékot vizben feloldják és kénsavval keverik. Ek-
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kor a vízben nagyon nehezen oldódó kénsavas
benzidin leválik. mig a többi bázisok szulf átjai
oldatban maradnak. A benzidinszulfátot filtrálás
és mosás által megtisztítják. majd ammoniával
szétbontják és az igy keletkezett szabad bázist
alkoholból va;ló átkristályositással tisztitják.
Alkalmazása: az iparban a, benzidin festékek
előállitására kit.erjedten használ.iák.

BENZONAPHTOL.
Bensoyl

f3

naphtol. Benzoesavas

f3

naphtolester.

CaH5COOC10H1.
Szintelen, sza;gfalan. íztelen tüalaku kristályokból áll. Olvaidás,i pontja 110°-on van. Vizben
és éterben nehezen, alkoholban éis kloroformban
könnyen oldódik.
Előállítása: 25 sr. f3 naphtolból és 27 sr. benzoilkloridból oly módon történik. hogy e keveréket előbb 125°-ra, majd fél óráo keresztül 175°ra hevitik. A kapott terméket 2%-os nátronluggal. majd vizzel kimossák és végül alkoholból
kikristályositják.
Azonosság: Melegítsünk 1 gr. benzonaphtholt
2 gr. élgetett més·szel kev,erve ax elszenesedésig
esi ai keletkezett gőzöket vezessük kevés vizbe;
a folyadék erősen benzolra emlékeztető szagu
lesz és ha ehhez hig vaskloridoldatot adunk.
gyönge zöld sztneződés keletkezik. Ammoniák
hozzáadására élélnk kék szinü fluoreszkálás áll

BENZOSOL.
Benzoylgua)akol.

Gua)akolum benzoicum.
benzoát.

fü"'

GuaJakol-

/OCHs

Cs

OOCCa H5

Szintelen, szagtalan, íztelen kristályos por.
mely alkoholban és, kloroformbz111 könnyen oldódik, vízben oldhatatlan. Olv. pontja 56-58°-on
van.
Előállítása: Guajakolt megfelelő mennyiségü
kálilugban oldanak. amikor isi gua.iakolkálium
keletkezik. ezt azután alkoholból vacló átkristáJyositással tisztít.iák. Ezen megtisztított gua.iakolkáliumot megfelelő sulymennyiségü benzoilkloriddal vizfiirdőn meleigitve. gua.iakolbenzoát
é's, káliumklorid keletkezik. amikor is a keletkezett guajakolbenzoátot alkoholból kristálvositással tisztítják.
.
Előállítható még olv módon is. hogy guajakolt benzoesa vanhidriddel melegítenek. ömikor
is a következő egyenlet szerint viz képződése
mellett szintén guajakolbenzoát keletkezik:

elő.

Azonossága: Alkoholos kálilug hozzáadására
Megvizsgálása: A fbenzonaphtholnak 6 slr.
guajakolkálium és káliumbenzoát keletkezik.
forró vizbep tökéletesen fel kell oldódnia.
Koncentrált kénsav hozzáadására citromsár,ga
Ha 1 gr. benzonaphtolt 10 cm 3 vízzel összeszínnel oldódik. Az alkoholos oldata vasklorid
rázunk é's lefiltráljuk, a szüredéknek salétrom- oldattól szintelen marad.
savval megsavanyitva, ezüstnitrátoldattól nem
Megvizsgálása: forró borszes,zben 1: 10 arszabad megváltoznia.
1 gr. benzonaphtolt 10%-os nátronluggal ösz- ányban tökéletesen éis szintelenül oldód.iék.
szerázva. ha össz,erázás után azonnal megfiltHa 1 gr. benzosolt 10 cm 3 vízzel összerázzunk
ráljuk. a szüredék egy részét ké'nsavval meg- és megfiltráljuk. a szüredéknek ezüstnitrátolsavany1tva. annak nem szabad megza varosod- dattól nem szabad megváltoznia.
nia. másik réiszének kloroformmal főzve nem
0.1 gr. benzosolt platina lemezen hevítve. anszabad zöld szineződé:.st muta.tnia.
nak maradék nélkii'J kell elé:gnie.
Platina lemezen hevitve 0.1 gr. benzonaphtolAlkalmazása: a kreozot és gua,iakol helyetnak mérhető maradékot nem szab2d visszatesitőjeként. Nagy előnye van azok felett. mert
hagynia1.
azoknak rossz ize és helyizgató h2.tása a benzoAlkalmazása: Mint gyomorantiszeptikumot solnál nincs meg. Eredménynyel alkalmazzák
használják azon tulrjdonsága alapján. hogy a diabetes esetében is.
gyomorban benzoesavnt é's naphtolra hasad.
Adagolása: Jegcélszerübb por alakban háromAdagolása: ;'felnőtteknek naponta 0.25-0.5
szor
naponta 0.25-0.3 gr.-os adagokban evé's
gramonként napjában többször 5 gr.-ig, gyerután
bevenni. esetleg 0.6-0.8 gr.-os dosisokban
mekeknek naponta maxim. 2 2'.r.-os adagig,
:>z
előbbi
módon alka.lmazni.
0.1-0.2 gr. egyenkinti adagolásban.
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BISMUTUM BENZOICUM.
Blsmutum subbenzoicum. Blsmutl bensoas.

Co Iio -

COO Bi 0.

fehér, amorph, szagtalan. iztelen, hideg vizben majdnem tel,iesen oldhatatlan por. Összetétele nem állandó; bizmuttartalma 65-70?'0 Bi2
03 közt ingadozik. Sósavban, salétromsavban
és hig kénsavban benzoesav leválása közben oldódik.
Előállítása oly módon történik. hogy 48.4 sr.
kristályos biszmutnitrátot 120 sr. 30%-os ecetsavban oldanak, ez oldatot háromszoros térfog_atu vizzel higitva, a tiszta keveréket folytonosi
keverés közben 250 sr. olyan 15%-os nátronlug_
hoz öntik, melyet előzőleg négyszeres térfogatu
vizzel hi1gjtottak. A ke.tetkezett biszmuthidroxid
csRpadékot előbb dekantá[ják. majd filtrumra
gyüjtve addig mossák, míg a lecsepegő mosóvizben salétromsav többé nem mutatható ki. Ekkor a nedves csaoadékot parcellán csészében
13 sr. benzoes!avval keverik és vizfürdőn enyhe
melegités. mellett (kb. % óráig) addig melegitik, mig a folyadék már csak gyengén savanyu
kémhatásu. A keletkezett biszmutbenzoátot
összegyüjtik, kevés langyos vizzel 2-3-szor ldmossák él.s kb. 80°-nál megszáritják.
Alkalmazása: belsőleg mint adstringens és
dezinficiens 0.3-0.6 gr .-os adagokban.

BISMUTUM CARBONICUM.

folyadékká oldódik. Ezen oldat sok vizzel megza varosodik. kénhidrogénes viz hozzáadására
pedig a bizmut mint bizmutszulfát fekete csapadék alakjában leválik.
Megvizsgálása: A készitménv felesleges hig
salétromsavban tökéletesen felodódik s ha ezen
oldatot háromszoros mennviségü vízzel higitjuk, nem szabad a folyadiékrnC1Jk sem báriumnitrát,
ezüst nitrát vag.y hig kénsa vtól megzavarosodnia. (Zavarosodás ólom jelenléte). Ugyancsak a
salétromsavas oldathoz sok ammonia oldatot
adva, annak nem szabad megkékülnie. (Kék szineződés: réz jelenliélte). Mejfiltál va az oldatot.
nem szabad natriumfoszfát1ol megza varosodnia
(zavarosodás: alkali földfémek). Natronluggal
való melegítésre ammonia s,zagot ne árasszon a
kéis1zitmény. - SósaYban oldva. és két térfogat
stannoklorid oldatot adva az oldathoz. a folyadéknak egy órán belül nem szabad sötétebb
szint öltenie. (Arsen). - A készitménv 1 gr.-ját
nehány kcm. nátronluggal és 1-1 késhegynyi
cinkporral és vasoorral melegitve, ammonia szagot ne észleljünk. (Nitrát).
Alkalmazása és adagoldsa: mint a Rism.
subnitricum-é. 0.5-1.0 gr.-os adagokban.

BISMUTUM DITHIOSALICYLICUM.
Thloform.

Összetétele állitólag:
(S-Colia(Ott)COO-Biü.) +

Bázisos blzmutkarbonát. C03 Bi 02 . fü 0.

fehér, esetleg gyöngén sárgás árnyalatu,
nagy fajsulyu, szagtalan és iztelen por, mely izzitásra maradandóan sárga s,zint ölt. Sem vizben, sem borszeszben nem oldódik.
Előállitása: 1. 9 sr. tiszta bizmutot 40 sr.
30%-os salétromsavban feloldanak és a folyadékot egy olyan oldatba öntik. amelvik 9 sr.
ammoniumkarbonátból és 200 sr. vizből készült;
végül pedig annyi ammoniumkiarbonátot adnak
hozzá, hogv az oldat határozottan alkálikus legyen.
Több órai pállitás után a csapadékot lefiltrál.iák. kimossák és, lafl,gyos. meleg helyen megszáritják.
II. Másik módiSzer szerint 2 sr. bizumtszubnitrátot 30 százalékos salétromsavban oldanak és1 ez
oldatot egy olyan oldattal keverik, amelyik 5
sr. natriumkarbonát és 20 sr. vizből készült. Több órai pállitás után a csapadékot filtrumra
g,yüjtik, vizzel kimossák és enyhe hőnél kiszáritják.
Azonossága: ttigitott sósav vagy salétromsav
ha,tására a ké'szitménv pezsgés közben szintelen

Bi.0:1 +2H 2 0.

Sárgásbarna szinti, vízben oldhatatlan. szagpor, melyet külsőleg ~ sebészetben mint
antisooptikumot, belsőleg gyomor s bélhurut alkalmával 0.2-U.5 gr.-os adagokban flikalmaznak.
tal~n

BISMUTUM LACTICUM.
Tejsavas bizmut. Blzumtlaktát. Bi (Ctb Ctl Ott COOh

fehér, vízben nehezen oldódó por.
Előállitása oly módon történik, hogy 11. l sr.
kristályos bizmutnitrátot 35 sr. 25 százalékos
salétromsav és 65 sr. viz keverékében oldanak
élsi annyi ammonia oldatot adnak hozzá, mig
alkalikus kémhatásuvá nem lesz. - Az öss.zegyüjtött és jól kimosott bizmuthidroxidoldatból
álló csapadékot azon nedvesen 10 sr. tejsavval
keverik é's vízfürdőn keverés közben kiszáritják.
Alkalmazása és adagolása belsőleg, mint tonicumé 0.2-1.5 gr.-os adagokban történik, külső
leg, mint hintőport használják.
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BIZMUTUM LORETINICUM.

mennyiségü bizmutnitrát oldattal hozunk össze.
A keletkezett csapadékot összegyüitik kimossák
és száritják.
· · '
bizmut.
.
~egvizsgáldsa:
0.5
gr.
bizmutum
tribrompheSárga, vizben oldhatatlan por, melyet belsőleg
1~1hc_umot
5
cm.
alkohollal
összerázva
és megdiá.rrhoea ecetében 0.5 gr.-os adagokban n·ap~rltralva,
ha
a
szüredéket
1
kcm.-t
vizzel
higitjában többszöri bevételre alkalmaznak, külsőleg
a sebkezelésben mint száritó antiszeptikumot al- JUk, annak nem szabad sem megzavarosodnia
sem abból pelyhes csapadéknak kiválnia (tri~
kalmazzák.
bromphenol). - fia 1 gr.-ot a készítményből 10
kcm.
nátronluggal összerázzuk, ez utóbbinak nem
BISMUTUM NAPHTHOLICUM.
szaba~
színeződést mutatnia (bizmutsubgallat).
Orphol Bb Ott (C10 fü 0).
A bizmuttartalom meghatározása végett 1 gr.
Szürkéssárgaszinü, idővel megsötétedő iztelen bizmutum tribromphenylicumot hengerpohárban
por, mely vizben oldhatatlan, alkoholban kevés- 5 cm. higitott sósavval és 5 cm. vízzel folytonos
sé oldható. Izzitva 76-77% Bi 2 0 6 -ot hagy keverés közben 60-70°-ra hevitünk és az oldahátra. Sósavval, vagy salétromsavval hatva rá tot nagyobb hengerpohárban ülepedni hagyjuk.
széfüa,sad és fJ naphtol válik le belőle.
A maradékkal még 3-szor az előbbi eljárást
megismételve, a filtrátum utolsó részletét külön
Előál(itásának lényege abban áll, hogy alkalikus fJ naphtol oldatot bizmutnitrátoldattal meg- fogjuk fel és víz hozzáadássnl vizsgáljuk, hogy
v~jjon az összes bizmutot kivontuk-e, azaz a
felelő módon kezelnek.
zavarosodása
Alkalmázása: Mint gyomorantiszeptikumot brzmutoxychloridnak jellemző
használják. Adagolása 0.5-1.0 gr.-onkint na- nem mutatkozik-e már. A filtrumot sósa vns, vizzel utámrn mossuk és a nagy hengerpohár tarponta háromszor történik.
talmát mintegy 300-350 cm. vízzel keverjük,
amikor
is a bizmutoxychlorid leválik. 12 órai
BIZMUTUM PHOSPHORICUM.
állás
után
további 100 cm. víz hozzáadásával
Blzmutphosphat. Bi PO• ?
megvizsgáljuk, hogy a leválás tökéletes volt-e.
A kereskedésben Bismutum phosphoricum so- Ha a vizsgálat pozitiv eredménnyel jár, ugy a
lubile néven előforduló, fehér, 2 sr. vízben old- csap2dékot gyüjtsük össze előre megmért szüható por. valószinül.eig. a bizumfosztfátnak a rőn és 100° -on kiszárítva azt, határozzuk meg
sulyát. 1 gr. bismo tribrornphenilicumban legnátrium pirofoszfáttal készitett kettős sója.
Előállítása szabadalmazott eljárás szerint- alább .056 gr. BiOCl-45'/é Bi-nak kiell lenni.
Az arsenre való megvizsgálás céljából hamnagyjában oly módon történik. hogy bizumtoxidot foszforsavanhidridet és nátriumfoszfátot vasszunk el a készitményből 1 gr.-ot porcellán
tégelyben és az izzitási 1mradékot 3 cm. liquor
összeol vasztanak.
stanni
chloratiban oldjuk fel. A folyad:éknak egy
Körülbelül 20 százalék Bi 2 Ü:i-ot tartalmaz.
Koncentrált oldata kevésbbé tartós; mert óra elteltével sem szabad sötét szineződést mugyorsan megzavarosodik; minél higabb az ol- tatnia,
Alkalmazása: általában, mint a jodoformnak,
dat, annál későbben következik be a zavaronagyon
alkalmas helvettesitő.iét használják. sodás.
10-12%-os
kenőcs
alakjában bőrinfekciók,
Használata és adagoldsc: a gyermekgyógyász~iJban gy1ermek-kolera. erős diarrhaa ese- ulcus cruris esetében, égési sebeknél {l,lkalmaztében többször naponta 0.05-0.15 gr.-os adag- zák, továbbá használ.iák orr- és fi.ilbefuvásra is.
ban mixturák alakjában alkalmazzák; felnőttek - Használatos továbbá a sebészetben 10-20
nél béltuberkulozis. h2.stifusz és gyömörgörcs százalékos impregnált gaze alnk.iában is.
A vegyületet először 2. Chem. fabrik von
alkalmával szintén többször nap.iában 0.2-0.5
Heyden in Radebeul. 0 .. Dresden hozta forgagr.-os adagokban a,jánl.iák.
lomba „Xeroform" néven. melv mint védjegyezett elnevezés ma is e gyárnak készítményét
BISMUTUM TRIBROMPHENILICUM.
.ielöli.
Loretinbizmut. 111-jod-o-oxychinolin-anasuliosa' as

Xeroform. Bi (Ott) (Co fü Br" Oh+Bb 03.

Sárga s,zínü, szintelen, szagtalan por. mely
vízben és az általános oldószerekben oldhatatlan. liigított savak vagy lugok elbontják. Kb.
120°-nál szintén elbomhk.
Előállítása csapadék alakjábrin oly módon
történik, hogy kálilug segitségével tribomfenolt
vizben feloldunk és e vizes oldatot megfelelő

BIZMUTOSE.
Sárgás, fehér szinii. iztelen és szagtalnn por.
mely vizzel finom eloszlásu emulsioszerü tömeget alkot. Kb. 22 százalék bizmutot és 66 százalék fehérje anv2 got tartalmaz.
Elődliltása szabadalmazott e!iárás s zerint történik, melyről az irodalom csak. azt .\egvzi meg,
1
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hogy tojásfehérje oldatnak valamely alkalmas
bizmutsó oldattal való kicsapása által ké:szül.
Alkalmazása külső és belső használatra egyaránt történik. Belsőleg különösen g·yermekeknek gyomor- és bélba.ioknál. Külsőleg mint hintő
port használ.iák: é:gési sebeknél. ekzema és intertrü.;o esetében.
Adagolása: Csecsemőknek: 3-szor naponta
egy késhegynyit; idősebb gyermekeknek 3-szor
naponta 1h-1 teás kanállal tejben.
I:lőá:llitja a Kalle & Co. gyár Biebrichben.

BOROVERTIN.
Hexamethylentetramintrlborat. (Cfü)o Nt 3 liB02.

fehér, vízben oldható, kissé sós izü kristályos
por. 51.5 százalék hexamethylentetramint és 48.5
százalék bórsavat tartalmaz.
Mint az urotropin helyettesítőjét .ió eredménnyel alkalmazzák. Étkezés közben vagy étkezés után 0.5 gr.-os adagokban nzponta 1.02.0, esetleg 4.0 gr.-ot adagolnak.
I:Iőállitja az Anilin-fabriken, Berlinben.

BOROVERTIN.
Hexamethylentetramlntrlbrorát.

(Ctt2)6N43ttB02.
fehér. vizben oldódó, gyengém sós izü, kristályos por. mely 51.5% hexaimethylentetramint
és 48.5% borsavat tartalmaz.
Alkalmazása: Az urotropin helyettesítőjeként
cystitis és pyelitis esetében használják.
Ad«tolás: 0.5 gr.-os tabletta vagy por alakban naponta 1.0-4.0 gr.-ot étkez!é1s alatt vagy
után.
Készíti az Analin-fabriken r. t., Berlin, S. 0. 36.

BROMALINUM.
Bromoiormln. Bromiithyliormin. Hexamethylentetramlniithylbromld.

ségben bromos vizet 2dunk. narancssárga szinti
csapadék keletkezik.
Alkalmazása és adagoldsa: l:pilepsia és
neurasthenia eseteiben 2-4 gr.-os adagokban
többször napjában a bromkalium helyett, melynek kellemetlen meUé:khatása a bromalin alkalmazásánál nem nyíl vánul.
Eltartása: sötét Üvegben. sötét helyen történjék.

BROMALUM HYDRATUM.
Bromalhydrat. Tribromaldehyd hydrat.
Hydras bromall.·,..

CBr3. Cii(OtI)z.
Szintelen, gyöngén keserü, égető izü kristályokból áll. Olv. p. 53.5°. Vízben, borszeszben és
éterben könnyen oldódik, nehezebben oldódik
zsíros olajokb<.m és széndiszulfidban.
Előállitása: Oly módon történik, hogy abszolut alkoholban bromgőzt vezetnek. Az alkoholt
eleinte erősen hütik, később a hütést mindinkább
csökkentik, Vié:gül tel.iesen elhagyják. I: keverékből frakcionált párolással nyerik a bromalt
mely 150-180°-nál desztillál át. .A bromailnak
vízben való feloldása és óvatos bepárologtatása
mellett nyerik a bromalhydratot.
Azonosság: Natronluggal melegítve megzavarosodik. kámfor, menthol vagy karbolsavval

összekeverve elfolyósodik.
Me"tvizsgdlása: 1 gr. bronwlhydratnak 10 cm
borszeszs,zel készült oldata a kék lakmuszpapírt
csak megszáradás után és gyöngén vörösitse
meg. AgNO:: hozzáadására pedig ne változzék
meg azonnal. - Konc. kénsiavval összerázva. w;
egy órai állás alatt nem szabad megszinesednie.
(Organikus szennyezések).
Nyitott edényben óvatosan hevítve megg-yujtható gőzöket nem szabad fe.ilesztenie.
Alkalmazása: Mint hypnoticum és anastheticumot alkalmazzák, éppen ugy, mint a chloralhydratot.

(Ctt2)6N4 . C2tt5Br.

BROMALBACIDUM.

Szintelen, tűalaku vagy leveles kristályokból
áll. Olv. p. 200° körül van. Vízben könnyen, lugos kémhatással oldódik. Édeses sós izü.
Előállítása: ttexamethylentetramin, abszolut
alkohol és bromathvl e,gyenlő részéből készült
keveréket gyakori fölrázás mellett hagyjuk addig állani. amig a keverék kristályos tömeggé
nem alakul át. Ekkor meleg helyen kiszárítjuk.
Azonossd"ga: Natriumcarbonattal való hevitéisre formaldehyd keletkezik. tta natronluggal
és .iodda,J keverve hevit.iük, .iodoform keletkezik.
tta erősen hígított vizes oldatához fölös mennYi-

Világossár,ga szinii, vízben könnyen oldódó,
szagtalan, íztelen por. Bromfehérje készítmény,
mely 6 s;zázalék bromot tartalmaz.
Alkalmazás és adagolds: A bromalkali vegyületek helyettesítő szereként alkalmazzak 0.5
gr.-os adagokban naponta 2-4-szer.
I:lőállitja a Oans. chem. gyár, fr8nkfurtban.

BROMLECITHIN PURUM.
Lásd Lecittin készitmények.

„
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BROMIPIN.
1

A 10 százalékos világossárga, ·a 33 /:1 százalékos világosbarna olaj, amely a szezamoLajnak
bromaddiciós terméke.
10 százalékos és 33 /~ százalékos bromtartalommal hozzák forgalomba.
Előállitása: Németországban szabadalmazott
eljárás szerint történik, melynek lényege, hogy
a szezamolajra chlorbrommal hatnak.
Alkalmazás és adagolás: A k;aHum bromatumnak helyettesitőjéül használják epileps,zia és
idegbetegség eseúélben. A bromnak csillapitó
hatása mellett ai szezamolajnak tápláló értéke
is figyelembe jön az alkalmazásnál. Adagolása
(a 10 százalékosi készitménynek): 3-4-szer
naponta egy teáskanállal emulsio alakban.
1 gr. brnmipin (10 számlékos) megfelel 0.149
r. kaliumbromidnak.
1 gr. kaliumbromid megfelel (10 százalékos)
megfelel 6.7 gr. bromipinnek.
Fongalomba hozzák ezen kiviil a bromipint
szilárd állapotban tabletta alakban is Rrmnipimun soíidum saccharatum néven.
Minden egyies tabletta 1.2 gr. bromipint (33 1 !::
sizázalékos) tartalmaz, amely mennyiség köriilbelül megegyezik egy teáskanál 10 százalékos
1

bromipinne~.

Ada1golása: 3-4-szer naponta 1 tabletta. Mindket bromipin kié'Szitményt az E. Merek cég
Darmstadba111i hozza forgalomba.

BROMOCOLLUM.
Dlbrotanningelatin.

ttalványsára szinti, iz é.s, szagtalan por, mely
savanyu folyadékban alig, ellenben lrngos közegben lassankint tökéletesen felodódik.
Bromtannos zselatinos yegyiilet, mely 20 szá_
zaléikos1 organikus kötésben levő brornot tartalmaz.
Előállításának lényege az, hogy bromtanninoldatot zsel2tinoldattal kicsapnak.
Alkalmazds és adagolds: Epilepszia és idegbete.gségek eseteiben alkalmazzák 1-2 gr.-ot
naponta, többszöri adagolásban legcélszerübben
hüsitő italokban. Epielpszia esetében 10 gr.tól emelkedöleg 30 gr.-i.g.
Alkalmazzák ezenkívül kenőcsben ekzema
hamorrhoida urticaria stb. eseteiben.
Bromocollum solubile. 10 százalékos bromocoll oldat. melyet ugy állitanak elő, hogy 10 gr.
bromocollt 30 gr. vizben eldörzsölnek és. ehhez
hozzáadják 6 gr. boraxnak és 54 gr. viznek az
oldatát. Az oldatot megfiltráliák.

Hromocoll kenőcs. 20 sr. bromocoll és 80 s!'.
resorbinból készül, tehát 4 száz<llék bromot tartalmaz.
-

BROMOFORMIUM.
Tribromethall, Ctl Bra.

Szintelen, a kloroformhoz hasonló szaigu,
édeses izü folyadék, mel:r alkoholban, éterben
oldódik, vizben majdnem teljes•en oldhatatlan.
F<ijsulya: 2.904, forr p, 148-149° körül v<ln.
Fagyási pontja +s 0 •
Előállitdsa: Többféle módon történik, a hárnm leggyakoribb előállítási mód a következő:
1. Bromalhydratot kalium vagy nátriumhydroxiddal keverve ledesztillálunk. Ilyenkor a
desztillatum bromoform és visszam2.rad a melléktermékii! keletkezett hangyasav.
II. Acetont összekevernek tömény natronluggal és e keverékhez bromot vezetnek, mig a keverék sárgaszinü nem lesz. Leclesztillálva szintén bromoform száll át.
III. 71.5 sr. káliumbromidot 150 sr. vízben feloldanak és hozzáadnak 60 sr. klormesizet, melyet vizzel pépszerü állomfo1yuvá alakítottak. Végiil 12 sr. acetont hozzáadva vizfürdből lecleszti!Iálják. -- Iia olajszerii cseppek már nem
clesztillálódnak, a keveréket 40-50°-re lehütve,
ismét 60 sr. klórmeszet és 9 sr. acetont adnak
hozzá és igy folytatjuk a desztillálást. Ez eljárást megismételve háromszor, a keletkezett bromoformot tökéletesen ledesztillálják.
A des.ztillatumot vizzel higitják, a brornoform
réiteget conc. kénsavval több napi gyakori felrázás rne11ett állni hagyják, választó tölcsérrel leválasztják, vizzel kimossák, majd natr. carbonicummal semlegesitik és végül megolvasztott
kalciumkloriddal viztelenités után rektifikálják.
Megvizsgdlás: Szurós sz2gunak nem szabad
lenni, mert Ez esetben a kés.zitmény már elbomlott. Egyenlő térfogatu brornformi.nal összerázott desztillált víznek nem szabad savanyu
kémhatásunak lenni és ha e keveréket egyenlő
sulyu deszt. vízzel kevert eziist nitrát oldat fölé
rétegezzük, nem sz<lbad z< varosodás111ak előál
lani. (Brom hydrogen).
2 cm 3 bromoformot 10 cm3 vizzel összekeverve
és 0.5 cm 3 jodzink keményitö oldatot adva
hozzá, sem a keményitő oldatnak nem szabad
megkékülni, sem a bromoforrnnak szineződést
mut2tnia. (Szabad brom).
tta 5 cm 3 bromoforrnot e,gy előbb konc. kénsavval kiöblitttt üvegben 5 cm 3 kénsavval öszszerázunk és a keveréket 10 percig állni hagyjuk, - a kénsavnak 10 perc alatt nem szabad
szineződnie (bromszármnékok).
1
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2-4 éves korig 0.15-0.3 gr.-ig.
Idősebb gyermekeknek és felnőtteknek: 1-15
gTamm.
Maximális dozis pro dosi=0.5 gr.
Maximális dozis' pro die=l.5 gr.

CALCIUM ACETYLO-SALICILICUM.
l(almopyriu.
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Tu/ajdonsdgai: Fehér, kristályos por, mely
vízben igen könnyen oldódik. Alkoholban és
6:terben csaknem teljiesen oldhatatlan.
Vizsgálati módszerei és reakciói:
1. A Kalmopyrinnek vizben tisztán kell oldódnia.
2. Ha egy kevés Kalmopyrint vizben oldunk
és az oldathoz egy, csepp higitott vaschloridoldatot adunk, akkor barna szinii csapadéknak
kell keletkeznie.
3. Ha a Kalmopyrin vizes1 oldatához nehány
csepp higitott sa va,t adunk, akkor acetylsalicylsav-kristályok válnak ki, melyek chloroformból
átkristályositva 137°-os olvadási pontjuk által
ismerhetők fel.
4. Calcium-tartalom meghatározása ugy történik, hogy a Kalmopyrint conc. kénsavval hevitjiik és párologtatjuk. Az igy ny,ert Ca SOc
böl a kalciumtartalmat meghatározzuk.
5. Az Acetyl-csoportot 1h norma! kali- vagy
nMronluggal való elszappanositás és azután az
cl nem használt alkalilugnak 1/10 normalsavval
való visszatitrálása utján állapitjuk meg, indikátorul phenolphtaleint alkalmazva.
Alkalmazása: A Kalmopyrin alkalmazása
mindazon esetekben indikált, amelyekben eddig
az acetylsalicylsa vat adagolták. Calciumtartalma folytán adagolása oly esetekben is indokolt. amelyekben sulyos enteritis, vagy hYisteria
által előidézett calciumhiány van jelen. Ilyenek
pl. az asthenia, fokozott izgulékonyság, urtikaria sfö.
Adagolása: A Kalmopyrin adagolása teljesen
megegy'=zik a Hydropyrin és az acetylsa1licylsa v adaigolásával.
Porn lakban és 1h gr.-os tablettákban kerül
forgalomba.
Előá!litja: Richter Gedeon vegyészeti gyára
Budapesten.

CALCIUM GL YCERINOPHOSPHORICUM.
Glicerlnioszforsavas calcium.
C3 H. (Ott), 0 . PO . 02 Ca + 2fü0.

Fehér, kris,tályos por, mely kb. 30 sr. hideg
vizben semle.g.es kémhatással oldódik fel. Melegítésre az oldatból a só kiválik, mert hideg vízben könnyebben oldódik, mint mel1egben. Alkoholban oldhatatlan.
Előállitása oly módon törtélrlik, hogy 1 sr.
acid. phosphoricum glaciale-t melegités közben
feloldanak részleten.kint 1 sr. 1.25 fs. n. gilicerinben és az oldatot néhány1 óra hosszáig 100110°-ra hevitik. A még meleg tömeget kieveres
közben vízbe öntik, mé\Szikővel közömbösítik,
a kiválott caicium phosphoricumról Jeszürik, vakuumban koncentrálják és alkohollal kicsapják.
A keletkezett csapadékot, mely nem más, mint
calcium glycerinphosphoricum, a hozzátapadt
glicerintől alkohollal való mosás által megtisztítják és ujabb tisztitás végett kevés vizben feloldva alkohollal kicsapják és kiszárítják.
Allwlmazdsa és adago/dsa: a szervezet foszfortartalmának fokozására használják.
Adagolása: Háromszor naponta 0.1-0.3 gr.
ot oldatban.

CALCIUM HYPEROXYDATUM.
Calcium peroxydatum. Calclum superoxyd.
Ca 02 + 4fü 0.

Sárgaszinü kristályos por, mely vízben oxigen leválás közben rosszul oldódik.
Alkalmazds és adagoldsa. Diszpepszia esetében aqua calcis helyett alkalmazzák, épen ugy
a 11yári diarrhoea eseteiben gyermekeknek. Napi
adagja diarrhoea esetében gyermekeknél az
életkor szerint: 0.18-0.6 g:r.

CAMPHORA MONOBROMATA.
Monobromkámior. C10 H15 BrO.

Szintelen, tüalaku kristályokból áll, kámforos
izü éls szagu. Levegőn állva teljesen elpárolog,
vízben oldhatatlan, azonban könnyen oldódik:
spiritus,zban. éterben, kloroformban, zsíros olajokban, - kevésbbé jól oldódik glicerinben. Az
oldata semleges vegyhatásu. Olvadási pontja
76°-nál van, forrási pontja 274°-on.
Elődllitása oly módon történik, hogy 32 sr.
bromot és 30 sr. kámfort tágas lombikba adnak
ekkor addicio által kámfordibromid keletkiezik
C 10 H 16 OBr2, ez vörösbarna kristályos por.
Ezt azután vizfiirdőn hevitve bromhydrogen
keletkezik és kámformonobromid marad vissza.
Alkalmazás és adagolás: Szamárköhögés ellen használjuk. Adagolása gyermekeknek: 2
éves korig 0.05-0.1 gr.-ig.
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A hevítést folytatják mindaddig, amig bromhydMint kiválasztást szabályozó és antiparazitirogen keletkezik; azután 80-100 sr. vizet ad- kus szer használatos hajhullás és korpa képző
nak hozzá s jól összerázva, a kihülés után el- dés meggátlására.
szintelenedlett monobromkamfort összegyüjtik,
A követkiező készitményei használatosak:
majd kiszáritva forró borszeszből kikristályoSviritus Cavtoli ( Captol hajszesz). Összeté. sitják.
tele: Captol, Chloralhydrat, Acid tartaric aa. 1.0
Azonossága: Natrium karbonáttal és salét- gr. 01. R.icini 0.5 gr. Spiritus (65%) 100.0 gr.
rommal összeolvasztva si az olvadékot IiNOr
Sviritus Cavtoli comvositus. Captol, Acid. tarmal megsavanyitva AgN03 hozzáadására brom- taric. R.esorcin aa. 1.0 Acid. salicyl 0.7 gr. 01.
R.icini 0.5 gr. Spiritus (65%) 100 gr.
ezüst keletkezik.
Alkalmazás és adagolása: Belsőleg mint csHUnguentuni vomadinum Cavtoli. Captol polapitó szert 0.1-0.5 gr.-os ada.gokban, subku- mádé. Captol, acid. tartaricum aa. 1.0-2.0 gr.
tan olajban oldva 0.1 gr.-os mennyis·égben. Na- Lanolin 5.0 gr., Vaselin 90.0 gr.
gyobb adaigokban fejfájást. öntudatlanságot, sőt
mérgezést idéz elő.
CEREBRUM SICCATUM.
Eltartása:
Fénytől és levegőtől jól elzárt
edényben kell eltartani.
L. Organoterapikus készitmények.

CANNABINUM TANNICUM.

CHINAPHENIN.

Cannablntannat.

Szénsavasklnlnienetldld.

Sárgászöld esetleg barnás szinti por, mely
kissiél keserü s1 erősen összehuzó izü. Vizben
csak nagyon kevéssé, borszesz és éterben nagyon könnyen oldódik. Platina lemezen hevitve
felfu vódik és egész csekély mennyiségü fehér
.hamu marad vissza1.
Előállitása: A Merek cé:g állitja elő. Az indiai.
kendert destilláció által meg1szabadi:tják mérges.
eterikus olajától, a maradékot vízzel kivonják
s a csersavat ólomecettel kicsapják. Az ólmos
csapaidJélkból kénhydrogennel elvonják az ólmot
ési ismételt tisztítás után a kannabint a csersa vhoz kötik.
Azonossága: Oldatához kaliumhydrooxidot
vagy carbonicumot adva fehér csa:pad~k keletkezik, mely jod oldaHal megza varosod1k (ca~
nabin), vasklorid oldattól pedig megfeketedik
(csersav).
Megvizsgálás: A kiélszitmé'nynek nem szabad
szagának lenni (illóolaj ne legyen benne). Pl~
tinacsélSIZében elégetve legfeljebb 1°lo maradekot hagyjon hátra. 10 százalékos s?sa~ ol~at
lCt sr.-ben maradék nélkül fel kell oldodma. V1zZiel összerázva, a szüredéknek nem s.zabad csersav (összehuzó) iziinek lenni és szineződlést mutatni· (hozzákevert csersaiv ne legyen benne).
Alkalmazása: Iiysteria,
delir~um-tremens.
ideges álmatlanság esetében: 0.1-0.5 gr.-os
adagokbain. Legnagyobb egyes adagja a 1.0 gr.
napi adagja 2.0 gr.

CAPTOL.
Barna szinii, vizben kevéssé'. alkoholban könynyebben oldódó por; a tannin és klornlnak kondenzációs terméke. 25 százalékos alkoholos oldata Solutio captoli spir. név alatt használatos.

co /

NH. Co H4 OC2 Hó

""'o.

C20 füa N2 O

Fehér szinti, iztelen, vizben nehezen oldódó
por. 78% chinin tartalma van és a chinin és
fenacetin hatását egyesiti magában.
Előállítása:
kininnek p-etokszilfenilkarbaminsa vasokloridrn vagy
p-etokszilfenilizoci
anatra való hatása álta1l törté'nik.
Alkalmazása és adagolása: Gyermekeknek
nehéz köhög·éls ellen és pedig csecsemőknek 0.15
-0.20 gr.-os adagokban, idősebb gyermekeknek
0.2-0.3 gr .-os adagokban rendelik. Alkalmazzák
továbbá m1nt antipirektikumot vagy antineuralgikumot 1.5-2.0 gr.-os adagokban. Előállit.ia a
Zimmer &. Co. kinin gyára Frankfurtban. továbbá az elberf eldi Bayer ...g1Yár.

CHININIDUM SULFURICUM.
Conchlnlnum suliuricum. l(inldlnszuliát.
(C20 H24 N2 02)2 S04 H2 +2H20

Finom, fehér, M111ylő, tűalakú, keserű izű,
szagt<ilan kristályok, melyek hevitésre elszenesednek s izzitáskor maradék nélkül elégnek. 100
sr. hideg, valamint 7 sr. forró vizben semleges
kémhatással oldódik, ugyszintén jól oldódik 8
sr. borsizeszben, 20 sr. kloroformban, éterben alig
oldódik. Oldata a polarizált fényt jobbra tériti.
Előállitása: a chininszulfatot a gyárilag nyert
chinidinből oly módon állitják elő, hogy 6.5 gr.
chinidint 1 sr. konc~ kénsavban é's 100 sr. vízben
melegitéssel feloldanak. A forró, semleges kémhatásu oldatot állati szénnel szintelenitik, végül
kikristályositják.
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Azonossága: Vizes vagy alkoholos oldatához
Alkalmaizdsa és ad(fgoldsa: mint a chini11egy csepp hig kénsavat adva, kék szinti fluo- sulfuricurne, főkép mint roborans.
reszkálás áll be, hasonlóan a ,kininszulfat reakciójához. A thalleiochin reakciót adja. A tiszta
CHININUM HYDROBROMICUM.
vizes oldat (1: 100) jodkaliumoldattal fehér.
szemcsés csapadékot ab (ebben különbözik a
l(ininhidrobromid. C2othN202tiBr +tt 2 0.
chininszulfattól), ezen oldat azonban natriurnFehér szinü, finom, selyemfényü tüalaku kriskaliumtartarattól nem zavarosodik meg (különbség a cinchonidinszulfáttól). ~0 Báriumnitrát- túlyok, melyek erősen keserii izüek. - 60 sr.
olda fül>! fehér, hig salétromsavban oldhatatlan hideg és 1 sr. forró vizben semleges1 vag·y gyengén savanyu kémhatással oldódik. - Jól oldócs apadék keletkezik.
M1egvizsgdldsa: Konc. !Qé:nsa vban szintelentil, dik továbbá alkoholban, glicerinben és klorovagy gryenge sárgás szinnel oldódik. (Ha meg- formban is.
Elődllitdsa: 100 sr. kinin~ulfatot 800 sr. forró
vörösödik: salicin, ha megbarnul vagy megfeketedik: idegen organikus anyagok vannak je- vizben megfelelő módon feloldanak és ez oldatlen). Nem szabad oldatának nehány csepp sa- hoz részletenkint olyan oldatot adnak, amely
létrornsa vtóJ megváltoznia; ha megvörösödik: oldat 38 sr. kristályos brombariumból és 350 gr.
ez morfin, brucin jelenlétére vall.
vizböi készült. A melegen megfiltrált folyadékot
Ha 5 gr. sót 0.5 gr. jódkaliummal és 10 cm. 3 vízfürdőn lepárolják, kihtilés által kriistályositvízzel kb. 60°-ra hevitiink és hagyjuk teljesen .iák és a kristályokat közönsé:ges hőmérséklet
ldhiilni, filtrálás után a fi.ltraturnnak nehány niéll kiszárítják. A brombarium helyett használcsepp ammoniáv<1l semmi za varosodásit, legfel- nak bromkáliumot is. amikor is 100 sr. chininjebb csak gyenge opalizálást szabad mutatni szulfátot 27.5 gr. brómkáliummal, 100 sr. vizzel
(za varasodás: cinchonidin, cinchonin vagy chi- összekeverve vízfürdőn beszáritják és a maranin jeleni'Mét bizonyitja). Ha kevés ké'nsa vval dékot 400 sr. borszesszel áztatás utján extrahálkészült oldatához annyi ammoniát adunk, hogy ják. Forrón megfiltrálják és kikristályosiiitják.
gyengén lugas kemhaitásu Jegyen, és egyenlő
Azonosság: ttig kénsavas oldata fluoreszkál.
térfogatu éi1:errel összerázzuk: a keverék két A thalleiochin reaktiot adja. Ag NO• oldattal
teljesen tiszta rétegre váljék. (Ha a só egy. ré- sárgás-fehér, hig IiNOs-ban oldhatatlan csapasze oldatlanul marad vissz"-, ugy chinchonin v. dékot ad. Iia a chinint vizes oldatából ammonin2gyobb mennyi·ségü cinchonidin van jelen).
ákkal kicS!apjuk, a filtra.tumot megsaivanyitjuk
10 sr. forró, valamint 20 sr. hideg kloroform- s ke\11éis klóros vizet hozzáadva kloroformmal
ban a chinindinszulfátnak lassankint teljesen fel összerázzuk, a kloroform sárga sizinüre feskell oldódnia (a chinin és cinchonidinszulfát ol- tődik.
datlanul marad vissza).
Megvizsgálása: Kristályvi!z tartalma 4.5%
Allwlmazdsa és adagolása: a chininszulfát he- nál több ne legyen. Konc. kénsavban csakis, hallyett alkalmazzák ugyanazon esetekben é's vány, zöldes-sárga s;zinben oldódjék fel (vörös
ugyanolyan adagban, mint =~ chinin-sulfuricu- szin: salicin, fekete: cukor). Néhány csepp samot. A chinidin-sulfuricum hatása ugyan kb. 9/10 letromsavval a kénsavas oldatnak nem szabad
· részben oly erős. mint a chinium sulfuricumé', megváltozni. ( vörösödési: morfin,brucin).
de viszont kevesebb kellemetlen mellékhatása is
Vizes oldatának higi kérnsa vval nem szabad
van, mint a chininum sulfuricumnak.
megváltozni (fehér zavarosodás: barium), bariumnitrattal csakis gyengén szabad megzavaCHININUM GL YCERINO PHOSPHORICUM. rosodnia (sulfat). Mási chininalkafoida kimutaP04 H2 (CBH702).(C20H24N202)2 4 H2 0
tására a Kerner és Weller féle próbát használGlicerin foszforsavas kinin.
juk, amely szerint 2 gr. chinin hydrobromidot
Fehélr szinti, finom tüalaku por, mely szag- melegitett mozsárban feloldunk 20 cm8 forró víztalan, keserü izü é'.s 154°-nál olvad. 200 srr. hideg ben, ehhez hozzáadunk 1 gr. szé'tdörzsölt natés 100 sr. forró vízben oldódik. - Ug1~szintén riumszulfátot. A tömeg kihülése után gyakori feloldódik 40 sr. hideg alkoholban, mi1g meleg al- rázogatáis közben hCJgyjuk 1 óra hosszáig 15 e
hőmélrsékletben állni. Ezután a masszát vászonkoholban sokk2 I gyorsabban és könnyebben. szürőre g.yiijtve kipréseljük és filtrumon átfiltElőállitása: oly módon történik, hag1y 10 sr.
3
glicerinfoszforsavas meszet 300 sr. vizben olda- ráljuk. A 15°-ra lehütött filtratum 5 cm -éhez
1.0%-os
ammonia
oldatot
adjunk
mindaddig,
a
nak és ez oldatot összehozzák egy másik oldatmi;g
a
keletkezett
csapadék
ismét
feloldódott.
tal, mely 34.8 sr. chinin hidroklorid és 1000 sr.
3
vizből készült. A keletkezett csapadékot leülepi- .E müvelethez 4 cm ammonia oldatnál többnek
elfogyni nem szabad.
tik, kimossák és szárítják.
1
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Előállitása oly módon törté'nik, hogy aceton
és kloroform keverékére szilárd kalium-hid,roxiddal hatnak.
Alkalmazás és adagolás: ttipnotikum és helyCHINOSOLUM.
beli érzéstelenítőként, továbbá mint antiszeptikuSemleges ortooxychlnolinszuliát. Oxychlnolln-kamot alkalmazzák. Ada.golása belsőleg por vagy
liumszuliát. - (C"lioNO) . S03K.
tabletta alakban 0.3-1.0 gr.-ig,, Külsőleg mint
Világossárga szinti, vízben könnyen, alkohol- hintőport 1-1.5% töménységben, vagy mint keban nehezen oldódó por. Nagyon gyengén érez- nőcsöt 10% töménységben alkalmazzák.
A chloretonnak 1%-os vizes oldata Aneson
hető szaga van, a kezet é:s ruhát sáI«gára festi.
vagy anesin l]@ven kerül forgalomba és mint heElőállítása: Olymódon történik, hogy o-oxylyJ érzéstelenítő a 2%-os kokain oldattal
chinolint alkoholos oldatban káliumpiroszulfát- egyenlő értékü, cs::ikhogy az anesonnál nincsetal főznek.
nek meg azok a kellemetlen mellékhatások, meAzonossága: A vizes oldatához bariumchlori- ly1ek a kokainnál észlelhetők.
dot, ólomecetet és higanychloridot adva ezekA chloretont gyártja Parke, Da visi u. Co.,Denek oldhatatlan vegyü1etei keletkeznek és 1: 1000 troit, az arne sont Hoffmann, La Roche & Co.,
higitásban is vaskloridd.a.l élénk kékeszöld szi- Baselben.
ntire festődik.
Allwlmazás és adagolás: Mint antiszeptilmmot
CITARINUM.
és stypticumot ha•sznáUák. Külsőleg- vizes oldatAnhydrometylen citromsavas natrlum.
ban sebkötésekhez 1.0 v. 2.0 : 1000 arányb:>n,
Cfü-COO Na
továbbá 2-5%-os kenőcsök alakjában, mint
gyermekhintőport amylummal 0.5: 100, mint lábI /Cfü"'
hintőport 2 : 100 arányban alkalmazzák.
co"
/o
I 'CO
Belsőleg sok esetben használták e szert eredCH2-COO Na
ménnyel kolerni esetében a következő recept szerint készitve vele a gyógyiSzert: Chinosol 1.0f ehlélr szinti, vízben könnyen oldódó, alkohol
1.5 Aqua destil. 150.0, Syr. cort. aur. ad 180.0. és éterben majdnem tel.iesen oldhatatlan savaA chinosol főképen tabletta alakban kerül for- nyu klélrnhatásu por.
golamba. .Előállitja a klészitményt: Franz
Előállitása ugy történik, hogy formaldehydf ritsche u. Co. Hamburgban.
dal citromsavas nátriumra hatnak.
Alkalmazás és ada:golás: Köszvényes és rheuCHLORALBACID.
matikus bántalmaknál nagyon jó eredménnyel
alkalmazzák. Adagolása 2 gr. 3-szor-négyszer
Albumen chloratum.
naponta:.
Sárgáisifehér szinti, szag é'.s iztelen por, mely
Előállítja 1a F. L ver u. Co. cég Elberfeldben.
vízben könnyen oldódik. Klórfehérje készítmény
mely 3% klórt tartalmaz.
.
CITROPHEN.
Alkalmazása és adagolása: .Etvágytalanság,
s21ékrekedé's, anaemia1, neurasthenia eseteiben
Monoienetldlncltrat.
használják. Adagolása hároms.zor naponta. 0.1
CfüCOOH
gr.--1.0 gr.-ig por vag~ tabletta alakban.
1
.Előállitj.a a Ludw. Wilh. Ganz gyár FrankCOHCOOH
furtban.
1
Cfü COOH Nfü Co fü C2 Hó
CHLORETON.
Fehér szinti, kellemes savanykás é's aromatiAcetochlorolorm. - Acetoiorm. - Tertier trichlorbutyl
kus izü kriis.tályos por, mely vízben nehezen olalkohol.
dódik. 01 vadási pontja 188° -on van.
Előállitása: p-phenetidinnek citromsa vv:al való
OH
összehozása által törtélnik.
(CHa) 2C<
Alkalmazása és adagolása: mint antipynetiOC!s
cum és antineuralgicumot phenacetin helyett
Szintlen a kámforra emlékeztető szagu, kris- használják 0.5-1.0 gr.-os adagokban. Legnatályos por, mely1 vizboo nehezen, alkohol. éter gyobb napi ada;g1Ja 6 gr.
Előállitja D. J. Roos Frankfurtban.
és glicerinben könnyen oldódik. Olv. pontja 96°,
forr. pontja __:_ 167°-on van.

Alkalmazása és ad«golása: Ugyanolyan, mint

;i

chininum sulfuricumé.

0
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COCAINUM OLEINICUM.

ból é's olajsa vból készült. Mint helyJ é!rzéstelenitőt alkalmazzák.

A creos.otalt mint nagyon megfelelő helyettea kreosotnak alkalmazzák. Adagolása felnőtteknek 1h teáskanáltól emelkiedőleg 5 teáskanáli@ naponta. Gyermekeknek megfelelőleg
kisebb mennyislé:gben.
ElőálHtJa, az elberfeldi Bayer gyár.

COLLARGOL.

CRURIN.

Lásd: Argentum colloidale ( Crede).

Chlnolin blsmuth rodanat.

l(okainoleat.

sitőjét

Ezalatt a név alatt 25-50%-os, kokain olda-

tot hoznak forgalomba, mely oldat tiszta kokain-

CoI-hN. ttSCN+Bi(SCN)a.

CORNUTINUM.

Barna szinü, vizben kismértékben oldódó,
amorph por. A secale cornutumból előállitott alkaloid, melyet citromsavval ös sizehozvai vízben
oldódó anva~ot nyernek. Kobert ajánlatára a ginaekologiában kiterjedten alkalmaizzák mindazon esetekben, melyekben a secate cornutumot
alkalmazták:
Labdacsok vagy oldatok alakjában 0.0050.01 gr.-os egyes adagokban alkalmazzák. forgalomba hozzák továbbá 1 cm 3 = 0.005 gr. hatóanyag tartalmu ampullákban is.
Előállitja Oehe & Co. Dresdenben.
1

CORNUTINUM CITRICUM.
L.: Cornutinum.

CORYFIN.
A mentholnak aethylglycolsavas estere.

Szintelen, majdnem szagtalan, vízben nehezen
oldódó alkohol, éteir és1 kloroformmal könnyen
keverhető folyadék.
Alkalmazása: Nátha, migran és bronchialkata1·us esetében alkalmazzák. Nátha esetében az orr
nyálkhártyáját beecsete:lik, fejfájásnál a homlokot néhány csepp folyadékkal megnyomkodják.
Pharingitis esetében toroköblitőnek, légcső bántalmak esetében pdig inhaláció alakjában használják.
Előállítják coryfinbonbon alakjában is, amely
bonbon a szájban lassan szétesik és10.02 gr. coryfint tartalmaz. Az elberfeldi Bayer gyár készitménye.
CREOSOTAL.

Vörössárga szinü, vízben, alkoholban és éterben oldhatatlan, szagtalan ~rror.
Viszé1rdaganat és luetikus fekélyek gyógyítására és ujabb2n gonorrhoea ellen alkalmazzák.
Előállitja Kalle & Co. Biebrichben.
CUTOLUM.
Aluminlum borico tannico tartarlcum.

Barnásszinü vízben oldható, erősen össizehuzó
izü por.
Előállitása:
ugy törté'nik, hogy alumínium
borotannicum 1 sr.-ét 1.2 sr. acid tartaricumnak
10 sr. vizben kés~ült oldatával vízfürdőn oldásig
mele:giitenek és a filtrált oldatot beszáritják.
Alkalmazása a bőrgy,ógyászatban van. hol
ekcemák, é'gési sebek, aranyér kezelésénél.
mint kenőcsöt és hintőport használják.
A cutol kenőcs összetétele a következő: Cutol
4.0 0. olivar. 10.0, Lanolin ad 40.0.
Előállitja a1 Dr. Labosch féle Victoria gyógyszertár Berlinben.
csipős

CYCLOFORM.
Paraaminobenzoesavas butrlester.
Pehé~· szinti, szagtalan és íztelen vízben csak
nehezen, alkohol és éterben könnyen oldódó
kristály liszt. Mint helyi érzéstelenítőt alkalmazzák és azonkívül mint antiszeptikus sebhintőport
5-10%-os kenőcs továbbá hintőpor alakjában.
Előállítja a Bayer féle gi}rár Elberfeldben.

DERMATOL.
Szóvédjegyezett készitmény, melynek pótszere a1 bismuthum subga!licum hivatalos szer.

l(reosotum carbonlcum.

Sárga szinü, átlátszó olajszinü folyad~. melynek fajsulya 1.168, majdnem teljesen íztelen és
szagtalan. Vízben oldhatatlan, azonban éter és
alkohollal könnyen lrnveredik. Alkaliák által elszappanositható. Kreosottartalma 91 %.
Előállitására: a szénoxychloridnak alkalikus
kreosotoldatra való hatásCJ_ által történik,

DIGALEN.
c.,fü,Ou.
Peh1é~·. amorph, vízben oldható anyag, mely
a kiristályos, vízben oldhatatlan digitoxinna1l
identikus.
Előállitása: a folia Digit'1Iisból történik; az
előállitási módja nem ismeretes az irodalomban.
Digitoxinum solublle Cloetta. -
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Vizes glicerines oldatban 0.03% amorph digitoxin tartalommal hozzák forgalomba, ugy hogy
az oldatnak 1 cm 3 -e megfelel 0.15 gr. fol. Digitalisnak.
Alkalmazása: Belsőleg 0.3 mg. = 1 cm3 oldat az egyszeri adagja, maiximalis napi adagja
4 cm 3 borban, vagy tejben, bevé1ve, Intravenosus
befecskendezésre 1-6 cm. 3 , subkutan és intrarmuscular fecskendezésre 1/2-3 cm3 oldat szükséges.
forgalomba hozzák 15 cm 3 tartalmu üvegcsében és 1 cm3 tartalmu fiolában.
Előállitja Hoffmann La R.oche & Co. Basel.

DIOIPURATUM.
Extractum Dlgltalls depuratum l(noll.

A digitális levélből előállitott kivonat, mely
tabletták és por alakban kerül forgalomba. Állitólag a digitalisnak felesleges és kellemetlen
mellékhatásokat előidéző aillrntó résQ;eket nem
tartalmazza.
Alkalmazása ugyanazon esetekben. történik,
mint a digitailis levélé, Ada,golása: 2-3 tabletta
naponta (egy tabletta megfolel 0.10 gr. fol. digitaiisnak.
Előállit/a a Knoll & Co. kémiai gyár Ludwigshafenben.

DIONIN.
Aethyl111orphi1111m hydrochlorlcum.
Sósavas aethyhnorphln. Sósavas moriinetiléter.

C11 Hi1 02 N. (OC2 fü). ttOI.

és az oldathoz 5 csepp nátronlugot elegyitve,
a folyadékból összerázás után csillogó kristálykák alakjában lassankint etylmorfin válik ki.
Sa,Jétromsaivval megsavianyitott vizes oldatában ezüstnitrát oldat fehér, bőséges csapadékot
okoz.
Megvizsgálása: Tömény kénsavban színtelenül oldódjék (idegen szénvegyületek). Néhány
köbcentimé~er vizes oldatához (1 :25) egy csepp
ferrikloridot elegyítve, az még halvány kékes
s,zin t se öltsön (morfin). Platina lemezen hevitve, maradék nélkül égjen el (fémsók, Na).
Alkalmazása és adagolása: mint fájdalorncsillapitó szert alkalmazzák cardialgia, gasítralgia, colika, interitis etc. esetekben; mint megnyugtató szert: asztma, gé;gefőkatarus, bronhitis, Iaringitis. pertussds. pneumonia esetében,
mint megnyugtató szert neurasztenikus és maniákus izgalmi állapotoknál.
:Ezeken kivül a szemgyógyászafü:m kiterjedt
alkalmazást nyer a dionin. különösen a cornea
és az iris megbetegedése esetén.
Adagolása belsőlei!;: 0.015~0.03 gr.-t 2-3szor naponta oldat, por, piluJa, vagy tabletta
<'lakjában. (Gyermekeknél szamárköhögé;s esetében: 1h é vesi korig) 0.01 gr., 1.50 gr. 2 éves
· korig 0.02 gr. 100 gr. két évesnél idősebb gyerme:kelmek 0.05. gr.-t 100 gr. vízben feloldva s
ez oldattól többször naponta egy kávé's kanálnyit.
Szublwtan injekciókhoz: 0.01-0.02 gr.-t, a
szemgyógyáSizatban mint analgetikumot 1h2%-os old2Jban, ai szaruhártya megbetegedésénél 5-6%-os oldatot is használnak. 0.03-0.05
gr.-t alkalmaznak adagonkint.
:Előállitja a készitrnénrt: :E. Merek.
Darmstadt.

fehér, kesernyés izii kris1tály0s por, mely
vizben, alkoholban könnyen, é'te• ben, kloroformba1n alig- oldódik.
Előállitása: Morfinból történik oly módon,
hogy azt alkohofos nátronluggal és etiilkénsavas nátriummal porcellán-edényben összekeverik s a keveréket hosszabb ideig hevitik. Ilyenkor etilmorfin, viz és natrium sulfuricum keletkezik. A keletkezett terméket vízzel felhigit.iák
Fehér, kristályos, vizben 11el1eze11, é'\koholba11
s ammoniát adva hozzá, a, fölösleges morfint
leválasztják, az etilmorfint pedig benzollal ki- é's alkaliákbau könnyen oldódó szer. Mivel a
rázzák. Ezután az etilmorfint sósavval keverik. ~yomornyálhárty:ájára nem hat izgcitólag, toamikor is a, sósavas etilmorfin (dionin) kelet- vábbá mivel nagy szalicilsa vtartalmu, azért
nagy elörnye van a többi szalicilsavrs preparákezik.
Azonosság: Ha 0.05 gr. dionint 10 cm 3 olyan tumok fölött és belsőleg mint nagyon hatásos
tömény kénsavban oldunk, mely,et előzőleg 1 antireurnatikmnot használják. 107%-os salycilcsepp tízszeresen higitott ferrikloriddaJ elegyi- savm'k is szokták nevezni, mivel 100 sulyresz
tettünk, és az oldatot enyhén melegitjük, az diplosalból megfelelő módszerrel 107 sr. szalikékes ibolyaszint ölt. 5 cm 3 0.1 norm. kali bijo- cilsavat lehet leválasztani.
Alkalmazása és adagoldsa: neuralgia, pleuridát oldatban 0.05 gr. dionint oldva, az oldatot
melegitve, a,z hosszabb idei állás után is színte- tis, cystitis éis csuzos1 fájdalnrnk esetéhen mi11t
len marad. 0.1 gr. dionint 5 cm 3 vizben oldva .ióhatásu szert alkalmazzák.
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Adagoldsa: 0.5-1.l gr.-os adagokban por vagy
tabletta alakjában naponta 3-6 gr.-ig. Állandó
használatnál 5-7 gr.-ig isi lehet felvinni a napi
ada,golást anélkül, hogy zavaró mellékhatások
mutatkoznának.

Adagoldsa: kitünő hugyhajtó hatásu. mint
diureticumot alkalm:2zzák vizes oldatban, por.
vagy tabletta alakjában.
Ad«goldsa: egyes adagja maximum 1 gr.
Napi adagja maximum 6 gr.

Előállitja: C. f. Boehringer & Söhne Mannheim Waldhof.

Előállitja: Knoll & Co„ Ludwigshafenben.

DIURETIN.

DORMIOLUM.

Theobrominum natriumsalyclllcurn.

Fehér, csaknem szagta:Jan por. mely, egyenlő
sulyu vizben enyhe melegitéskor tökéletesen
feloldódik
Előállitása: A Theobroma Cacao magvaiból
történik oly módon, hogy a magvakat zsirtalanitva, porrá összezuzzák él5 e port alkohofüil
és mé'sztejjel ldfözik. A folyadékot forrón megszün1e hagyják kihülni, amikor is theobromin
\'álik ki. A kiválott theobromint natriumhidroxidban feloldják és az oldatot natrium sa!icylicum tömény vizes oldatával elegyitik. A folyadékot szárazra bepárnlogtatva nyerik a1 theobrominnatrium sa!icylicumot.

Chloralamylalkoholat.

CCls -

Amylenchloral.
hydrat.

CH /

Chloralamylen-

OCrJi11
~

"'oH

Szintelen, olajszerü, kámforra emlékeztető
szagu, égető izü folyadék, amelydknek fajsulya
15°-nál 1.24, 93°-nál bomlás közben forr és 4.6°-nál megmerevedik.
Egyenlő térfogatu vizzel összerázva, abban
nem oldódik fel, hosszabb idei állás után azonban teljesen fe:loldódik. forró viz hozzáadására
elbomlik; alkohol, éter, kloroform éis zsiiros olajokban könnyen oldódik. Kereskedelembe\ mint
Dormiol-sotutum kerül 50%-os tö1111é:nységben
és 0.5 gr. gef ;'ttin kapszulákban.
1

Azonossdg<t és megvizsgdldsa: Szintelen, vagy.
alig sárgásszinü és lugos kémhatásu oldatában
(1: 10) sósav bőséges', fehér csapadékot okoz.
Előállítása: 100 sr. vízmentes klorálnak 60
Ha 0.5 gr. theobrominatriumsalicylicumot 5
cm 3 vízben feloldunk, majd az oldatot nehány sr. tertier amylalkohollal megfolelő módon való
csepp natronlugga1l elegiyitjük és vele egyenlő összehozása által történik.
télrfogatu !kloroformmal rázogatjuk, a,zután a
Azonossa'-g: Egyenlő térfogatu vizzel összekülönvált kloroformot elpárologtatjuk, ez csak rázva, hagyjuk állani, mig tökéletesen feloldóigen csekély maradékot hagyjon.
dott oldás után adjunk hozzá ismét vizet, bősé
A készítmény 1 gr.-ját 10 cm 3 meleg vizben ges fehér csapadék (amylen chloral) keletkezik.
oldva éis 15 percig széndioxydgázt vezetvie rajta
Alkalmazása és adagolása: Mint altató és
keresztül, a keletkezett csapadékos folyadékot
csillapitó
szer nyer alkalmazást.
féilre tesszük és közönséges hőmérséklet mellett
h2.gyjuk 3 óra hosszái,g állni. Ezután a csapa0.5 gr.-3.0 gr.-os adagban, állitólag minden
dékot 100° -on száritott gyapotcsomóval elzárt kellemetlen mellékjelenség vagy utóh2tás nélkiil
és a vattával együtt gondosan megmért sulyu azonnali a! vást idé'z elő.
kis tölcsérbe gyüjtjük; két izben 5-5 cm3 hideg
Előállitja: Kalle & Co. Bieberich a Rh.
vizzel kimossuk, majd az egészet 100°-on megszárítjuk. Az igy nyert theobromin sulya legalább 0.4 gr. legyen. (Tartalmi meghatározás:
DUBOISINUM SULFURICUM.
40 százalék theobromin tartalom).
(C11H23NÜ3)2. H2S04.
Ha1 a theobrominról leszürt folyiadék kis részletét tízszer annyi vízzel higitjuk, az nehány
Szintelen vizben könnyen oldódó kristályokcseppnyi ferriklorid oldattól sötét ibolyaszinü ból áll. A Duboissia myoporoides növény levelesz, a tölcsérben levő theobromin azonosiságá- leiben előforduló alkPloida. mely a hyoscinnal
nak megállapitásí1 végett, annak késhegynyi identikus. Hatása az atropinéhoz vagy a hympróbáját kis porcellán csészébe tesszük, rá ön- cinéhoz nagyon hasonló.
tünk 10 cm 3 klóros vizet és a folyadékot gőz
Alkalmazása és adagolása: főképen mint
fürdőn szárazra párologtatjuk; a sárgásvörös
szinü maradék kevés ammonia oldattá! bíbor- csillapitó és altató szert lelkidepresszióknál alkalmazzák. Egyes adagja, mint sedativum: 1hvörös szint öltsön.

•
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1 mg., mint altató=l-2 mgr. Subkutan a belsőleg alkalmazott dozisnak fele
mennyiségét
alkalmazzák.

DUOTAL.
Ouajacolum carbonicum.

(C6H40CHa)2COa.
Fehér, kristályos por, cs1a knem sza,gtalan és
iztelen. Vizben oldhatatlan. Alkoholban hidegen
nehezen, forralva könnyen oldódik; ugyszintén
könnyen oldódik; éterben és kloroformban. Olvadási pontja: 90°.
Előállítása:

A bükkfakátrányból száraz lepárlás, utján előállitott .guajakolból állítják elő.
A guajakolt nátronlugban feloldják s az igy keletkezett gua;jakolnátrium oldatába szénoxykloridot vezetnek, amikor isi guajakolcarbonát is
meUéktermékül nátriumklorid ·keletkezik. A guajakolcarbonátot nátriumcarbonáttal kimossák
és alkoholból kikristályositják.

Azonossága: 1 gr. káliumhydroxydot 2 cm 3
vizben feloldva a tömény lughoz adjuk 10 cm 3
s·zeszt és 0.5 gr. guajakolkarbonátot. Kis porcelláncsészéiben forraljuk a folyadékot óvatosan
mig a szesz elillant és sóse:erü tömeg marad
vi.s.sza. E maradékot oldjuk néhány cm 3 dest.
vizben. Ha ez oldatot sósavval megsavanyjtjuk,
ola.jszerü cseppekben jellemző szagu guajakol
válik ki. Ha a kiválott guajakolt megnedvesitett
kis szürőre juttatjuk éis kevés vizzel kimossuk,
majd néhány cm 3 szeszben oldjuk, az oldat
1-2 cseppnyi ferrichlorid oldatától smaragdzöld szint ölt.
Megvizsgálása: Szerves oldata egy csepp ferriklorid oldattól zöld szint ne ölts.ön (guajakol).
Platiilla lemez,en hevitve megolvad, majd meg_
gyulad é'.s kormozó lánggal maradék nélkül égjen el (anorganikus sók Na.).

Alkalmazása és adagolása: A duotalt, mivel a
gyomrot kevésbbé terheli meg, mint a guajakol
vagy kreosot, azért tüdőtuberkulózis esetében
amazok helyett reggel és este 0.2-0.5 gr. adagokban por alakjában alkalmazzák; ez éldagot
laisisu, fokozatos emelé'ssel 3 gr. napi adagra föl
lehet emelni.

DYMAL.
Pinom, varos és fehér szinti, szagtalan por.
melyet az izzó gáz testek előállitá.sakor melléktermékiil nyernek. Legnagyobbrészt didimium
salicyJicumból (C 6 H 4 0H. COOL Di áll s mint-

egy 14% cerium salicylicumot is, tartalmaz,
Vizben és alkoholban alig oldódik.
Allwlmazása és adagolása: Mint antiszeptikumot a sebkezelé3ben, bőrbetegségeknél és égési
sebeknél használják hintőpor vagy pedig 10%-os
lélnolin kenőcs1 afakjában.
Előállitja a Zimmer & Co. chiningyár Frankfurtban.

DYNAMOGEN.
Folyékony vérprep;iráturn, mely 70% hamogfobint, 10% gyomorelixirt, 10% glycerint és
10% déllvidéki aszí1bort tcirtalmaz.

Alkalmazása és adagolása: Anaemia esetében
evés előtt egy likőrös pohárral.
ElőáUitja:

H. Barkovszky, Berlinben.

ELAINUM.
Acidum oleinicmn crudum. Nyers olajsav.

Sárgás (barna) szagtalan olaj. fs. 0.900.
Vízben oldhatatlan, könnyen oldódik alkoholban, éterben, kloroforrnbi 1 n, valamint keverhetö
zsiros és illanó olajokkal is. +4° -nál megmerevedik, 14°-nál ujra cseppfolyós, lesz. Tulhevitett
vizgőzzel 250°-an átdesztillálható.
Elődllitás: A nyers olajs;ivat. stearingyárakban rnellékterrnény gym1ánt nyerik. A használt
zsirn.dékokat tudvalevőleg káli- v;1g,0 nátronluggal else:appanosit.iák, a suppant hig kénsavval elbontják, a folyékonv olajsav kiilön válik.
Ez a nyers sav rendszerint változó mennviségii
steairin és1 palrnitinsavat is tartalmaz. Ez utóbbiak az olajos folyadék fokozatos lehiitésénél kikristálv1osodnak s1 a kristályokról a folyékony
olö jsa v leönthető. illetve lesajtolható .
.Elegendő mennyiségii kalium karbonáttid vizben teljesen oldódjék.
A !eyegön illó zsirsa vak keletkezése mellett
megavasodik, erősen sa vanyuvá és barnaszin ii véi válik.
Ez okból jól elzárt pa!ackbnn kell eltartanunk.
A tiszta olajsa v<'t a nyers olajsa rnak ólomoxiddal való 100°-ra v2ló hevités ut.ián vagy
ólomcukorra 1 való lecsapása és a csapadék
éterrel való kivonása utján állithatják elő; ~ 1 z
éteres kivonat híg sósavval való rázása és az
éteres ré'tegből az éter lepárologtatásá val s ismételt rektifikálással.
A tiszta sav egyenlő térfogat alkohollal 25°-011
tiszta_ oldatot ad. (Olajcseppek zsiros olajjal,
gyántaolajjal. paraffinolaiiril való hamisításra
mutatnak).

-~

41

ELAYNUM CHLORATUM.
Aethylenum chlorid. Elaylchloriir. Liquor Hollandicus.
C2 Ji4 Ch.

Tulajdonságai: Tiszta, szintelen, kloroformhoz hasonló szagu, édeskés-égető izü folyadék,
mely 85° -nál forr. BorszesszeJ, éterrel, zsiiros és
illanó-olajjal keveredik; vizben alig oldódik. Kormozó, zöld szegélyü lánggal é:g el. miközben
sósa vgőz keletkezik belőle. Fajsulya = 1.2545.
Előállitása: egyienlő téirfogatu etilengáz és
klórgáznak, melyeket előzőleg kénsav segítségével kiszáritottak, alkalmas módon való összekeverése által történik. A keletkezett etylenkloridot szódaoldattal a sa vtartalmától megszabaditjuk s lepárolt vízzel kimossuk. Ez eljárást
ujra ismé'telve, végül megolvasztott kalciumldoriddal teljesen viztelenitjük és jó hütés mellett
vizfürdőböl rektifikáljuk oly módon, hogy csak
a 86°-on átdesztilláló részletet fogjuk fel.
Megvizsgálása: Az etylenkloriddal összerázott desztillált víznek a lakmusz-papir színét
nem szabad megváltoztatni és eziistnitrát oldattól nem szabad megzavarosodni, ellenkező esetben a készitmény már elbomlott.
Egyenlö tfrfogatu kénsavYal összerázva csak
IIns.szahb idei állás után szab2 d megbarnulnia,
esetleg m~gfeketednie. Ha 2zonban megbarnul
VélJgy 111f.gfeketedik, ugy etiliden-klorid van jelen, mely az etilenkloriddöl izoméíl·veigyiilet,
melynek f. pontja 85°, fajsulva 1.18. Ezenkiviil
más orgm1ikus klórszármazékok is előidézik a
reakció bekövetkezését.
Ha a készítmény egy grammját tízszeres
111e1111viségii alkoholos káliluggal és két csepp
anilinnel enyhén melegitjiik, nem szabad semmiféle szagnak kel·etkeznie. Ha kloroform van jelen, ugy az arra jellemző izonitrilfenil szag keletkezik. A kloroform jelen létét bizonyítja még,
ha a fa.isulya és forrási pontja a készitmé111ynek
magasabban van.
Al!wlmazdsa: E,gymagában vagy pedig éter,
vagy zsíros olajokban oldva. továbbá zsin dé'kokkal keverve neuralgia, reuma tizmus ellen
bedörzsölésre használják.
Eltartdsa: Napfénytől óvott helyen kell eltart2ni. 1-2 százalék alkohol hozzáadására a ké·szitmény tartósabb.
1

Lényegében formaldehyd-kátrány készítmény s gyárilag fakátrány és formaldehyd kondenzálása utján nyerik.
Paszták, kenőcsök, ecsetelések stb. alakjában
mint viszketéscsillapitó szert alkalmazzák.
Különösen ekzema, prurigo, psoriasis eseteiben az empvirofom nagyon hatásosnak és jól alkalmazhatónak bizonyult.
Alkalmazzák 5-10 százalékos kenőcs, paszta
és szappan alakjában.
Késziti a Schering-féle R. T. vegyészeti gyár
Berlinben.

ENESOL.

.„

Cs fü (OH) COO,
Cs fü (OH) COO /

'As Hg.

Fehér, vi·zben nehezen oldódó amorf por,
mely 38.46 százalék higanyt és 14.4 százéllék
zent tartalmaz. Közelebbi összetétele é's megvizsgálása a preparatumnak még nem ismeretes.
Alkalmazása: Syphilis és elephantiasis eseteiben a1lkalmazzák subkutrn és intramusculé~ris injekció afaJc.iában. 3 száwlékos oldatában eleinte
5-8 napos, időközben 2 cm 3 -enkint, később naponta alkalmazzák. E,gy enesol kura 20-30 in.iekcióból áll. Ujabban 2 cm 3 .-es ampullákban
hozzák forgalomba.
ElőállitJa: Clin & Cie, f. Comar fils & Cie,
Páris.

ar-

EPHEDRINUM HYDROCHLORICUM.
C10

H„ NO. ttCI.

Szintelen, vizben könnven oldódó kristályokról áll.
Előállitása az Ephedra vulgaris növényből
történik. melvnek alkalodiája az ephedrin s ennek sós.a vas sója a fenti képletnek me.gfelelő
összetéltelii ké'szitménv.
Alkalmazása: 10 százalékos vizes oldatának
egv cseppjét a szembe cseppentve pupillatágulást idéz elő. A homatropin (mydrinnel) együtt
vizes oldatban diCJgnosztikus célokra alkalmazzák.

EPICARIN.

ELECTRARGOLUM.
Elektromos árammal előállitott kolloid ezüst.
mely finom szemcsékből áll.

Oxynaphthyl-o-o xy-m-tolu yl-sav.

EMPYROFORM.
Barna por, szaga alig van. Vízben oldhatatlan. Oldódik acetonbm1. kloroformban és maró
alkaliákban.

A tiszta epicarin szintelen tűalaku kristályokat alkot. forró vizben, iégecetben, benzolban,
kloroformban nehezen oldódik; ellenben alkohol, éter, aceton könnyen oldják. Erős sav,

/C02H

Co Ha-OH
°"" C10 Hs. OH.
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mely a szénsavat és ecetsavat oldataikból kiszorítja. Olajokban, a faolaj kivételével nem
oldódik, de kevés éter vagy aceton igénybevételével tiszta olajos oldatok könnyen előállit
hatók, nemkülönben vazelinesi é"s lanolinos kenőcsök is. Olv. p. 190°.
Előállitás:

Az epicarin kis mennyiségei könyveterinarium jégutján. Minthogy
azonban a kristályok kristályecetet tartalmaznak: vagy 120°-ra kell azokat hevitenünk, vagy
alkoholból, benzolból vagy vízből ujra átkristályositani:.
előállithatók az epicarin
ecetbő1 való átkristályositása

nyen

Megvizsgálás: Alkoholos oldatu ferrikloriddal
élénk kék színeződést mutat. Tömény kénsavval
zöldesen. fluoreszkáló, vörösesbarna oldat keletkezik. Káliluggal és kloroformmal v-a<ló rázásra
sárgási zavarod ás következik be, mely később
sárgás-zöldbe megy át. Az epicarin alkáli
sói alkoholban oldódnak; a nátriumsó vízben
kevésse oldódik.
Alkalmazás: Az epicarin a bőrparazitákra
nézve erős mélreg, ellenben meleg vérüekre,
mint az eddigi tapasztalatok mutatják, nem veszélyes. Belsőleg melegvériieknél erős és nem
izgató antiszeptikum, amely a hugygyal legnagyobbliészt vá'Jtozatlanul iiriil ki éli szervezetből.
Külsölieg Kaposi szerint biztosan ható szer rüh
· ellen, herpes tonsuran~ macolusos és prurigonál.
Epicarin nátrium: C 1 0H 6 (0H). CH2-Cr.H:1
(OH)C02Na. - A tiszta vegyület nátriumsója.
Erős antiszeptikum. 1 S·zázalékos oldaita az
élesztő erjedé'st meggátolja s alkalikus oldatban
a bacterium coli kifejlődését is.
Epicarinum veterinarimn. Vörhenyes kristály_
por állatgyógyászati célokra.
Bayer & Co. Elberfeld ké'szitmé~1ye.

EPIDERMINUM.
Mint kenőcsöt fenti név alatt Valentiner &
Schwartz, Leipzig hozza forgalomba. Összetétele: 1 rész fluorps eudocumol. 4 rész difluordiphenil, 10 rész vazelin es 85 rész adeps lan~.
Alkalmazzák, mint fájdalom csillapítót égési
és genyes. sebeknél.
Ezenkívül epidermin név '1latt kenőcs alapanyagot is hozn2k fogalomba, melynek össze:té:tele Krémel előírása szerint a következő: 4 r.
megolvasztott sárga viasz, melyet 6 rés.z mucilago gummiarabici-vel kevernek, majd ujból
megolvasztva melegítik és vélgül kihülésig- kevergetik.
0

ESERNIUM SULFURICUM.
Physostlgmlnum suliurlcum. C16 tb Na 02 - li2SO •.

Sárgásfehér por, mely többnyire kristályos
jellegü. Vízben és alkoholban igen könyen oldódik sárgás szinü folyadékká, mely a lakmuszt
kissé mevörösiti. A levegőn gyorsan megnedvesedik és szétfolyik. Tömény kénsav sárgás
színnel oldja. A porszerü készitmé'ny mellett
sárgásfehér lemezkékben is forgalomba kerül,
melyek teljesen amorfak és nedvszivóbbak,
mint a kristályos porított készítmény.
Előállitás: 10 rész vízmentes phy,ostigmint
(szabad bázis) föloldunk alkohol absnlntusban s
ez oldatot erős hűtés mellett semlegesitjük 1.82
r. tis.zta kénsa vnak 10 r. alkohollal ké'szült
elegyével, ugy, hogy a vízzel benedvesitett lakmuszpapirost csak igen gyengén vörösitse meg.
A szulfát alkoholos oldatát enyhe melegítéssel
szirupsürüségüre beipárologtatv-a vakuumban,
ké:nsa v fölött teljesen kiszárítjuk. miközben
rendszerint kristályosodás következik be. A
száraz terméket porrá dörzsö)jiik. A lemea;es
készítményt a szirnpsiirii oldatnak iiveglemezekre ecsetelése és vakuumban kénsav fölött
törté'nő s.záritása utján készítik.
Megvizsgálás: A levegőn hevitve maradék
néllkül elégjen (anorg?nikus szennyiezések). Vizes oldata, még ha tömé'ny is. a lakmuszpapirost csak gyöngén vörösii:tse meg; a savanyu
készitményt vessük el. Kétnsa v jelenlé'tét báriumnitrátoldattal mutatjuk ki. Egyébként ugy
vizsgáljuk, mint a hivatalos ké'szitményt.
Eltartása igen nagy vigyázatta1l, mert rendkivül mérgesi. A világosságnál igen könnyen vörösre színeződik, miért is kicsiny, barna, jól záródó üvegcsében tartsuk, melyet egy nagyobb
edényben égetett mé'sz fölött tartunk el. Célszerü, beforrasztott üvegcsövecskékben beszerezni,, melyek a kereskedelemben 0.10 g. tartafommal kapha"tók.
Alkalmazás: A physosHgmin-sók belsőleg,
vagy bőr alá fecskendezve a mozg::itó idegekre
bénítólag hatnak; ezért 0.0005, 0.001 adagokban naiponta 1-3-szor epilepsia, chorea és tetanusnál alkalmazzák. Külsőleg a szembogárra
szükitőleg (myotikusan) hat s ez.élrt a kénsa,vas
vagy szalicilsavasi sót szemvizek alakjában
0.02-0.05 g., 10 g. vízre mydriasis és alkalmaz_
kodási bénulásnál használják. Továbbá az iris
és mellső lencsehüvelv közötti összenövé'sek
(synechiák) elszakitására. Végül antiszeptikumnak cornea-daganatoknál é~ mütétek után.
Legn«gyobb adagja: 0.001 pro dosi, 0.003
pro die. A physostigmint tartalmazó szemvizeket ttt méreg jelzései lássuk el. Physostigmin
mérgezések ellenszerei: hánytatók, gyomormo~
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sús és erösitőszerek; különleges ellenszere az
atropin.
Az dllatgyógydszatban lovak kólikája ellen
alk<1lmazzák 0.1 grammos, adagokban bőr alá
fecskendezve.

EUCALYPTOL.
Cineol. Kajeputol-terpen. Eukaliptusz-kámfor. C10 Hrn 0.

Eucalyptolos legyek elleni szerek a) szoba használatra: Rp.: .Encalyptoli 10.0, aetheris acetici
10.0, spiritus coloniensis 40.0, tincturae chrysmithemi 50.0 b) a szabadban: RP . .Encalyptoli
10.0, olei lauri pressi 10.0, aietheris 10.0, spiritus
concentrati 70.0. VagYi RP. olei lauri pressi
50.0, encalyptolt 50.0, nitrobenzoli 100.0, petrolei 300.0, olei rapae 300.0, chlorophylli 2.0; e)
kupak Rp.: .Eucalyptoli 4.0, olei anisi 1.0, paraffini !iquidi 45.0, paraffini solidi 50.0 Összeolvasztva fémformába öntjük.

Az .Encalyptus globulus illó olajában é's számos más növé'nyben előforduló szintelen kámforsza,gu folyadék. Vizben majdnem teljesen
EUCERIN.
oldhatatlan, ellenben alkohollal, éterrel, kloroformmal. terpentinolaj.ial é:s zsiros olajokkal ke.Eucerin anhydricumnak né"\rezik: 95 unguenverhető. Fs. 15°-on 0.93-0.940. Forrp. 176tum paraffininak é's a lanolinból kiválasztott
1770. Optikailag inaktiv.
oxycholosterin-test 50%-ának keverékét. Ha
Előállítása: Az oleum eucalyptit. vagy annak
ezt 50% vízzel keverjük, az u. n . .Eucerint nyer170-180° között átszálló részé1 hideg keverék- jük, mely utóbbi tartós, lágy szagtalan s a legl'en erősen lehütik és száraz sósavgázt vezet- több gyógysz,errel keverhető kenőcs,alap<1nyag
nek rajta keresztül, mindaddig, mig kristály- Szem-, orr-, fül- és hii Yelvba.iok kezeléséhez az
péppé nem marad. A keletkező sósa vas-euca- .Encerínum anhydricurn alkalmasabb.
lyptol-vegyiiletet C1 nH~O. HCl erős sajtolásnak
Előfordul még: jod ezwerin (6%). flttany eucevetik alá, vizzel elbonticík eucalyptollá és só- rin (33 1 //fo).
sa vvá s a kiváló ola.iat sósavval mé~ egyszer
.Előállitja a készitrnénvt a Beíersdorf & Co.
hasonlókép kezelik, végiil némi a,lkoholos káli- cé'g Hamburgban.
lugg2'.I melegítik, vizzel savmentessé mossák,
klórkalcium fölött száritják é's fémnátrium föEUCHININ.
lött rektifikálják.
Aethyllíénsavas chinln észter. C2lir.C01 . C20H„NO.
Megvizsgálás. Szintelen és 15°-nál 0.930 faj~ulyu legyen 176-177° -on egész mennyiségéFinom, fehé'res színtelen tiik, élénk selyem
ben át kell desztillálódnia. Ha eucalyptollal befénynyel. Vízben nehezen oldódik. alkohol, éter
kent kémlőcsőbe brorngözt bocsátunk, az üvegen tégla vörös kristályok C 111H niOBr. keletkez- és kloroform könnyen oldják. Vegyl1atása lunek. Só és jég keverékében tiialí:1 ku kristályok- gos; olv. p. 95.
Előá!litása: .gyárilag klórszénsa vas aethylká mered, melyek -1°-on olvadnak. Optikailag
észternek
chiininre való behatása utján törté'i11aktiv (terpenek). Egyenlö té:rfogatu paraffiC 2 0H 24 N20=HCI
C·H~.
1111111 liquidummal fr;ztán elegyedik (viz
kizá- nik: C 2 H,,. C02CI
rása). Br. J Cl é's ezek sav.iaival. foszforsav- CO:: - C211H2:1N20.
val a é:s fJ naiftollal és jodollal is jellegzetes. veSu.látsá~nk: Megadja a thalleiochi11-reakciót.
gyületeket alkot.
Savakkal vízben könn:\1e11 oldódó vegyiileteket
Alkaimazása: kiilséíleg bőrizgató bedörzsii- szolgáltat. Salétromsavval kénsaivval kélszitett
iésiil. köszvény, csuz. neuralgiánál. Továbbá oldatai épugy fluoreszkálnak, mint a megfelelő
úezinficiáló sebkezelésre a to11 ikus dagm1atoknál kininsók. Oldh<ttó sói keseriiiziiek. Csersavas
iiszkös,ödé'snél. Belsőleg idült gég.efőhurut. aszt- só.iar oldhatatlan. Ha 0.2 grammját leöntjük 2--2
ma, hugycsőhurut. és váltóláznál, naponta több- kcrn. nátronluggal s néhány szemcse jódol
ször 5 cseppenként zselatintokokban vagy adva hozzá melegítjük. mulólag .iodoformszag
lélp föl (aethylgyök jelenléte). Oldataiban a szoemulzió formájában.
kásos alka!loídareagensek csapadékot okoznak.
Eltartdsa: f,énytől óvott helyen.
Megl'izsgálás: Szintelen és 111ajdnei111 szagEncalY1Jtol N'snrcint Hl resorcinnak 15 eucalvptollal való összeol Yí'Sztása utján ny,erünk. t<1 lan J,egyen s a nedves lakmuszpapirost kis,sé
megkékitse. Olv. pont 95°. Salétromsavas oldaAntiszeptikus inhaláció céljaira használják.
E·ucalyvtol jodoform: 5 jodoformnak 95 eu- tát se ezüstnitrát. se báríumnitrát ne változtais,sa
meg (sósavas vagy kénsavas chíninnel való
calyptolban való oldata.
Eucalyvtol ovodeldok: Rp. Saponis pro opo- elcserélés). Pl?tinalemezen maradék nélkül elue!doc 90.0, Spiritus' concentrati 750.0, Campho- égjen.
Alkalmazás: A chininnek majdnem iztelen
rae 45.0, mentholi 7.5. eencalyptoli 22.5, liquopótszere, mely főleg a gyermekgyógyászatban
ris ammoníae causticí ( 10%) 45.0.

+

+
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használatos. 1.5-2.0 grammja 1, sós~vas chininnek felel meg. A rendes receptformulák
mellett tejjel, levessel, csokoládéval stb. keverhető. Influenz.ai, szamárhurut, tüdővész é's láznál.
Euchinin tannát.

Vizben oldhatatlan, sárgás por. Az euchinin
csersavas vegyülete. Analog a chininum tanni:cummal s kereken 33% euchinint tartalmaz.
MinthogYi teljesen íztelen, a gyermekgyógyászatban az euchinin helyett alkalmazzák.
Előállítja a Zimmer & Co. Chinin-gyár, Frankfurtban.

EUCODIN.
Codeln brommethylat. C1s H21 NO" (Br Cfü).

Szintelen, vlzben oldódó krisitályok, melyeknek 75.88 % kodein tartailma van. Kodein helyett
:1lkalmazzák, mind azon esetekben, melyekben
a kodein javasolható. Különösen szh:esen rendelik kölrö.gés ellen, mert ennek nincs meig az a
fojtó hatása, mint ·a• kodeinnek.
Adagolása: a kodeinsók adagolásának felel
meg: ~5-ször naponta 0.05 gr. oldatban, vagy
tablettában.
Előállítja: J. D. Riedel gyár részvénytársaság Berlinben.

EUCOL.
GuaJacolacetat.

/OCHs

Ce H4,

"-OCHsCO

Szintelen, alkoholbérn és éterben oldódó folyodék. Fajsulya=l.38. Több előnyös tulajdonsága által kiválik a többi guajakol készitmé'nyek közül. Kellemes hatása· főképen abban
nyilvánul, hogy. könnyen els.zappanositható, é.s
gyors felszivódási képessége van. Alhlmazasa
után csak nagyon kis mennyiséigü guajakolkénsav mutaitható ki a vizeletben.
Alkalmazása: Mindazon esetekben, <'.midőn a
guajakol készitmérty~k rendelése indokolt, alkalmazható a.z eucol.
Adagolása: 4-6-szor napjában 0.25 gr.-t
zselatinkapszulában, vagy pedig 25%-os olajos
oldatát subkutan injekció alakjában és pedig 1
cm3 egy adagb2.n szokták alkalmazni.
Előállít/a: a Carló Erba chém. gyár Milanóban.

EUFEROL.
Fenti né'v alatt zselatinkapszulában hoznak
fongalomba egy készítményt, mely vasat és
arzénessavat tartalmaz és1 pedig kapszulánként: 0.012 gr. vasat oxidulvegyület alakjában
é's 0.00009 gr. arzénessa vat. Összetétele megfelel egy evőkanál erős Levico víznek.
Az irodalmi adatok szerint nagy,on állandó
kéls.zitmény, amely ott, hol vas és arzén együttes rendelése indokolt, s különösen a klorosis
esetében nagyon jó eredménynyel alkalmazhaitó. Mint étvágyjavitót is alkalmazzák.
Adagolása: 2-3-szor naponta e:vés1 után egy
kapszulát.
100 darab zselatingyöngyöt tartalmazó dobozokban kerül forgalomba.
Gyártja: J. D. Riedel: Berlinben.

EUGALLOL.
Pyrogallol monoacetat. Coflr. (Ofü)CHa - CO.

Szirupsürii átlátszó barnássárga, vízben könvoldódó anyag.
Előállitása: pyrogallol acetilálása u tján történik; pirogallol oldatát jégecetben melegítik.
Az ecetsav ledesztillálása után visszamarad az
eugallol.
Másik eljárási mód s.zerint: a pirngallolt kétszeres mennyJsé'.gü ecetsavanhidriddel hevitik,
a reakció termékből vizzel a pirogalloltriacetatot lecsapják; 15%-os nátriumklorid oldat hozzáadására az anyalugból a diacetát kikristályosodik és1 a visszamaradt oldatból a monoacetátot
éterrel ki lehet rázni.
Alkalmazása a pyrogallol helyettesitőjéül psoriasisnál üigyes speciálisták alkalmazzák egyenlő rélsz acetonban oldva fölecsetelé'sre. Az aceton
elpárolgás1a után, mint rugalmas, szilárd hártya marad vissza. A kereskedelemben már 33 '}6
acetonnal hiigitva kapható.
Analog készitmények a) Lenigallot ési Saligaltol.
J:lőállitja: Knoll & Co., Ludwigshafen.
1Wei!1

EUGENOL.
P. oxy-m-melhoxyallylbenzoJ. CeHs (Cs fü) (OCHs) OH.

A friss készítmény szintelen vagy kissé sárgás, erősen fénytörő, a levegőn megbarnuló folyadék. Szaga a szegfüszegolajéhoz hasonló,
ize égető, cs,ipős. Fs. 1.071-1.074. forrp. 253.2540. Vízben oldhatatlan, alkohol, Mer, Idoroform és 1-2%-os kálilug oldják.
Előállítása: az oleum caryophyllorum desztillálása utján történik, melyből legutoljára száll
el s a viz fenekére ülepszik.
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Sajátságok és megvizsgálás: Ha két cseppAlkalmazása és adagolása: Szamárköhögés,
jét 4 kcm. alkoholban oldjuk és egy csepp hig pertussis esetében 0.1-0.5 gr.-os adr.gokban
1.20 ferrikloridoldatot adunk hozzá, zöld szi- 3-4 óránkint por alakban, vagy tablettákban,
11eződés jön létre. Mint egyatómu fenol: maró
továbbá Syrup Rubi ldaeivel mint keveréket
a,lkáliákkal sónemü vegyületeket ad, mint pl.: adagolják.
eugenolnátrium. tta 1 g.-ját 20 kcm. forró vízElőállítja: Dr. L. Oesterreicher, Berlin.
zel rázzuk, az oldat a kék lakmuszt meg ne
vörösits e1: a kihülés után papiroson átszürt vízEUMENOL.
nek 1 csepp f enikloridtól csak mulólag szaExtraktum Tang-kul.
bad kissé kéikre szineződni'e (karbols~v). 1 rész
eugenol tisztán oldódjék 2 rész higitott és 1 r.
Az Eumenol a Kínában ősrégi időktől fogva
· 50%-os nátriumszalicilát oldatban is.
havibajzavarolmái használt. Radix Tang-kuj
Alkalmazás: Mint a szegfüszeg olajé. ttelyi1 fluidextractuma. E Merc~ készítménye Darmérzéstelenítő, de egyuttal izgató és maró ha'stadtban.
~„
tásu. A mikroszkopizálás:nál deritőszer, az iparban a vanillin előállításának alapanyaga, mely
EUMYDRIN.
vegyÜletébe kálimnpermangánáttal való oxidáAtroplnum methylonltrlcum.
lás utján megy át.
Eltartása: fénytől óvott helyen.
(C11 füa NOa CHs) NOa.
készitményei: a Cinnamyl-eugenol: eugeFehér, mikrokristályos por. Vízben és alkonolfahéjsavié:szter C6tt3. C3tl50Ctta(Ctt2)2Cutt:.
Szintelen, 91° olvadó, vizben, alkoholbrn, éter- holban könnyen, amyla,lkoholban és ecetéterben
ben, kloroformban oldódó kristályok. 0.3-0.6 nehezen, éterben és kloroformban afi,g oldódik.
grammos adagokban tüdővés,znél naponta több- 100°-on s.záritás után olv. p. 163°.
ször.
Előállitása: a Farbeinfabriken vorm. F. Bayer
Eugenol jodatum. Az aristolhoz hasonló mó- & Co. Elberfeld gyár németbirodalmi szaibadaldon nyert készítmény, Sárgás por, mely éter- ma szerint ugy történik, hogy atropin methylben és zsiros olajokban oldódik, vízben oldha- jodidot eziistnitráttal átalakítanak s a kivált
eziistjodidról a folyadékot lesziirve abból vátatlan. Olv. p. 78°.
kuumban az atropinsót kikristályositják.
Eugenoform: Eugenolcarbinolnátrium.
Azonosság: Az eumydrinnek az atropinnal az
Szintelen, 160°-nál olvadó kristályák, melyek
vízben ési alkoholban neihezen oldódnak. Bakte- a közös sajátsága, hogy megadja az általános
ricid sajátság:a'L folytán kolera, tifusz és más a.lkaloida reakciókait és a viitali-reakciót. tta teragályos betegségeknél · a bélcsatorna de- hát az eumydrin oldatát füstölgő salétromsavzinficiálizására ajánlják. Reggel és esite be- val bepárologtatjuk, a maradvány kálilugigal
szép ibolyas.ziniivé válik. Másrészt az atroveendő 0.5-1.0 adagokban.
pinra jel!iegzö szagreakciók sokkal kevésbbé
jellegzőek
az eumydriinnél.
EUGUFORM.
tta 0.05 grammjának 3 kcm. vizben való olFinoman eloszlott, majdnem szagtalan szürkésfehér por, lényegileg részben acetilált me- datához 1 kcm. nátronlugot adunk, az oldat
tiszta marad, míg az atropinszulfát ily kezelés
thylendiguajakol.
Formaldehydnek guajakolra való behatása mellett megzavarodik.
tta eumydrinoldatot kénsavval erősen megés a termék ·aceti:!álása utján nyerik. Fájdalomsavanyitunk
azza:l a ferroszulfátoldat indigo és
csiillapitó hatásu s hintőpor éis kenőcsök aJakjádiphenylamin,
vagy brucinoldait az ismert nitban sebkezelésre használják égési sebeknél,
rátreakciót
adják.
ulcus crurisnál 5-10%-osi kenőcsök alakjáb2.n.
0.01 eumy1drin 5 csepp füstölgő salétromsav
Az Euguform solubile 50% euguform oldata
val
viefürdőn
porcel!áncsészié!ben bepárologacetonban. Ép ugy, mint a száraz készítményt,
tatv·a1,
alig
sárgás
maradékot kapunk, mely alkenőcsökbei, pasztákba, de változatlanul _ecsetekoholos
káliluggal
ibolyaszint ölt.
lésre is alkalmazzák.
tta
kémlöcsőben 0.01 eumydrint 1.5 kcm.
Előállitja a Oiistrow Chem. Fabrik cég.
kénsavval barnulásig melegitlink s vigyázva
aeonnal 2 kcm. vizet adunk hozzá, a folyadék
EULATIN.
ibolyaszint ölt s egytUttal gyenge, sajátszeriien
·
Fehér szmu kristályos por. Kémi;;ii összeté- füszeres szag léip föl.
0.05 eumydrin 3 kcm. vízben való oldata, ugy
tele: amidobenzoesa vas dimethylphenylpyrazolon. Zernik vizsgálatai szerint az antipyrinnek 1 kcm. nátronlug, mint 1 kcm. ammonia hozamido és. brombenzoesavval késziilt keveréke. záadására tiszta1 marad.
1
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Hideg kénsavban szinteleniil oldódjék. Elégetve maradékot ne hagyjon hátra.
Hatás:. Az atropinnál enyhébben ható mydriatikum. Belsőleg sikerrel alkalmazzák tüdővé
szesek éjjeli izzadása ellen. A központi idegrendszerre nem hat, hanem a perifer idegekre
gyakorol teljes hatást. Mintegy 50-szer gyengébb, mint az atropin és 10-szer gyengébb,
mint ennek szulfátja, Gyenge oldatokban az
atropin és homatropin között áll, erősebb oldatokban megközeliti az atropin hatását.
Adagolása 0.006-0.0025 naponta 1-2-szer
labdacsokban vagy bőraláfecskendezve. Mint
mydriaticum 1-5%-os oldatokban.
Eltartása vigyázattal, fénytől óvott helyen.
EUNATROLUM.

sokára naracssárga szinü csapadék ke.Jetkezik.
mely a sav feleslegében hasonló színnel oldódik.
Alkalmazása és adagoldsa: Az amorphin helyett alkalmazzák és az apomorphin fölött az a
nagy eilönye van. hogy annál sokkal könnyebben oldódik és emellett sokk?! állandóbb, tartósabb készítmény,
Adagolása: egyes adagokban: 0.005 gr., 11api
adagja 0.01-0.03 gr. Egymagában vagy rnorphiummcvl együtt szokták rende.lni. forgalomba
keriil még 0.005 gr. tartalmu tablettákban is.
Elődl/itja: J. D. Riedel gy{1r Berlinben.
EUROPHENUM.
lsob11tylorthokreso1Jodld.

Natrlum olelnlcum.

f ehé'r, esetleg halvány sárgásfehéirszinii. vizben és alkoholban könny,en oldódó por.
Alkalmazása és adagolása: Mint cholagogumot alkalmazzák a különböző epeköfájdalmaknál. A kereskedésben 0.25 gr.-os csokoládéval
bevont pilulák alakjában jön forgalomba.
Adagolása kéltszer naponta 4 pi\ula.
Elöállitja: Zimmer & Co. kémiai gyára Frankfurtban.
EUPORPHIN.
Apomorphln-brommethylat.

/CHs

C11 Ht7 02

N"-Br.

Szitnelen, vizben oldódó kris,tályos por.
Apomorphint dimethylszulfáttal
kevernek. Az először keletkezett methylkénsavas sót a methyl-apomorphint telitett bromkáliumoldattal keverik és egyuttal kisózzák. Ekkor
keletkezik az apomorphinbormmethylat, mely
methylalkoholból kristályositva szintelen, gyorsan széteső kristályokból áll. Aceton methylalkóhol keverékéből kikristályositva, apró pikkelyekben, vagy hatoldalu leveles kristályokban válik ki.
Azonoss<tg: Nedves levegő és napfény hatására a készitmény megbarnul, ugyszintén az
oldata lassankint barnás szint ölt. Vizes oldata
klóros viz hozzáadására vérvörös szinti lesz.
lfa 0.01 gr. euporphint 2 cm 3 vízzel feloldunk
és 2 cm 3 telitett nátriumnitrát oldatot adunk
hozzá, fehér zavarosodás keletkezik, s ha mé'g
5 csepp ecetsavat c>dunk hozzá és ezzel erősen
rázzuk, a folyiadék véirvörös szinü lesz és nemElőállitása:
1

Sárgaszinü, jellemző ;:iromatikus szagu por.
mely vizben oldhatatlan, de alkoholban, éterben, kloroformban és zsíros olajokban könnyen
oldódik. 28.1 % jódot tartalmaz.
Előállitása: jódos jódkáliumnak az isobutyorthokres:ol lugos oldatára való hatása által
törté'nik.
Azonossága: az europhen jellemző gyantás
tapintatu. Vízzel kb. 70°-ra melegítve jód válik
le, ezen jódleválás bár csekély mértékben már
közönséges hőmérsékleten is bekövötkezik. különösen alkáli jelenlétében. A jód leváláson
alapszik az europhen terapeutikus alkalmazása.
Alkalmazása: a jodoform helyettesítőjeként
használják különösen vérbajoknál, szifilitikus
megbetegedések esetében. Mint hintőport céls~erüen bórsa vporral keverve, továbbá 5-10 o/c os kenőcs vagy olajos oldat alakjában.
Előá11itja: a Bayer & Co. cég Elberfeldben.
EUSTENIN.
Theobrominnatrium C1 H1 N• 02 Na -

natriumjodid.

Na J.

fehérszinü, vízben oldható, keserüizü por.
Összetétele: 51.1 % theobromin és 42.6 nátriurnjodidnak kettős vegyülete.
Alkalmazása: arterioskloris, angina pectoris.
nefritisz kronika és mindazon esetekben. 2.:midön a teobromin él'> jód együttes lrntása indokolt.

47
Adagolása: por alakban, egy,szeri adagban
0.5-1 gr. napi adagja 2.5 gr. Oldatait sziruppal nem szabad, hanem zaharinnal vagy aqua
aurantiorum florummal kell izesiteni.
Előállitja: a Zimmer és társa kiningyára
Frankfurtban.

EUVASELIN.

Cerezinnel keményitett vaselin kenőcs alapanyag, melyet sebészetben, de különösen Lenicettel a sz·emgyógyászatban blenorrhoa ellen
ha.sználnak.
Előállítja: R. Reuss chemiai gyára, BerlinCharlottenburg.
EXALGIN.
Exalgesln. Methylacetanllld.

C6 H5

N(

CH s

'-COCHs
Szintelen, tüalaku kristályokból áll, hideg
vizben nehezen, meleg vizben é1s alkoholban
könnyen oldódik. 01 v. pontja 101°-on van,
240°-on bomlás nélkül forr.
Előállitása: monometilani-linböl történik, acetilkloriddal és vizből vagy1 hig alkoholból való
kikristályositással.
Alkalmazása: Antineuralgikumként 0.25 gr.os adagban napjában kétszer, antifebrin helyett
ajánlják. azonban mivel ezt számbavehető módon nem mulja felül, csak kis mén·tékben terjedt el a terapiában használata.
Elöállitja: E. Merek Darmstadtban.
EXODIN.

Vizben oldhatatlan, szagtalan és iztelen por.
Kémiaü összetétele a gyár közlése szerint diacetylrufigallussavas tetramethyleter. Zernik vizsgálatai szerint a preparátum nem egy egységes
test, hanem keverék, meJy áll: kb. 30% rufigallussa vas hexamethyléterből, kb. 47%. acetylrufigallussavaspentamethyléterből és kb. 23%
diaoetYilrufigallussa vastetramethyléterből.
Alkalmazása: A kereskedelemben olajzöld
szinii, ovális alaku 0.5 g-r.-os tabletták alakjában kerül forgalomba. Mint ártalmatlan, enyhe
hashajtót alkalmazzák. 0.5.-'1 gr. exodin 812-15 órán belül fejti ki hatását anélkül, hogy
a gyomrot megterhelné.
Adagolása: gyermekeknek 1, felnőtteknek
2-3 darab tabletta.
Előállitja: E. Schering, vegyészeti gyár Berlin.

EXODYNE.

Fehérs.zinü por, mely 90% antifebrin, 5°1o nátrium bicarbonicumból áll.
Alkalmazzák antineuralgicum és .antirheumaticum gyanánt.
F AEX MEDICINALIS SICCUM.
Ferrnenturn cerevlsiae rnedlclnalis. Gyógyélesztö.

Faex medicinális néven ujabban a gyógyszereSi céfokra használatos sörélesztőkészitmények
egész sorozata v2.n forgalomban. Ilyenek a következők:

~.,.

Bajuvarin, melyet az állatgyógyászatban alkalmaznak száj- és körömfájásnál szarvasmarháknak tejcukorral keverve reggel és este két
evőkanalanként, langyos meleg tejjel beöntve,
külsőleg pedig kenőcs alakban a köröm-. tőgv
és bőrbajoknál.
Fermentin. Benzoe-tartalmu tartós étlesztő készítmény, mint a többi élesztő ké!s,zitmények.
külső s belső használatra akne, funmkulozis.
pityriasis, alopecia. eccematosa, lichen, psoriasis, fluor albus stb.-nél. Dreuw, továbbá szappan formában más gyógyszerekkel, mint S!Zalicilsav és sulfur, kombinálva ajnálja.
Fermocyl. Élesztő J<:észitmény tabletta formában, mely száraz élesztő, pankreas por és
nátriumfoszfát keveréke. Olykosurinál bőr é's
béilbajoknál aillrnlmazzák.
Mycodermin. Ez élesiztő készitményt bőrke
levényes tifusznál és furunculosé-nál rendelik.
külsőleg arthritis gonorrhoica é1s1 középfülme!l:tegedéseknél bolus-szal vagy cukorral keverve.
Xerase. Élesztő készitmény, bolus-szal, glukose-val és fiziologiai táplálósókkal keverve. Bőrbetegségek ellen. kiilönösen bőrhiányok fölszi vódásának e.lősegitésére.

FERMENTIN.
Lásd a Faex rnedlclnalls clrn alatt.

FERRATIN.
Vasalbuminsav. Ferralburnlnsav.

Vörösbarna, vizben és gyengén megsavanvitott
vizben oldhatatlan. gyengén alkalikusban oldódó
por, 6-7% vastartdommal. A közönséges vas_
albuminátoktól abban különbözik. hogy ammoniás oldataiban kénrmmonium csak nehány perc
mulva okoz sötét szineződé1st.
Előállítása. Schmiedeberg fölaprózott disznómájból vizzel való kivonás s a vizes filtrált kivonat borkősawal való kicsapása által nyerte,
A Boehirnger Co. Söhne 72.168. és 74.533. sz.
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németbirodalmi szabadalma szerint a tennészeteshez hasonló ferratin állitható elő tyuktojásfehérjének ferrikaliumtartarattal való kicsapása
s a csapadéiknak mos·ása utján.

fERRUM ACETICUM.
Ecetsavas vas.

1. f errwn ai:eticwn oxydutatum. f erroacetat.
(Ctt3 C00)2 Fe+4tt20 igen bomlékony zöldes
Sajátságok. Vastartalma 6-10%. :Ennek monoklin kristályok.
megál1aipitása végett 0.2-1 g. ferratint 100
Előállítása: vasreszeléknek ecetsavban való
kcm.-es lombikban kevés nátronlug segitségé- oldása és az oldat vakuumban való bepárologvel enyhe melegitéssel oldunk, hozzá adunk 20 tatása utján történik.
kcm. sósavat és gőzfürdőn addig melegitjük, mig
Vizes oldata könn:ven oxidálódik s ez alapon
a lecsapott fehérJ'é:ből az összes vas kimosódik,
erős redukálószer.
amit a csapadék elszintelenedé'séről ismerheA nyers ferroacetát oldata (f e oldata faecettünk föl.
ben) a: festőiparban ny.er alkalmaztatást vaspi'tc.
Azután a lombikot vízzel 100 kcm.-ig meg- fekete pác né'ven.
töltjük, 50 kcm.-nyit lepipettázunk és kevés kali2. f eFrum aceticum ox.vdatum f erriacetat.
umklorátta\ gőzfürdőn porce'llán-csészéhen 5
(Ctt3
C00)2 FeOtt. Vörösesbarn;1 vízben és alkcm.-nyire bepárologtatjuk. A besüritett oldatot
koholban
oldható kristál:vok.
kis lombikba öntve, 2 g. kalium jodatum hozzáElőállitdsa:
A Liquor ferri subacetici bepároadása után lezártan 1 óráig állani hagyJuk és a
logtatása
utján
történik. sötét helyen.
kiválott jódot n. 10 natriumtioszulfáttal meghatáMegvizsKdlds: A l·C· itrné11\· 'izten tisztún
rnzzuk. 1 kcm. n. 10 tioszulfátoldat = 0.0056 Fe.
és ma:radék nélkiil olclód.iék s ez oldat alkohol
Alkalmazds. Chlorosis éi~ anaemia-nál, na- hozzáadásáta meg ne változzék. Frissen késziilt
ponta 0.5-2 g.-ként, mint a többi u. n. vérkészit- kaium ferricyanid hozzfü·dására kék szinezömélnyek:
Hiimoglobin,
Hilmatol,
Hilmol, dés ne mutatkczzék.
Hilmcl<lbúmin,
Hiimatin-albumin,
Sanguinol,
Allwlmazdsa: mint a Liquor feni acetici-é.
Hiimoferrum, Hiimanutrid, f errohamin, RoA
semleges sót Fe(CH~ COOL előállithat.iuk
borin, f ersan stb.
frissen lecsapott Fe (OttL-nak megfelelő rne1wnvisié:gü ecetsavban való feloldása s n oldatnak
alacsony hőmérsékleten való beJJárologtatása
FERRIPYRIN.
utján.
Feketésbarna vizben s alkoholban oldódó
Ferropyrln. Antipyrinum cum ierro.
szirupszerü tömeget nveriink. A vizes old2 t
Finom narancsvörös szinti por, mely 64% an- bomlás nélkül főzhető. Állás közben bázisos fer. tipyrin és 12% Fe tartalmunak van jelezve s e riacetát válik le belőle .
szerint képlete: (C 11 tt 12 N20)32 Fe Cl~ volna.
FERRUM ALBUMINATUM.
Előállitása. 10 r. antipyrin. 20 r. alkoholban és
100 r. éterben va1ó oldatát keverjük 10 r. krisFerro albuminat. Albumlnált vas.
tályos ferrikloridnak (FeCla+6tt20) 20 r. 96%
Olrnerrszinü por, mely vízben cs2kis alkalialkoholban való oldatával s a nvert csapadékot
éterrel mossuk és likacsos agyag lemezeken lusrnk segítségével oldódik. avagy barna lemezek. amelvek vizben minden idegen hozzáadása
mélrsékelt mellegen sizáritjuk.
nélkül föloldódnak. Az oldatok nem valódi. haS(Jljátságok. Hideg vízben 1 :5 arányban vér- nem kolloid-oldatok szuszpenziók, melyek sók
vörös folyadékká oldódik. Oldatából hevitéspe pi. NaCl hozzáadására kicsapódnak.
rubinvörös kristályok válnak le. NagymennyiElőállitása: A Liquor ferri <'lbuminati előálli
ségü vizzel elegy;itve disszociál s az oldat els.zin- tásánál a kolloid v21s:hidroxid- és to.iásfehé'r.ie
telenedik. Oldódik borszeszben, methylalkohol- oldatból nyert csapadékot klórmentessé: mossuk.
ban és benzolban is. Éterben majdnem oldhatat- kicsepegtet.iük s később. amennvire lehetséges.
lan. Vizes dldataiból ammonia ferrihidroxidot kisa.itoUuk. dei nem old.iuk fel. hanem vékony
csap le.
rétegbe teregetve 30°-ot meg nem haladó hőmér
Alkalmazás. Belsőleg vérszegétnység-, sárga- sékletnél kiszárítjuk és végül oorit.iuk.
A csapadék előállitására továbbá nem feltétleság stb.-nél 0.03-0.05 g.-os adagokban adstringens é'Si vérzéscsfüapitó, gyomorvérzéseknél vül szüksé'ges a hintalos Liouor ferri albumina0.5 kg.-ként. Külsőleg a fülgyógyászatban s mint tinál előírt hosszadalmas el.iárást alkalmazunk.
vagyis előbb Liquor ferri oxychlorati-t előálli
vérzéscsillapitó hintőpor sebekre.
tanunk. Kiindulhatunk direkte a ferrum sesquiEltartása. Féinytől óvott helyen.
chloratum solutumból is. A vasklorid-oldatból
ugyani·s a to.iásfehér.ie hidroxidot csap le kolloid
1
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módosulatban s a hidroxid szubrnikronok a kicSiapó fehérje szubrnikronjait szintén kolloidálisan adszorbeálják. Ez a csapadék lug segitségé\el szintén kolloid oldatba vihető.
tta a csapadékot nem old.iuk. de beszáritiuk.
ez uton is lugas s vízben kolloidoldatba menéí
F errwn allmminatum siccum-ot nyerünk. Lug
alkalmazása nélkül vízben oldhatatlan, de megfelelö lugmennyiség utólagos igénybevételével
szintén kolloid oldatba vihető. A szükséges lugmennviséget azonban a csapadék beszáritása
előtt is hozzáadhat.iuk a készitménvhez s ily
módon vakuumb~n olv<m száraz készitménvt
nverhetünk. amelv langvos: vizzel azonnal kolloid oldatba megv át s megfelelő aránvban a
hivatalos gyógyszerkönyvek követelményeinek
mindenkor megfelelő Liquor ferri albuminátit
szolgált2_t. 1000 kcm. liquor előállításához rendszerint 25-30 gr. száraz készitménv szükséges:.
A száraz készítményt por és lemez alakban több
cég gyárilag késziti. Lemezes készitménv előál
litására a szirupsürii oldatot iiveglemezekre
vagy porcellánlapokra ecsetelik s 40°-ot meg
nem hal2dó hömé'rsékletnél beszárit.iák.
Megvizsgdlds: A száraz albuminált vashidroxid vizsgálata ugyanoly módon történik, mint
a liquoré.
A lugmentes készitménvt megfelelő mennviségü hig nátronluggal. - amelvet a kereskedelmi készítmények mint szükséges oldószert
a csomagolt készitménv burkok tán ielezui is
szoktak, - oldatba visszük s: a vízben minden
idegen anvag hozzáadása nélkül oldódó készitmé:nvböl a megfelelő tüménvségii oldatot veszsziik vizsgál?t alá.
Alkalmazds: Mint a Liquor ferri alburninati-é.
A pornemii készitménv ;:dag.ia íl.2-0.6 a lemezesé 0.2-2.5 gr.
Eltartdsa: Mind a kétféle k{szitménvt fénytöl ÓYott helven tzrtiuk el.

fERRUM ALBUMINATUM CUM NATRIO
CITRICO.
Sötét granátvöri:s lemezktk. melvek 1 ~ rész
vízben granátvörös. semleges vegvhatásu. kissé
sós. alig vas izii folvad'ékká oldódnak.
. Elődllitása: Eugen Dieterich szerint ugv történik, hogy, 120 f.errum oxychloratum solutumbt
és 350 tojásfehér.iét. mint z ferrum albuminatum
nál kezelünk, a nyert, kissé kisajtolt s kimosott
csJ.padékót 3 acidum citricium és 12 vízből készült kihült oldatban föloldjuk. 6-6.5 résiz nátr'iuirikarbonáttal semlegesit.iiik s ha· oldatlan
rész· már nfücs be1111e. a folv;-- dékot üveglemezeken v2gv parcellán tánvérokon bepárologtat.iuk.
Megvizsgálása: 15% vastartalmu legyen,
amit ugy, állapítunk meg, mint a Perrum albuminatum vast::>rtalmát.

Alkalmazás: A készítmény zavaros Liquor
ferri albuminati előállítására szolgál, mint aminö
a Drees-féle készitmény. 1 kg. Liquorhoz a készítmény 28 grammja szükség,es.

fERRUM BENZOICUM.
ferribenzoát. (Cu Hr. COO)a feo (OHl:i+CHoO.

Vöröses vagy lmsszinii por. melv hosszabb
állás közben sötétebb sziniivé válik.
Elődllitása: 12 nátrium benzoicum és 60 viz
oldatához hozzákeverjük 42 ferrum sesquichloratum solutum 50 spiritus. 90% oldatát és ha
a ferrum benzoicum kiváloH~ még 12 carboneum tetrachloratumot. A keyeréket addig
melegítjük, mig két egvmásfölött álló réteg
keletlrnzik. A felső réteget 1'eönt.iük s a lenmaradó kristálv1réteget leöblítve sötét helyen
30°-nál szárítjuk. E nyert mennyiség 1000 oleum
jecorisba'n oldva Oleum jecoris ferratumot
szolgáltat.
Sajdtsdga: Zsíros ola.iokban csak friss állapotban oldódik, ásványi savak benzoesav kiválása mellett old.iák. s a maró alkaliák ferrihidroxidot csapnak le belőle.
Megvizsgálds: 1 grammja izzitva 0.24-0.25
f 203 maradékot adjon.
Alkalmazdsa: Mindig frissen készítve Oteum
jecoris f erratum elöállitásához.

FERRUM BROMA TUM.
ferrobromid. fe Br2 2fü0.

fehér kristályos por. Vízben oldódik.
35 ferr11m pulveratumot lombikban leöntünk 30° vízzel s apránként 63.5 brómot
adogatunk hozzá. Az oldatot megszürjük, kevés brómhidrogénsavat adunk hozzá és bepárologtatjuk. A maradványt eldörzsöliiik, két
iiveglap közé helyezzük s addig tesszük ki a
napfény hatásának, mig zöldesfehérré nem
válik.
Sajdtsdgok: E készítmény igen bomlékony
s ezért rendeléskor. készitiük. tta labdacsokba
rendelik, a fölösleges vasmennyiséget el nem
különitjük, hanem szintén belegyurjuk a labdacsokba, amelyhez legalább is annyi vizet kell
vennünk, mint amennyi a ferro bromid (3 ferrum
reductum : 6.35 brom).
Készitményei: Li(fuor f erri bromati. Bromure
ferreux, Solution de bromure de fer. 40 brom.
20 ferrum és 100 vizből készül. Vízmentes ferrobromid tartalma 33%.
Tinctura ferri bromati: 9.6 kalium bromatum,
12 ferrum sulfuricum crystallisa.tum, 40 viz.
0.5 ferrum, 50 spiritus concentratus üveggyapo· ton filtrált oldata. 10'./é- ferrobromidtartalmu.
Elődllitds{::
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FERRUM CARBONICUM

SACCHARATUM.

FERRUM CITRICUM.

Zöldesszürke, vizben oldhatatlan por. Ize kezdetben édes, azután kissé vasra emlékeztető.

ferrum citricuin oxydatum. Ferricitrát.

Előállitása:
A Ph. Austr VIII. szerint 300
natrium carbonicum crystallisatum-nak 1200 r.
vizzel készült oldatához hozzáadunk 50 mel depuratumot azután kevergetés közben részletenként 250 ferrum sulfuricum cryst. pulverisatum-ot. A habzást alkohol hozzáadásával
csökkenthetjük. A csapadékot szulfátmentessé
mossuk, és 200 cukorporral bepárologtatjuk. A Ph. Oerm. és Helv. és U. St. natrium hydrocarbonicum-ból a Britt ammonium carbonicumból indul ki.
Sajátsa"gok és megvizsgálás: Higitott sósavban széndioxyd kipezsgése közben sárga folyadékká oldódik. Gondos készítés esetén ösz·
~zes vastartalma mintegy 25% ferrihidroxyd és
75% ferrokarbonat s ezért a sósavas oldat ug;y
ferrocyankáliummal, mint ferricyankáliummal
kék csapadékot ad. Sósavas oldata bariumkloridoldattól ne adjon csapadékot. 10% v·astartalmu legyen, amit ugy állapítunk meg, hogy
l grammját platinatégelyekben salétromsavval
kezelve kiizzitjuk, 0.14 Peü maradjon belőle.
Titrálás utján az összes vasat szintén meghatározhatjuk oly módon, hogy 1 g-ját higitott
kénsavban melegítéssel oldjuk, kihülés után káliumpermanganátoldattal muló rózsaszmure
festjük s 1 g káliumjodidot adunk hozzá. Egy
órai állás után a kiválott jód lekötésére 17-18
tizednormal tioszulfátoldat legyen szükséges
= 9.52-9.97% Pe. Perrokarbonáttartalmának
megállapítása végett egy gr.-iát tömény
foszforsavban melegitéssel oldjuk az oldatot
vízzel higitjuk, 29 kcm. kaliumbichromátoldatot (4.87: 1000) adunk hozzá: ez oldat kaliumferricyanidoldattal még kék színeződést adjon,
ami 33% fenokarbonátnak = 16°/0 Pe felel
meg (Brit). A Ph .U. St. szerint minimálisan
8.4% Pe-ot tartalmazzon = 15°/0 ferrokarbonat
s ezért ha 1.16 g-ját 10 kcm. híg kénsavban
oldjuk, az oldatot vízzel 100 kcm-re hígítjuk.
15 kcm-nyí tizednormál káliumpermaganátoldat (3.1534: 1000) használódjék el annak vörösre szineződésére.

A ferrum citrícum ín lamellis áttetsző rubinvörös lemezkékből áll, melyek forró vizben
könnyen, hideg vizben lassan, de teljesen oldódnak.
Elődllitása: 25 ferrum sesquichloratum solutum (10%)-nak 100 vizzel készült elegyét beleöntjük 25 liquor ammoniae és 75 viz elegyébe.
A keletkezett és klórmentessé mosott csapadékot föloldjuk 9 acidum citricum és 10 vizzel készült oldatban. Az oldatot hosszabb állás utár
50°-ot tul nem haladó hőmérsékleten besür1üsítjük s üveglapra kenve száritjuk. (Ph.
Oerm. IV.)
Sajátságok és megvizsgálás: Hevitve elszenesedik. 100 részében 19-20% vasat tartalmaz.
Vizes oldata sárgás szinti. kissé' sav,anyu vegyhatásu. Kénhidrogénvizzel nem ad csapadékot,
ammoniával sem. amellyel oldhrttó, ferriammoniumcitrát keletkezik; ellenben káli vagy nátrnnluggal már hidegen, nátron karbonáttal hevitésre, ferrihídroxidból álló csapadék keleitke„
zik. 1.10 vizes oldata káliumferricyaniddal
megkékül. é's ha nzután sósavval megsavanyitjuk, kék csap2dékot ad. Pölösleges káliluggal
sárgásvörös csapadékot nyerünk s1 az erről les.zürt folyadék, ha ecetsavval kissé megsavrtnyitjuk és kalciumklorídot adunk hozzá, forralásra kalcium-citrátból álló kristályos csapadékot
ad. 1: 10 vizes oldrita salétromsavval me:gsavanyitva, ezüstnitráttól Jegfölebb opalízáljon (klór
kizárása); kálium-ferricyanidoldattól legfölebb
kékeszöld színeződést adjon (ferrosó kizárása).
A vasat kálil uggal lecsapjuk, a csapadékról leszűrt folyadék ecetsavval megsa v~nyitva. ho&Zszabb állás után se adjon kristályos csapadékot
(borkősav). Elégetve olyan mara:dékot adjon,
mely a nedve1s1 vörös lakmuszpapirost meg nem
kékití (alkáli kizárása). Tartalommeghatározása: 0.5 grammját föloldiuk 2 kcm. sóS'aiVban és
15 kcm. vizben, hozzáadunk 1 gr. káliumjodidot s üvegdugós palackban 1 óráig állani hag;yjuk. A kiválott jód lekötésére 17-18 kcm. tizednormál nátriumtioszulfátoldat használódjék el.
19.04-20.16% Pe. 1 ,grammja elhamviaisiitva.
0.271-0.288 Peü maradékot adjon.
Alkalmazása: Enyhe, könnyen fölszivódó
vaskészitmény. Higitott oldatának némi diuretíkus hatás·a is van, tömény oldata a hugyi}dválást csökkenti. Adagja naponta 2-4-szer 0.20.3-0.5 gramm.
Eltartása: Pénytöl óvott helyen tartsuk el.

~llátdsa: A száraz port nem tulnagy, jól elzárt edényben tartsuk. A direkt fény a készítménynek inkább használ, mintsem árt.

Készitmém1ei:
Massa pilutarum ferri carbonici. Massa piloularum Valetti: 100 ferroszul-

fat 100 natriumkarbonat, 50 mel depuratum és
25 cukorból 100 részre bepárolo~atva.

C10H5Q,fe2+6 füO).
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FERRUM

CITRICUM

AMMONIA TUM.

FERRUM JODATUM.

Ferrum ammonlum cltrlcum. Ferrum cltricum cum ammonlo citrlco. ferri-amonlumcltrát.

Áttetsző, világos vörösesbarna. kissé

nedv-

szivó lemezkék. lzük sós, vasra emlékeztető.
Vizben oldódik.
Előállitása: A ferrum citricum előállitásához.
készült oldatban még 4.5 citromsavat oldunk s
azután annyi ammoniát adunk hozzá. hogy kissé lugos vegyhatásuvá váljék. A folyadékot azután porcelláncsészében 50°-ot meg nem haladó
hőmérsékleten bepárologtatjuk szirupsürüségüre, s üveglapokra ecsetelve. ugyanilyen hőnél
beszáritjuk.
Sajátságok és megvizsgálás: tfovitésre ammoniát veszit si ferrioxid hátrahagyása mellett
elszenesedik. ViJzes (oldata, a lakmuszp2Jpirost
kissé megvörösiti, ammonia: hozzáadására tiszta
marad s fölösleges kálilugtól NttR fejlődése meJlett vörösbarna csapadékot ad. 1: 10 oldata salétromsavval megsav;anyitva. ezüstnitráttól legfölebb opalizáljon (klór kizárása) és frissen készült káliumferricic.nidoldattól legfölebb zöldeis
barnára szineződjön (ferrisó kizárása). Tartalommeghatározása: 0.5 grammját ugy kezeljük, mint a ferrum citricumot: a kiválott jód lekötésére 12-13 kcm. tizednormál tioszulfátoldat legy~n szüksé'ges. 1 kcm. tios,zulfát 0.0056
Fe. Fei tartalma 13.--•14%, a Ph. U. St. szerint
16%, a Ph. Jap. szerint 18%, a Ph. Brit szerint
22.4----23.2°/0 , a Ph. Belg. szerint 36%.
Alkalmazása: Enyhe vaskészitmény 0.2-0.6
adagokban.
Eltartása: Jól záró edényben, fénytől óvott
helyen.
1
-

F errum citricum ammoniatum virid,e in lamel-

lis is forgalomba kerül 14-15',l'o Fe tartalommal; az szintén ferrisó.
FERRUM GL YCERINO PHOSPHORICUM.
Sárga lemezek, amelyek 10 rész vizben és higitott borszeszben oldódnak.
Előállítása: E vegyület keletkezik, ha frissen
lecsapott ferrihdroxidot vizes g!icerinfoszfo;sa vban föloldunk s az oldatot vakuumban beparologtatjuk szirupsürüségüre, üveglapokra ecseteljük és 30-40°-nál beszáritjuk.
Megvizsgálás: Fölösleges ammonium molyodanicum oldatának hozzáadására hidegen és
hosszabb állás után se kapjunk a kés'zitmény oldatából csapadékot.
Alkalmazása: Hatásos vaskészitménv naponta
háromszor 0. 1 grammos adagokban.

ferrofodld. (fe h)

Barnásiszürke por, vagy zöldes kristályok,
melyek vizben könnyen oldódnak s levegőn mihamar megbarnulnak.
Előállítása: Vasport porcelláncsészében izzitunk, apránként jódot adogatunk hozzá fölös1leges mennyiségben és az izzitást addig folytatjuk, mig jódgőzök száll~nak. el. A kihülés bizonyoS: fokán azután hirtelen ujra jódgőzök szállanak el, miközben a,z eredetileg keletkezett FeJ 3
vagy F 3J s elbomlik FeJ 2=f!.ol. Szürkés tömeget
kapunk, mely vizben zöld szinnel oldódik s tömény oldatából FeJ2+4li20 világoszöld kristályokban válik ki.
Bomlékonysága miatt csakis a sirupus ferri
jodati formájában használatos.
fERRUM JODATUM

SACCHARATUM.

Sárgásfehér por, melv 7 siulyrész vizben oldódik.
Előállítása: 3 ferrum limatumot
10 vizbe
szórva apránként hozzáadogatunk 8 jódot. - A
rázogatás közbe11 zöldessé vált oldatát reáfiltráljuk porcelláncsé'szébe mért 40-saccharum lactisra és vizfürdőn kevergetve gyorsan kiszárítjuk és porrá dörzsöljük (Egözb. III. és Ph.
Oerm. 1.)
Megvizsgálás: 1 :9 vizes oldata tiszta legyen
és egy csepp ferrikloridoldattól keményitőoldat
jelenlétében kék szint öltsön, de káliumferrocyanidoldattól legfölebb világoskék szineződést mutasson.
Alkalmazása, mint a ferrum jodatum-é naponta többször 0.15-0.3 gr.-kint.
Eltartása: Jól elzárt edényben lehetőleg direkt fénynek kitéve tartsuk el.
FERRUM l(Al(ODYLICUM.

A kakodylsa1v vagyis dimethylarzénsav ferrisója szürkéssárga por, mely vízben oldódik. Arzén tartailma minte.gy 48%.
Alkalmazása: Bőr alá fecskendezve pro die
0.03-0.1 grammos adagokban, belsőleg 0.050.3 g.-onként.
Eltartása: Igen nagy vigyázaittal.
FERRUM

NATRIO-PYROPHOSPHORICUM.

Ferrum phosphoricum cum natrlo cltrlco.

Almazöld lemezkék, amelyek vízben
nak. Ize savanykás és kissé sós.

oldód-
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Előállitása: 50 ferrum citricumnak 100 vizzel
kézült oldatában föloldunk 50 nátriumpyrophosphoricumot az oldatot 50°-ot meg nem hc_ladó hőmé'rsékleten bepárologtatjuk szirupsürüségüre és üve.glapra ecsetelve, ugyan e hőfokon
alul beszáritjuk.
Sajátságok: Vizes oldata káliluggal melegitve
ne fejlesszen ammoniát. 1 molekula ferripirofoszfátrn mintegy 4 molekula nátriumcitrátot
tartalmaz, ami mintegy 12° re tartalomnak felel meg.
Alkalmazás: Enyhe vaskészitmény 0.3-0.5
grammos adagokban. Bőr alá is fecskendezhetö.
Eltartása: Jól záró edényben a fé'nytől óvott
helyen.

FERRUM OXYDATUM DYALISATUM.
IN LAMELLIS.
Söúé1tbarna, majdnem fény;telen lemezek. Vizben oldhatatlan.
A liquor ferri albuminati meleg levegő befuvatásával történő bepárologtatása és üveglemezeken való száritása utján történik.
Lényeg.ében nem más, mint ferrihidroxid.
Inkább használatos a
Ferrum dialysatmn cum natrio citrico.

Sötétbarna, majdnem fénytelem lemezek.
30 citromsavat oldunk 120 vizben
s porcelláncsészében melegiités közben 60-65
nátrium carbonicumma,l semleges~tjük 1000 r.
liquor ferri oxychloratit adunk hozzá és szirupsürüségüre bepárologtatva üveglapokra ecseteljük és 40°-nál száritjuk.
Sajátságok: Vizben teljesen oldódjék sötétbarna, s:emle1ges, kissé sós, de alig vasizü folyadékká. Savak és alkaHáktól csapadékot ad. valamint karbonátok és bikarbonátoktól is. de ammoniától nem változik. Csapadékot okoz oldatában kénammonium is, de káliumferrocyanid
és rhodanid nem változtatják meg. Tannin csak
kissé sötétebb szinüvé' változt,atja, Káliumjodidból jódot nem választ ki. Alkohol kicsapja,
konyhasó nem.
Előállitása·:

FERRUM. OXYDATUM SACCHARATUM.
Vörösbarna. édeskés, kissé vasra emlékezizü por. Vizben könnyen oldódik. alig lugas
vörösbarna tiszta folyadé.kká.
Előállitdsa legcélszerübben Dietrich előirata
szerint törtélnik. melyet a Ph. Austr. VIII. ir:
átvett. Ez előirat szuint vasklorid-oldatból
natriumkarbonát-oldattal kolloidvashidroxid oldatot· ké'szitünk s az ebből fölösleges karbonáttal lecsapott vasihidrnxidot klórmentessé mostető

suk, majd cukorral és nátron-luggal melegitjük
mindaddig, mig tiszta folyadékot ny~rünk. Az·
után a folyadékot tesüritjük, száritjuk és porit-

iuk.
Sajátsdgok. f, szár, tz készi1 mé'ny 10% vasat
tartalmaz. vizzel könnyen kolloid-oldatba vi·•
hető s ez oldat a kolloid sol-ok összes jeillegzö
sajátságait mutatja, h~v klór„. bróm-, jód-,
ciánhidrngén, !Jórs12.v, .iódsa,v, kénsav. tiokénsav, salétromsav semle~1es sói abból már közönséges hőmérsékleten lassanként az összes vasmennyiséget lecsapják cukrozott vashidroxid
alakjában.
E cs?padék cukoralka trésze azt bizonyitja,
hogy e készitmé11y előállitásánál a vashidroxid
szubmikronok adszorbeáló hatására aHcalihidroxid jelenlétében a cukor bizonyos halmazállapot módosuláson ment keresztül. molekulái sokszoro~an csoportosultak. v2gyis ez az anyagj
kolloidmódosula.tba ment át.
E kolloid oldatban töménv~. ásványi és szer·
ves savak előbb cukrozott \'ashidroxidból álló
csapadékot okoznak. majd ez utóbbit lassanként
elbontják s ai megfelelő feni-só és cukor meg:,
oldatba. mi közben a folyadék megviláigosodik
Már maga ez a folyam2tsorozat is teljes bizonyitéka annak. hogy ez a készítmény sem vegyület. hanem a k·ért főa1lkatrész 'fizikai halmazállapot módosulata.
E kolloid módosulatban pe:dig1 a molekuláris
vas számos jellegző s2játsága épp ugy el van
födve. mint az afüuminált kés.zitménynél. igy
pl. kaliumferricianiddal nem kapunk csapadékot, ammonium rhodanid nem okoz az oldatban
vörös szineződést. sem pedig a tannin kékesfekete szint; csakis k.érnammonium ,·áiasztja le
a vasat ferro~„zulfát alakjában.
tta ennek a készitménynek 30 részéhez, amin:
azt a gyógy)Sze:rkönyvek (Ph. Austr .. Vili
Oenn. IV. stb.) rendelik, mé,g 70 ré'sz nádcukor.
port keverünk és e cukortartalomma:l együtt
visszük oldatba, ugy kolloid jellegét részben elveszti és alkalifoszfátokkal, karbonátokkal, nerr.
ad csapadékot. bár az ily vegyületek tudvalevő
leg nemcsak a tiszta kolloidokat. de a forrisókat is lecsapják.
Alkalmazds. Igen kedvelt vaskészitmény,
számos modern Liquor ferri alkatrésze. tta kizárólag ilyen liquor előállitásához van szüksé"
günk, cukrozott 'ferrihidroxidra, s nem fektetün11
arra sulyt, hogy klórmentes legyen, ugy azt <
liquor ferri dyalisa.ti, v<gVi oxychloratiból tetszésszerinti vastartalommal extempore előállit
hatiuk.
Eltartása. Jól záró edényben, fénytől óvoH
helyen.
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Megvizsgálás. 1: 19 oldata kaliumferrocyanid.

tói csiak sósav hozzá; dására mutasson kezder
ben piszkoszöld. majd kék színeződést. A \ize:!
oldat 10 kcm.-re fölösl1eges hig salétromsavval
féízve, kihülés után ezüstnitráttól legfölebb
opalizáljon.
'
Tartalommeghatdrozdsa. 1 g-r.-ját száraz
lombikban vörösbarna, szin eltiinése után 5: 100(
kaliumpermanganátolda./ttal vörösre színezzük.
Erre 2z oldatot tc,ább ugv kezeljük, mint :
f errum carbonicum saccharntumnál le van írva
A khálott jód lekötésére 5-5.3 kcm. tioszulfátoldat Jegyen szükséges. 1 kcm .n/10 tioszulfátolda,t=0.0056 g. Fe.
A cukrozott vasas izii vashidroxiddal kolloid
és egyéb sajátságaira nézve vizsgálva, teljesen
megegyezik a:
Ferrum oxydatum dextrinatum. E készítményt 1887-ben a ttelfenberger Annalenben
(pag. 19.) E. Dietericlz is.mertette. Szerinte elő
állítása a következő: 80 r. Liquor ferri oxychlorati-ban oldunk. kihülés után ré'szletekben
dextrint, 25 r. nátronlugot (15%-os) adogatunk
fohTitonos kevergieté~. közben s ezután a törne-·
g:et kivánt sürüsé1Q.'üre bepárologtatjuk. Ez utóbbit oergamenp?piwsra s.zedye, 25-30°-on szárit.iuk. s ha megszáradt. a szintén szárazon tartott tálba vis,sz" téve, dcxtrinnel 100 részre ki
egé'szitjiik.
Sajátságok. E készítmény 10% vas2t tartal
maz s szaga nincs. né1tnileg a \(asra és dextrinre is emlékez~ető. ki~'sé sós izii. A por vag:-s
lemezek másfél rész vízzel könnyen tiszt?tiikörii
kolloid-oldatba \1 ihetők. amely old?t a kolloidoknak összes jelle.gző sajátságait mutatja am
természetes is, mert maga fi dextrin is kolloid-·
anvrg. és mert több fizikai sajátságra nézve '
tojásfehérjéhez hasonlatcs. ol. oldata áttetsző
énen ezért a dextrinált vr-shirlroxid-oldatban önként érthetőleg ultramikroszkop alatt vizsgálva
2 ferri-hidroxidénál valamivel kis?bbeknek látszó ~zubmikronokat figyelhetünk meg.
Allwlmazás és eltartds, mint a Ferrum oxydctum sacchratumé.
1

FERRUM PEPTONATUM DIALYSATUM
IN LAMELLIS.
Fé'ny1ő, barna fütetszö lemezkék.
amelyek
hideg vízben las~an. meleg vizben g_vors2bbar.
oldódnak, kissé savanyu veg"yhatásu folyadékká.
Előállitd.1. 20 JJepto11um siccumot föloldunk
2000 vízben s a hideg oldrthoz kevergetés közben hozzácsunrntunk 200 vizzel hígított 200 Ji.
quor ferri oxichloratit. Azután 1: 10 nátriumhidroxidoldattal lugcssá téve 2z oldatot. a keletkező csapadékot gyors leöntögetéssel klór-

mentessé mossuk s vászonruhán a hozzátapad1
vizet lecsepegtetve porcdlántálba öntjük és 2
acidum hydrochloricum concentratummal oldásig hevitjiik és teszáritjuk, mint a Ferrum
citricumot (Ergzb.)
Sajdtsdgok. Sem felfőzésre, sem alkoholtó',
meg nem za varcsodik. Kismennyiségü ammoni<i
a vizes oldatból ferri peptonátot csap le, mely a
kicsapó szer fölöslegében oldódik, de egynéhány óra mulva ujra teljesen kiválik 2.z oldatból
TartalomnuJghatározása. 0.5 gr.-ját 20 kcm
forró vízben oldjuk. hig ké'nsavat adunk hozzá
és addig mele,git.iük, mig a kelietkező csapadék
uira
. föl nem oldódik. Azután az oldatot 200
kcm. vízzel hígítjuk. fölösleges ammoniát adunk
hozzá s vízfürdőn addig melegítjük, mig a csa.r>adék teljesen kiválik s fi. folyadék megtisztul.
A csapadékot sznropapiroson összegyiijtjük.
forró vizzel mossuk, mig a mosó viz bárium-·
nitráttal csapadékot ad. majd forró, hig sósav-•
nak 2. szürőpapirosra \'aló csepegt.eté'sé\vel oldatba visszük. s az oldatot vízzel 100 kcm.-re
egészítjük ki utánarnosással. Ez oldatban a vasat 3 gr. kalium jodátum hozzá2dása után meghatározzuk meg. mint a ferrum citricumnál le
van irva. 21-22.3 kcrn. tioszulfátoldat használódjék el=29.68-24.976% Fe. 1 kcm. tioszulfátoldat=0.050 Fe.
Alkalmazds. Enyhe vaskészitrnény1. O.l-0.5
gr.-onként napont2 többször fldago!iák. Kisebb
vastartalmu l~élszitmé'nyek is vannak forgalomt:an pl. 5%-os. Ez ferripe:ptonát és pepton keveréke.
Eltartása fénytől óvott helyen.
~

FERRUM PHOSPHORICUM.
1) Ferrum phosphoricum oxydulatum. Pemiiosziát.

(PO.h fe:i+Sfüü+X oxyd.

Kékesszürke szintelen és szagtalan por. Vízben oldh2tatlan. sósavban sárga színnel oldódik
Elődllitdsa. 3 ferrum sulfuricum oxydulatum
18 vízben való oldatát hozzácsurgatjuk 4 nátrium phosphoricum 16 vízben való oldatához 1
a csapadékot szulfátmentessé mossuk s végül
25°-nál szárítjuk. (Egzb. III.)
A kiváló csapadék kezdetben fehér és csaM
ferrifoszfátból áll. Kimosása és száritása közben azonban részben oxidálódik s sziirkéls kékre
".Zineződik s ezért ferrofoszfát mellett kevé~
ferro-ferri-foszfátot, ferrifoszfá tot és ferro-feriioxidot is tartalmaz.
Sajdtságok és 171<'.f!.'l'izsgdlás. Sósavas oldatá-1
ban tt~s csak fehér zavarosodást okoz. Sárga
zavarosodás As. a fekete Pb, Cu jelenlétére
mutat. Vízzel hígított oldata báriumnitráttal legfölebb opalizá!jon.
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Alkalmazás. 0.3-0.5 grammos

adagokban,

ritkán rendelik.
2) ferrum phosphoricum oxydatum, ferrliosziát.

PO.fe+4tt.O.

fehér, íztelen, vizben oldhatatlan por.

Eltartása. Jól záró edényben, hüvös és fénytől

óvott helyen tartsuk el.
Készítményei:
ferrum pyrophosphoricum cum ammonio citrico.

Zöldessárga lemezek, melv1ek vízben kissé
vasas ízzel könnyen é:s teljesen oldódnak.
Elődllitása. A ferrum pyrophosphoricum készitéséhez előállított és k'lórmentessé mosott
még nedvesi csapadékot belevisszük 26 acidum
citricum, 50 viz és 100 ammonia kissé lugas
oldatába. A szükség esetén filtrált oldatot 50°-ot
meg. nem halc:tdó hőmérsékleten bepárotogtatjuk
szirupsürüségüre és üveglapra kenve, szárítjuk.
(Ergzb. III.)

Előállitása. 9 rész vizzeil higitott 1 r. ferrum
sesquichloratum solutumot és 9 r. vizben oldott
1 natrium phosphoricumot egyidejűleg becsmgatu.nk 20 vizbe. A keletkező csapadékot klórmentessé mosYa, vászonszürőn össze.11:yüjtjük és
közönsélges hőmérsékleten szárítjuk (Ergzb. III.)
Sajátságok és megvizsgálás. Higitott ásványi
se. vakban s alkalicitrát oldatokban oldódik s
100°-on szárítva 4 molekufa1 kristályvize,t vesizit.
Sajátságok és megvizsgdldsok. 1 molekul<>
Izzitva sárgán:i színeződik. Sósavas oldata. frerriuirofoszfátra 2 molekula ammoniumcitrátot
tt 2 S-től csak fehér
zavarosodást mutassun. tartalmaz. Vastartalma 17-18%. Káliluggal meSárga uvarosodás As, fekete Pb, Cu jelenlété'~ legítve ferrihidroxid levá'lása mellett ammonia
mutatja. 1 :50 oldata ezüs.tnitrátoldattól legfölebb száll el belőle. Vizes oldatában tanninoldat csak
opálizálást mutasson. (Cl nyomok).
söté'.tebb szineződést okoz. Vizes oldata ammoAlkalmazás és adagolás. 0.1-0.3 grammon- niá val ne adjon cs?padéikot és salétromsavval
ként belsőleg és 10-20% kenőcsökben rák megsavanyitva. se bárium, se ezüstnitrát oldattal meg ne zav3rosodjék, legfölebb opalizáljon.
ellen.
Tartalomme'ghatározása. 0.5 grammját 2
Eltartása. Jól záró edényben, fénytől óvott
kcm. sósavban és 15 kcm. vizben melegen oldhelyen tartsuk el.
juk, 1 g. kalium joda:tumot adunk hozzá és ug,
járunk el. mint a fenum citricumnál. A kiválot'
FERRUM PYROPHOSPHORICUM.
jód elszintelenitésére 15-16 kcm. nátriumtiofe• (P201h +9 lh 0.
szulfát oldat legyen szükséges = 0.084-0.0896
Pe=16.8-17.92%.
Peheres. sza,gtalan és majdnem íztelen por,
Alkalmazás. Az emél.sztőszerveket meg nem
Vízben alig oldódik.
terhelő enyhe vaskészitmény. Ad<1gja 0.3-0.5
Előállítása. 84 natrium pyrophosphoricum és
gr. Bőr alá fecskendezésre is alkalmas. ttas~
500 víz oldatát belecsurogatjuk 800 vízzel higi- nálják számos gyógyszerészeti készítményhez
tott 126 ferrum sesquichloratumba s a csapa:dé\- igy: Extractum malatis ferri. Vinum chinaeferkot vászonzacskóba öntjük és klormentessé ratum s1tb.-hez. Oyógvborokhoz főleg. azé!rt almosva, közönséges hőmérsékleten szárítjuk. kalmas, mert taninnal nem ad csapadékot.
(Eiigzb. III.)
Eltartása. Jól záró edényben, fénytől óvott
Sajátságok és megvizsgálás. Hig sósavban, ná- helyen.
trium pyrofoszfát oldat fölös!egé.ben. ammoniaés ammoniumcitrát oldatban, valamint kénsaferrum pyrophosphoricum cum natrlo cltrlco.
vas vízben oldódik. Melegítve kristályvizet veszít. 1 gr.-ja lasisan, de teljesen oldódjék 3 gr.
Almazöld lemezek, vízben savanykás és vasra
nátriumpirofoszfátnak. 20 kcm. vizben valló ol- emlékeztető izzel oldódnak.
datában. tta ezen oldathoz közönséges hőmér
Előállítása: 50 natrium pyrophosphoricumot
sékleten fölösleges ammoniát adunk. szinteler
maradjon (ferrifoszfát kizárásai) s báriumnit- föloldunk 50 ferricitrátnak 100 vízben való olrát éls ezüstnitráttól legfölebb opalizáljon (S04, datában s az oldatot beszáritjuk mint az előbbi
Cl legfölebb nyomokban). Salé'tromsa vas o~da készitménynél.
tának melegitésekor ferrifoszfátból álló fehér
Sajátságok. 1 molekula ferripirofoszfátra
csa:padék válik le.
mintegy 4 molekula natriumcitrátot tartalmaz.
Alkalmazása. Enyhe vasikészitmény. 0.1-0.2 Vastartalma kb. 12%.
gr.-iát 1 liter szénsavas vizben oldva, az oldatot
Alkalmazása mint az előbbi készitményé.
vasas ásványviz gyanánt használják.
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FETRONUM PURISSIMUM.
Kenőcsalapanyag, melyet Liebreich 1904-ben
vezetett be. 3% stearinsavanilidnek keveréke,
illetve oldata 97% sárga vazelinben. Felszivódó
képességére vonatkozólag a vazelin és lanolin
között áll. Olv. p. 65-70%. Némi lanolin hozzáadására igen nagy mennyiségü vizet képes felvenni. A lfansa-Hemelingen gyár szabadalmazott készítménye.

FILMOGEN SCHIFF.
Kollodinngyapotnak acetonban való oldata,
tehát mondhatjuk acetonkollodinn.

FORMALIN SCHERING.
Megfelel a hivatalos Formaldehydum solutum készítménynek.
Származékai a Formaldehyd-gelatin, másnéven Olutoform: lásd a Olutolum cim alatt, valamint az Amyloform, Dextrinoform, Formaldehyd-Kasein, Protogen készítmények is. Továbbá számos konzerváló szer, mint Bonal,
Formalinszappanok, Formalith, Olykoformal,
Holzin, Sterisol stb. Számos izzadás elleni szer
alkatrésze. A formaldehvd dezinficiáló eljárások
ismertetését lásd: dr. Vondrasek-Ströcker A
Gyógyszerészi Gyakorlat kézikönyve 156-·163
oldal.
·

FORTOINUM.
Szintelen, fahéjaldehyre emlékeztető kristályok. Olv. p. 211-213 vízben oldhatatlan, alkohol és éter nehezen, kloroform könnyen oldja.
Cotoin és formaldehyd kondenzálása utján
úllitiák elő.
A csipős izii cotoin pótszeréiil ajánlják naponta 3-szor 0.25 grammos adagokban antidiarrhoicum gyanánt.
Elővigyázattal kell eltartani.

FUCHSIN.
Magenta. Rosein. Briliáns- vagy gyémánt-iukszin.

A fukszin egyike a legrégibb és ma is fontos
mesterséges, orgánikus festőanyagoknak. A
legtöbb gyári f. nem egységes anyag, hanem
legalább két festőalapanyag: a pararosanilin
CrnH19N30 és a rosanilin C20H21N 3 0 sósavas,
kénsavas, illetve ecetsavas sóinak keveréke. Ujabban azonban tiszta pararosanilin is jő forgalomba p. fuchsin néven és tiszta sósavas rosanilin n. fuchsin és isorubin néven.

Elöállitdsa: A tiszta parrosanilin szintézis
utján a triphenilmethan-ból CH(C6H 5 ) 3 nyerhető, oly módon, hogy azt trinitrophenylmethanná C. H(C 6H4N02 ) 3 alakítják át, ezt chrómtrioxiddal főzve trinitrophenylkarbinollá C . Ott
(C 6 H 4 N02) 3 oxidálják és a terméket végül kellő
pillanatban megszakitott redukcióval cinkpor és
ecetsav segítségével pararosanilinné vagy triamidotriphenylkarbinol-lá C. OH(C6H4 NH2)a
redukálják, amely származék azonnal egyesül
az ecetsavval. Más szintézise is ismeretes, pl. a
paraamidobenzaldehyd-ból kiinduló.

E szintéziseket a gyári])arban csak ujabban
alkalmazzák, a nyersárut cwilinolaj oxidálása
utján gyártották, mely para1oluidin mellett anilint vagy anilint és orthotoluidint tartalmaz. Az oxidálásra

C1 . H1NH2

+

+

2C6H5NH2
3 0
partoluidin
anilin
régebben arzéntriox,idot alkalmaztak, melyet a
többféle anyagot tartalmazó keverékből konyhasóval (Cl) szorítottak ki. A kristályokban
leváló nyersfukszint mosás után vízből való kikristályositással tisztítják.
Arzénmentes fukszint az u. n. nirrobcnzolos,
továbbá a formaldehyd-módszerrel Mlitanak
elő. Ezek ismertetésére itt nem terjeszkedünk ki.
Sajátságok. A két rosanilinnek egy-egy molekula savval alkotott sói ráeső fényben fémes
zöldesfémfényiiek áteső fényben vékony rétegben vörösek. Oldataik karmoisinvörösek és nem
fluoreszkálók. A sósavas rosanilin C20H19Na.
HCl, mely a gyári fukszin főalkatré-;~e '"nmbos
táblákban kristályosodik, a kénsavas só zöl<lesfényü kristálypor, az ecetsavas só zöldesfényü
darabokból áll. t r. fukszin mintegy 330 vizben
s 10 alkoholban. továbbá amyl-alkoholban oldódik, éterben oldhatatlan. Tömény sósavval
barna tűket ad, melyek sósavban barna színnel
oldódnak. vízzel egyszerii sóvá és sósavvá
bomlanak. Maró alkaliák, ammonia stb. a fukszinoldatokat elbontják s szabad festőbázist
kristályosan lecsapják. A tiszta, frissen készült
rosanilin színtelen. Redukálószerek, mint cink s
ecetsav. stanno-klorid a fukszint elszintelenitik
leukanilinsók keletkezése mellett: C20HrnN~ .
HCl
H2 = C20H21N~. HCI. A fukszint
aldehyd barna szinanyaggá alakítja s e reakció
olv érzékenv az alkohol aldehvd-tartalmának
kimutatására is alkalmazható. ·

+

Megvizsgálás: A legtisztább kereskedelmi
készítmény a gyémánt-fukszin. A selejtesebb
áruk gyantaszerii tisztátlanságokkal vannak
szennyezve, melyek a föloldásnál a viz szinén
fénylő hártya alakjában usznak. Ezen kívül a
fukszin gyakran fémes szennyezéseket is tar-
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talmaz, melyek elégetésnél hamu alakjában
maradnak vissza. Az arzénes oxidálással elő
állitott f. ez utóbbival szennyezett. ·Teljesen
tiszta fukszin vizes oldatát a kénessav majdnem teljesen elszinteleniti, mig a szennyezett
egyenlő arányban piszkoss<hga vagy barna oldatot ad.
Alkalmazás: Szövetek, fa, bőr stb. festésére
használják, továbbá anilinkék előállitására. Állati anyagok direkte fölveszik, a növényiekre
tannin-hánytatóhorkő eljárással fixálják. Minthogy a tiszta fukszin nem mérges, élelmi- és
élvezeti cikkek. bor stb. festésére is alkalmazzák. Ez utóbbiakban a fukszin igen számos
módszerrel kimutatható.
Fukszin kimutatása lwrban pl. ugy történhet,
hogy annak jelentékenyebb mennyiségéből a
rosanilint ammoniával szabaddá tessziik és
éterrel kirázzuk. A leöntött szintelen éterrétegbe selyem vagy gyapotfonalat mártunk. Az éter
elpárolgása után a fonal rózsasziniivé válik. Még inkább előtünik a szin ecetsavval gyengén
megsavanyított vizbe mártásnál. Kayser szerint a fukszin vörös borban a következőleg
mutatható ki. Elővizsgálat: 100 kcm. bort erő
sen összerázunk 20 kcm. színtelen amylalkohollal. Ez utóbbi kiilönválásánál kissé vörös
szinii akkor is, ha fukszin nincs jelen s e szin
intenzitását mindjárt a kirázó hengerben spektrokoppal vizsgálhatjuk. tla a színeződés igen
erős, a folyadék egy részét amylalkohollal
fölhevitjük. Jelentékenyebb mennyiségü f. jelenete .esetén a jellegzetes rosanilin-abszorbciós
vonal a D és E között mutatkozik. tla ez az
eset forog fenn, akkor a bort a hengerben ammoniával tultelitjük és rázzuk: ha az összegyü- ·
lemlő amylalkoholréteg vörös szinii, ugy fukszin van jelen, ha az amylalkohol színtelen,
ugy savfukszin volt az abszorbciós esik oka.
Fővizsgálat: Iia az elővizsgálat negatív volt,
illetve bizonytalan eredményt adott, az esetben
100 kcm. borhoz részletenkint finoman porított
báriumhidroxidot hintünk mindaddig, mig bor
szine piszkos, szürkés-zölddé nem válik. Erre
két óra hosszat gőzfürdőn melegítjük, amikor
is a kezdetben kékes-zöld csapadék barnává
válik, s ezt szürön összegyiiitve addig mossuk,
mig a mosóvíz 100 kcm.-re szaporodik föl. A
rosanilin vagy tisztán. vagy tanninhoz kötve
lehet jelen a filtrumon levő maradvánvban és
csak igen kis része maradhat az oldatban. A
szüredéket mely az összes savfukszint tartaltnazza 10 kcm.-re lepárologtatjuk, papíron átsziirjük, ecetsavval megsavanyitjuk s spekti"oszkoppal vizsgáljuk. Ily módon Kayser 100
kcm. erősen festett tannintartalrnu olasz borokban o.ono2 g fokszint is biztosan kimntathatott.
A Mrit•mhidroxiddal keletkezett csapadékot

rázóhengerbe visszük, ólomecetet és ammoniát
adunk hozzá és amylalkohollal rázzuk. Rosanilin jelenlétében az amylalkoholréteg vörös
szinü s a megfelelö abszorbciós csikot mutatja.
A /J. fuchsin, mint emlitettiik, tiszta sósavas
pararosanilin: Cm Ii26 N3 Cl 0 4 nitrobenzolból
és p. nitrotoluolnak anilinnel s toluidinnal vasreszelékkel és sósavval való hevítése vagy pedig diamidodi phenylmethan-nak avagy anhydroformaldehyd-anilinnak anilinnel és sósavas
anilinnel oxidálószer jelenlétében történő fő
zése utján állitható elő. Ujabban acetonban
vagy alkoholban oldott triamido triphenil methannak oxidálása utján készítik. A savfukszin,
rubin S. a pararosanilin és rosanilin ammohium
és Na-sóinak keveréke. Fukszinnal füstölgő
kénsavval 100--170°-ra való hevítése utján készül. Vízben kékes-vörös szinnel oldódik s oldatát alkaliák elszintelenitik, de nem csapják le.

A JJ. fuclisin S. a tiszta pararosanilin triszulfosavnak megfelelő Na-só.
Az isorubin (Neufuchsin) sósavas rosanilin.
C22 Ii24 N:i Cl a diamidoditolylmethan-nak sósavas o-toluidinnel oxidálószer jelenlétében
történö hevítése utján készül. Arany-zöld fényü por, mely vizhen könnyebben oldódik, mint
a közönséges és p. fuchsin és élénkebb sziniire
fest.
·
A fuchsinokkal festett szöveteket és növényi
rostokat tömény savak sárgára festik, vizzel hevítve az eredeti szín ujra előtünik. Amrnonia.
alkaliák és kénammonium elszintelenitik. A közönséges és savfuchsin egymástól való megkülönböztetésére azokat egyenlő sulyrész tömény
sósavból és vizből készült edénybe tesszük.
A fuchsin elszintelenedik. a savfukszin változatlan marad, csak egy része vonódik el vörös
színnel.
Itt emlithetők a festöanyagok gyanánt használt többi anilinszáramazékok:
Anilinum azo-flavum.
Anilinum Bismarclz lmmewn. Sósavas triamidobenzol.
C 0 H~N~tt 2 : N 2 -C 0 tt~(NH 2 L tlCI.
Kissé világos, nagyobb adagokban hányást és
albuminvizelést okoz.
Anilinum Eosin. Ervthrosin. Tetral1romfl1wrescin. C2otIR'Br~ Or.. Vizben eloszlatott fluoresceinből bróm behatására keletkezik, a vízben
majdnem oldhatatlan vegviilet. Ennek káliurnsója az Eosinkaliurn C~ 0 tlc;K 2 Br~O„
6H 2 0.
Eosin néven tintakészitéshez használt kedvelt
vörös festőanyag, melyet szövetek. selyem.
gyapju, továbbá 111ikrnorganizm11sok festésére
is alkalmaznak.
An ifi 11 wn .!!."l'll ti an- l'i ol ctt.

+
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Anilinum hydrochloricum. Sósavas anilin.
· Elöállitására 100 r. friss szintelen
anilint kevernek 160 tiszta, 25 százalékos sósavval (fs. 1.123). Az oldatból kihülésekor kristálya!~ válnak ki. Vizben és alkoholban könnyen
oldódik. Olv. p. 192°. Vizes oldatából nátronlug
szabad anilint választ ki. Számos vegyi készit111ény előállitására szolgáló alapanyag. Ebből
készül az anilinfekete, az azo-festöanyag.
Fénytől óvott helyen kell tartani.
Anilinum malachit viride. Nem mérges.
Anilinwn metlzylen-coerulewn. Methylen kék.
A tetramethylthionin sósavas sója. CrnH1~NaSCl
Sötétzöld, bronzfényü por, mely vizben k'önynyen, alkoholban nehezebben oldódik. Vizes ol~
datában tömény nátronlugtól piszkos ibolyaszinii csapadék keletkezik. Hamvában ZnO ne legyen.
Alkalmazása. Belsőleg, csuz és malaria ellen
alkalmazzák, naponta 5-ször 0.1 grammos adagokban. Legnagyobb napi adagja 1 gr.
Anilinum methylen violett. Hasonló az előbbi
hez.
Anilinum rectificatum. Oleum Anilini. C 0 Hr.NH2. frissen desztillálva, szintelen, erösen
fénytörő, csipős izü, olajszerü folyadék, mely
a levegőn mihamar megbarnul. forp. 182°. Oldódik 30 r. vizben, igen könnyen alkoholban,
éterben és szénhidrogénben. Igen iól oldja az
indigo kéket, anilinkéket, kámfort, gyantát,
foszfort. Gőze gyulékony és kormozó lánggal
ég. Vegyileg jól karakterizált bázis, tehát savakkal sókat alkot, de a Iakmuszt nem kékiti
meg, ellenben a Dahlia festöanyagot megzöldi ti. ttevitve az ammoniát sóiból kiüzi.
C,;H 5 NH~.

GALLANOL.
Gallinol. Gallussavaullid.

Szintelen, 100°-nál vizmentessé váló kristááll. Vizben nehezen oldódik, alkohol és
éter könnyen oldják.
Előállítása. Oallussavat (10 r.) vagy tannint
fölösleges mennyiségii anilinnal 8-10 r. egy
órán át 150°-ra hevitenek, a fölösleges anilint
sósavtartalmu vizzel elvonják s a maradványt
forró vizzel ismételten kikristályositják.
Sa/dtságo!? l's megpizsgáfás. Alkaliákkal
barna szinnel oldatba megy, anilinná és galussavas alkálivá bomolva. Vizes oldata vaskloridtól kékre szinezödik. Ammoniás oldata a levegéín élénk vörös szinüvé válik. A vizmentes veV,yiilet olv. p. 205°.
Allwlmazds. Redukáló és antiszeptikus ha(;\su. A pyrogallol helyett héírbctcgségelrnél
1rokból

(ekcema, psoriasis, favus, 1wurigo) alkalmazz<ll<, talkummal, kenőcsökben 1 :30-•l :4 arányban. Állitólag nem mérges és nem izgató.
Eltartdsa. Vigyázattal és fén.rtöl óvott hcfj·en.

GALLICIN.
Gallussavas metiléter. Cofü(Oii)aC02Cfü.

Szintelen, vizmentes hasábok (metilalkoholból
kristáJyositva) vagy finom foszlányos tük, melvek c'sak forró vizben, továbbá alkoholban és
éterben oldódnak.
Elődllitdsdra 1 gallussav ~~agy tannin oldatát
3--4 metilalkoholban száraz sósavgázzal telitik. Több napi állás után az oldatot bepárologta tják szirupsürüségüre, a maradványt keverik
mészmentes báriumkarbonáttal s a keveréket
azután kivonják metilalkohollal.
Saidtsdgoll. Maró alkaliák barna színnel elbontják. Olv. p. 200°. Ammoniás oldata a levegőn
élénk vörös sziniivé válik.
Allwlmazds.
Antiszeptikum :-.zembetegségeknél. mint conjunctivitis etc. A rendkívül kis
fajsulyu port direkte beecsetelik.
Eltartdsa vigyázattal, fénytől óvott helyen.

GELA TINA ANIMALIS ALBA.
Gelatinum. fehér enyv vagy zselatin.
~·zintelen, vagy majdnem szintelen, áttetsző
iivegfényü szagtalan és iztelen lemezek. A zsel<r tin alkoholban és éterben oldhatatlan. Hideg
vizben megduzzad, anélkül, hogy oldódnék.
forró vízben könnven oldódik. az oldat tö111énysége szerint tÖbbé-kevéssé ragadós folyadékká. amely kihüléskor már 1: 100 arányban
kocsonyává ·mered, amely vag·y teljesen tiszta,
Yagy csak igen kevéssé opalizál.
Etődllitdsa. Marha- és borju csontokból rendkiviil nagy gonddal főzik ki. A gyári áruk közül
g.\·ógyszertári használatra a Oelatina in foliis
alba T-ma vagy a Grénetin néven forgalomba
kerii lö minőség alkalmas.
Saidtsdf{o!l. Vizes oldata semleges vegyhatásu legyen. Mivel majdnem tiszta glutin, ennélfoQ'va vizes oldatát ecetsav, ferrociankálium
~:em l~ges és bázisos ólomacetát, ferriszulfá t,
ti111só, rézsz11lfát, eziistnitrát továbbá hig ásvá-.
nvi savak nem változtatják meg. Ellenben lec~apja merkuriklorid és tannin. Vizes oldata
h~dratéritéí. Bizonyos sók mint konvhasó. salétrom. klórcink, továbbá ecetsav a .glutin kocsondsodásá t megszüntetik. továbbá megsziintcthető e saiátsága ismételt forralás vagy
100° -011 fel iili hiímérsékletre való hevi téssel,
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Megvizsgálás. Oldata tiszta helyen és alkoholtól ne adjon pelyhes csapadékot. Még igen
higitott oldatából is csersav vagy formaldehyd teljesen leválasztja. Elégetésnél ne hagyjon
hátra 2%-nál több hamut.
Alkalmazása igen számos technikai célra:
zselatintokok előállítására, zselatinos glicerinkészitményekhez, mint unguentum glycerini
végbélkupok, hugycsőpálcikák stb., továbbá
-ragasztószerül és bőralá fecskendezésre.
Utóbbi célra a gelatina sterilisata szolgál, melyet legelőször az E. Merek cég hozott forgalomba, 10%-os oldatban, beforrasztott üvegcsövekben. A készítményt megállapítottan egészséges állatok csontjaiból és kötőszöveteiből, az
összes asszeptikus óvatossági rendszabályok
figyelemmel tartása mellett állitják elő,
autoklávokban a leggondosabban sterilizálják
és állatokon végzett kisérletekkel megállapitják
ártalmatlanságát. Az utóbbi megállapításra
azért van szüség, mert még az abszolut sterilitás sem zárja ki a készitmény ártalmasságát,
különösen a tetanust okozó mikroorganizmusok épségben maradását.
Alkalmazás. Vérzéscsillapító gyanánt tüdő
vérzéseknél, vérköhögésnél, tüdőgyulladásnál,
gyomor- és bélvérzéseknél, fenyegető szülészeti vérzéseknél, morbus maculosusnál, skarlatina hemmorhagika stb.-nél, továbbá főleg az
aorta anneurysmajánál. Felnőtteknél, esetleg
ismételten, a test hőmérsékletére melegített
10%-os készitmény 40 kcm.-ét mélyen a felső
comb bőralatti szövetébe, vagy a mell bőr
alatti szövetébe, illetve gluteájába fecskendezik
be; gyermekeknél 5-10 kcm. az adag.
.
Az iivegfiolába forrasztott készitmény határtalanul tartós.

GELANTUM.
Egyenlő rész
lelő mennyiségii
szült bőrfirnisz,

zselatin, tragakanta és megfeglicerin meg rózsavizből kéamely némi thymolt is tar-

talmaz.

GEOSOT.
Lásd: a Gua.iakolwn valerianacum cim alatt.

GLUTOL.
Glutoform. Pormaldehyd-zselatln.

A zselatinnak formaldehyddal való egyesítése nem ütközik semmiféle nehézségbe. A zsela tinoldatot formaldehydoldattal csupán bepárologtatni kell és szárítani, vagy pedig zselatinlemezeket formaldehydoldatba helyezni, Ie111osni és szárítani. Nehézségbe ütközik azon-

ban poralaku formában előállitani. Schmidt szerint 500 zselatint oldunk 375 vizben, hozzáadunk 25 csepp formaldehydoldatot, a tömeget
kiöntjük és zárt szekrényben szárítjuk, amelyben formalinnal átitatott gyapotcsomó van. A
száritást égetett mész felett addig folytatjuk,
mig szilárd tömeget nyerünk. Ez állapotban
a készitményt mozsárban való dörzsöléssel felaprózzuk, azután teljesen száritjuk. Van Vloten
szerint 50 zselatint, 50 vizben oldunk a még
meleg oldathoz 2 kcm. formaldehyd oldatot
adunk s alaposan összekeverjük, mire a tömeg
a keverő rudra tapad. A még meleg masszát
hideg csészébe helyezzük és zárt edényben leöntjük formalin oldattal s azzal egy ideig érintkezésben hagyjuk. Az igy kezelt zselatint azután porrá dörzsöljük, vizzel jól lemossuk és
teljesen kisz·áritva porrá dörzsöljük.
Alkalmazás. A poralaku formaldehyd-zselatint mint száraz antiszeptikumot seb kezelésnél alkalmazzák. Felteszik, hogy a szervezet
biologiai müködése a készítményből formaldehydot választ ki, mely antiszeptikusan hat.

GL YCEROLUM.
Glycerol-Pankreatin. Tartalmaz 10% pankreatint glicerinben oldva. Az emésztést előse
gitő szerül ajánlják.
Glycerol-Trypsin. 10% trypsint tartalmaz
glicerinben oldva. Emésztést elősegítő szer.

GL YCOCOLLUM.
Glycln. Amido ecetsav. Amino aethansav.

Ctt2 (Ntt2) C02Ii.
Nagy, szintelen édesizü hasábok, melyek vizben könnyen oldódnak, alkoholban és éterben
o!dhatatlanok. Olv. p. 236°, megbarnulás mellett.
Előállitás. Egy rész hippursavat visszafolyós
hütővel ellátott csőben 10-12 órán át 4 rész
tömény kénsavval főznek, mi által a hippursav
benzoesavvá és sósavas glyokollá bomlik. Az
oldatot töményitik, a benzoesavat mechanice
leválasztják s az oldatot bepárologtatják. A maradványt föloldják vizben, fölösleges ólomoxiddal főzik, és a szüredéket kénhidrogénnel kezelik, az ólom eltávolitása végett. Az ólomszulfidról lesziirt folyadékból bepárologtatás után
glycocoll válik le. Szintézis utián monoklórecetsavból és ammoniából állitható elő.
Sajátságok. Vizes oldata ferrikloriddal vérvörös, rézszulfáttal sötétkék szineződést ad. A
glycocoll ugy savakkal, mint bázisokkal sókk{1
egyesül.
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GLYKOSAL.

GONOROL.

Szallcllsavas glicerin-észter. Glycerlnum salycllicum.
Aether glycerino-salicyllcus.

A Oonorol, Heine &. Co. Leipzig különleges
készítménye. Majdnem tiszta Santalol; lásd az
utóbbi címen.
A hugyutak megbetegedéseinél alkalmazzák.

Co H4 CH COO . C3 H5 (OH)2.

Fehér, kristályos por, mely mintegy 100 rész
hideg vízben oldódik.
GUACAMPHOL.
Előállitása glicerinnek szalicilsavval való heHenning,
vítése utján történik valamely ásványsavnak jeGuajacolum
can:phoricum.
Kámiorsavas guajakol-észter.
lenlétében, vagy pedig e helyett egy ásványi
sav, vagy egy szulfosav tiszta sójának vagy
CsH14(COO. C 6 H 40CH:J 2 •
észterének alkalmazása mellett.
Fehér, szagtalan és íztelen tükből áll. VízSajátságai. Forró víz és alkohol könnyen
ben
oldhatatlan. Alkohol és éter nehezen oldoldják, éter vagy kloroform kissé nehezebben.
ják.
Forró alkoholban, kl01'<1forrnban és meleg
Oiicerinnel elegyíthető. Alkáliák könnyen elecetsavban
könnyen oldódik. Olv. p. 187°. Heszappanositják, szalicilsavas nátriummá és glivítve maradék nélkül elég.
cerinné.
Előállitása ugy történik, hogy kámforsavMegvizsgálás. Szalicilsavtartalmát sósavval
való semlegesítés után, az ismert ferriszalicil kloridot guajakolnátriumra hagynak hatni és a
reakcióval ferriklorid segítségével mutathatjuk nyert terméket kloroformból kikristályositják
ki. A glicerin kimutatása a következő módon
Azonosság. 0.2 gr.-ját föloldjuk 2-3 keni
történik: a nátronluggal elszappanositott oldat tömény kénsavban. A sárga szinti oldat J csepp
egy részét sósavval tultelitjük, a kiválott sza- ferrikloridoldattól zöldre szineződik. 0.5 gr.-ját
licilsavat éterrel kivonva eltávolitjuk és a vizes alkoholos káliluggal vizfürdéín bepárologtatjuk
folyadékot vízfürdőn, amennyire csak lehet, be- A maradványt föloldjuk 10 kcm. vízzel és ho~
sürüsitjük. Ha a maradványt most káiiumdi- záadunk 0.5 g. nátrium bicarbonicumot: krezotszulfáttal hevítjük, ugy a jellegző szurós szagu szag keletkezik. Ha oldatát éterrel kétszer kí
rázzuk, az utóbbit elpárologtatjuk és a viss1.<1
akroleingőzök .keletkeznek.
Alkalmazás. A glykosalnak határozottan mu- maradó guajakolt föloldjuk 4-5 kcm. alkn
tatkozó csuz- és lázellenes sajátságai vannak. holban: 1-2 csepp ferrikloridtól smaragdzöld
A gyomrot meg nem terheli, mert csak a be- színeződés keletkezik. Ha vizes oldatát meg
lekben szívódik fel, továbbá a szívre és vesére savanyítjuk, híg kénsavval, kirázzuk éterrel é~
sincsen káros hatása. Külső alkalmazásánál a ez utóbbit elpárologtatjuk: kámforsavból állc.•
fE:hér kristályok maradnak vissza. Ezeket föl
bőrt teljesen érintetlenül hagyja. Felemlithető
izzasztó hatása is. Akut- és ízületi csuznál neu- oldjuk mitegy 10 kcm. forró vízben. A forró olralgikus megbetegedéseknél hülésből eredő ba- dat egyik fele ferrikloridoldat hozzáadásárn
joknál cystitisnél, hyperkeratitis ekzamatosa, világos vörösesbarna csapadékot ad, a másik
herpes tonsurans, pytiriasis versicolor és eri- fele rézszulfátoldattal kékeszöld csapadékot.
threma esetében ajánlják.
Megvizsgálás. Olv. p. 126-127°. 1 gr.-ját lll
Adagolás és alkalmazási formák. Belsőleg kcm. vízzel kirázzuk és a folyadék egy-egy
felnőtteknél 3-4-szer naponta 0.5 gramm gyerfele részét hig salétromsavval való megsavamekeknél 0.25-0.5 gr. ostyában. Bevétele után nyitás után báriumnitráttal és ezüstnitráttal
szénsavtartalmu viz ivása elősegíti az izzadást. vizsgáljuk kénsavra és sósavra. 0.5 gr.-ját fölKülsőleg a következő formákat alkalmazzák:
oldjuk 10 kcm. alkoholban. Az oldat színtelen
legyen. a kék lakmuszpapirost meg ne változRP.
tassa és egy csepp ferrikloridtól se zöld, se
Oiykosal 20-30.0
kék színeződést, színváltozást mutasson (semSpiritus ad. 100,0
leges vegyhatás, szabad guajokol vagy idegen
Adde Oiycerini 10-20.0
fenolok).
M. D. S. ecsetelésre.
Csekély mennyisége tömény kénsavval eldörgölve citromsárga szineződéssel oldódjék, megRP.
barnulást, vagy elszenesedést ne mutasson,
(idegen organikus anyagok) - 0.5 gr.-ja platinaOlykosal 2.5-5.0
Iemezen hevítve, mérhető maradványt ne hagyUngt. Paraffini 40,0
jon hátra (anorganikus szennyezések). Guaja01. Terebinth. 5,0
Twl tartalmának meghatározására a legegyM. f. ungt. n. S. bedörzsölésre.
szeriibb és legpontosahh módszer a methoxylAz E. Merek cég készítménye.
szám megállapitása l eisel szerint. E meghatá-
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rozás külön készüléket igényel s leirása nagyobb kémiai munkákban megtalálható, Methoxyl-tartalma elméletileg 13.6%. A kereskedelmi készitmények 13-13.3% methoxyl-tartalmat mutatnak.
Alkalmazása. Diarrhoea s tüdővészesek izzadása ellen alkalmazzák. Egyszeri legnagyobb
adagja 1.0 g, napi legnagyobb adagja 2.0 g.
Eltartása vigyázattal. a fénytől óvott legyen.

GUAJACETIN.
Guacetln. Natrium gualaceticum.
Cofü(Ott)OCfüC02Na.

Szintelen, szagtalan, kristálypor, mely 15
rész vizben semleges vegyhatásu, kesernyés
izü folyadékká oldódik.
Előállitás. A pyrocatechin egy sav-észterének
vm. sóját, pl. a monobenzolsulfopyrocatechinnátriumot monoklórecetsavval kezelik s azután
a benzolszulfosavat alkalioldattal való főzés utján leválasztják. Benzolszulfonészter helyett a
pyrocatechin monoacet- és monobenzoilészter
tipusu észterét is lehet alkalmazni és monoklórecetsav helyett ennek alkoholétereit (87668 sz.
n.émetbir. szab.). Előbb a szabad savat állitják
elő, s ezt nátrium carbonicum-mal való semlegesítés utján nátriumsóvá alakítják.
Azonosság. Hevítésre aromás gőzök fejlődése
mellett elszenesedik s jelentékeny mennyiségü
sómaradványt hagy hátra, mely a lángot sárgára festi, alkalikus vegyhatásu és savakkal
fölpezseg. A tablettákká komprimált só hevitve
fölpuffad. mint a rhodanhigany. A guajacetinnek híg kénsavval való bepárologtatásánál kumarin-szag lép föl. Vizes oldatában ferriklóridrtal előbb ibolyaszin. a kémlőszer nagyobb
mennyiségénél piszkos szinii pelyhek leválása
mellett kék szín lép föl. Eziistnitrátoldattól ez
oldat kis ideig tiszta marad, azután kristályos
ezüstsó kezd leválni, mely a folyadék melegitésénél. főleg nehány csepn ammonia hozzáadására gyorsan elbomlik. Savak a tömény, vizes
olctatból szabad pyrocatechin-monoecetsavat
v<llasztanak le kristályos alakban. melyek olv.
Jl. tiszta állapotban 1:30-131°. - Tömény kénsav a guajacetint előbb szinteleniil veszi föl s
s1létrnmsavtól pedig igen gyorsan barnára színeződik.

Mern•;zsf[álás. Vizes oldata semleges tegyen.

illetve kissé savanvu vegvhatásu. Ha 0.5 g,-Ját
ff.lösJeqes mennviségii hig kénsavval elhamv~szti11k és :i. sómarndékot ammoniumkarbonát
;itmoszfér6han való hevítéssel semleges nátri11111sz11lfáttá alakítjuk. ennek sulya ne legyen
több, mint 0.187 g. Oldjunk föl 3 g. guajacetint

60 kcm. vízben s adjunk az oldathoz 10 kcm.
hig kénsavat s rázzuk ki 30 kcm. éterrel. A lepipettázott éteres réteget 2-3-szor vizzel mos'.'11 k: az éter elpárologtatása után visszamaradó
kristályok 130-131° olv. p.-ot mutassanak.
Allwlmazás és adagolás: Tuberkulozis kezelé~énél

kreozot helyett 3-4-6-szor naponta
0.5 g.-ként por alakban. vagy (borban) oldva.
Ize nincs, az emésztőszerveket nem izgatja,
nem okoz émelygést.
Eltartása rendes.

GUAJACOLUM CARBONICUM.
Duotal. (Cott.OClia)oCOa.

Fehér kristályos, semleges, majdnem íztelen
és szagtalan. Vízben oldhatatlan, hideg alkohol
alig, forró jól oldja, valamint éter, kloroform és
benzol is. Olicerinben és zsíros olajokban csak
kissé oldódik. Olv. p. 78-84°.
Előállitása végett 2 molekmasulynyi guajakolt megfelelő mennyiségii nátronluggal oldatba
visznek s ez oldatba lassu áramban 1 molekulasulynyi szénoxiklöridgázt (phosgen COCl 2 ) vezetnek be. A guajakolkarbonát kiválik s szódaoldattal mosva alkoholból kikristályositható. A
vizes folyadékban konyhasó marad oldva.

Azonosság. Alkoholos kálilug azonnal elbontja szénsavvá és guajakollá, mely utóbbi megsavanyitással izolálható. Alkoholos oldatát ferriklorid nem változtatja meg. 91.5% · guajakolt
tartalmaz.
Alkalmazása. Az egészséges gyomron változatlanul megy keresztül; a bélben guajakollá
és szénsavvá bomlik. mely bomlás beteges állaJJotnál már a gyomorban bekövetkezik. Tuberk11 lozisnál 0.2-0.5 g, kezdődózisokban adagoli:ík; az adagok 2-4 g.-ig fokozhatók. Kiválása a hugyban guajacyl-kénsav alakjában történik.
Eltartása rendes.

GUAJACOLUM PHOSPHORICUM.
Foszforsavas guajacyl-éter. (Cott.OCfü)a. PO •.

Fehéres, majdnem szagtalan kristálypor,
mely vízben oldhatatlan, alkoholban, kloroformban, acetonban oldódik. Olv. p, 98°.
Előállitása. Foszforoxikloridnak guajakolnátril•mra való behatása utján történik.

Alkalmazása hasonló, mint a guajakolé, de
ritkán rendelik.
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GUAJACOLUM SALICYLICUM.
Guajakol-salol. Cott.OCfü. C1füO. •

fehér kristályos por, szagtalan és iztelen.
Vizben majdnem oldhatatlan, alkohol, éter és
. kloroform oldják. Olv. p. 65.
Elődllitdsa: egyenlő molekulasulynyi guajakolnátriumot és nátriumszalicilátot foszforoxi-.
kloriddal kezelnek.
Azonosság. Alkoholos káli!ug guajakolkáliummá és kálimszaliciláttá bontja. Alkoholos
oldata vizes ferrikloridba cseppentve ebben zavarosodást okoz, alkoholos oldata azonban
ferrikloridtól borvörössé válik.
Alkalmazás. Belsőleg 'alkalmazva a bélben
guajakollá és szalicilsavvá bomlik, melyek
könynyen fölszivódnak. Tüdővészeseknek rendelik étvágyjavitóul s az emésztést elősegitö
szeriil, továbbá bélantiszeptikum gyanánt napi
1-10 g.-os adagokban.
Eltartása rendes.

GUAJACOLUM VALERIANICUM.
Geosot. Valeriánsavas guajacyl-észter.
Coli. . OCiia . c.ttoC02.

Sárgás, olajos folyadék. Szaga a guajakolra
és valeriánsavra emlékeztet. fs. 1 :037. forrp.
245-•265°. Vizben kevéssé oldódik. könnyen oldódik alkoholban, éterben, benzolban és kloroformban.
Előállítása valeryl-kloridnak guajakolnátriumra való behatása utján történik.
Allwlmazása. Mint a tiszta guajakolt, tüdő
vész ellen alkalmazzák zselatin-tokokban 0.2
g.-ként, naponta 3-6-szor.

GUTI APERCHA IN BACILUS.
Guttapercha depurata, vel alba. Tisztltott guttapercsa.

A nyers guttapercsa tudvalevőleg a Sapotacea-khoz tartozó Palaquium, Payena, Mimusops stb. fajok besürüsitett tejnedve s főleg a
liátsó Indiai szigetvilágból jön forgalomba. A
tisztított guttapercsát a nyers árunak széndiszulfidban való föloldása s ülepítés után üveggyapoton át 90 százalékos alkoholba való
filtrálása és az oldószer elpárologtatása utján
állitják elő s a fehér tömeget rudakba sodorják.
Eltartása hüvös és fénytől óvott helyen, legcélszerübben viz alatt történik, melybe nehány
csepp kloroformot tettünk.
Alkalmazdsa fogüregek kitömésére, guttapercsa-tapaszmullok előállításához technikai célokra stb. Kloroformos . oldata Traumaticin
néven ismeretes.

HAEMATOXYLINUM.
Haematoxylin. C10liuOo

+ 3fü0

Attetszö, fénylő lemezekből áll. J1ideg vizben
uehezen, forró vizben könnyen oldódik, valamint alkoholban is; éter nehezen oldja. Olv. p .
100-120° kristályvize elveszté~ mellett.
Előállitdsa.
Kereskedelmi
extractum campechianae-t (mely 9.5-11? .S;:'ó-ot tartalmaz)
homokkal kevernek és isniételten 5-6-szeres
térfogat viztartalmu éten d hidegen kivonják.
A kivonatokat bepárologtatják szirupsürüségüre, némi vizet adnak hozzá és kristályosodás
végett félre tesszük. P. krist~lyokat kevés kénsavtartalmu hideg vi7zel lemossák és átkristályositják.
Sajátsdgok. A nf 6YZetes rendszerhez tartozó
oszlopos kristályMból áll. A napon vörösre színeződik. A Fehlillg-féle és az ezüstnitrátoldatot
redukálja. Maró szénsavas alkaliákban oldódik,
kékesibolya, ilktve biborszinnel.
Alkalmazása. Az alkalimetriában indikátorul
használják, valamint mikroszkopi készítmények
festésére.

HAEMOLGALLOL.
Hlimol.

Barnavörös, vízben nehezen oldódó por. lze
alig van.
Elődllitds. Pyroga!lol-nak stroma-mentes tömény koncentrált vér-, illetve hamoglobinoldatra való behatása utján készül, illetve cinkporral való redukálás utján.
Allwlmazds. A belsőleg alkalmazott hamoglobin amugy is erős redukáló hatásoknak lévén kitéve a szervezetben, célszerünek bizonyult a hamog!obint már a szervezeten kiviil
redukálni. Az íztelen liamoga!lol és liaemol
igen könnyen fölszívódik a szervezetben s
anaemiánál, chlorosisnél, skrofulózisnál, tuberkulózisnál és fertőző betegségek utáni gyöngeség ellen alkalmazzák.
Adagja 3-szor naponta 0.5 g. étkezés előtt.

HAEMOGLOBIN.
A voros vértestecskék szinanyaga. fehérje
reakciót ad és vasat tartalmaz, mintegy 0.4%
mennyiségben.
Az arteriás vérben a hamoglobin oxigénnel
laza vegyületté, oxyhiimoglobin-né van egyesülve, a vénás vérben pedig ujra mint (redukált)
hamoglobin van jelen. A hamoglobin szénoxiddal és nitrogénmonoxiddal is egyesül.
Az Oxyhtimoglobin kristályosítható, de e
képessége különböző állatfajoknál különböző,
valamint mások és mások a kristályalakok is.
Megfelelően higitott vizes oldatai a spektroskopban jellegző abszorpciós csíkot mutatnak.
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A hamoglobin és oxyhamoglobin bomlási terméke a Methiimoglobin, mely csak kevéssé tér
el a oxyhamoglobin-tól.
Hiimatin (oxyhamatin). lfa a hamoglobint
savakkal kezeljük, egy fehérjévé (Globin) és
vastartalmu szinanyaggá, a Hiimatin-né bomlik, mely utóbbi feketésbarna vagy kékesfekete
amorf por, vizben, higitott savakban, alkoholban, éterben és kloroformban oldhatatlan, ellenben alkaliákban könnyen oldódik s ez oldatai
áteső fényben vörös, vékony rétegben zöldes
szinüek.
.
Hiimoglobin solutum. Solutio Haemoglobini.

Pr. Vienn. R.P. ttamoglobini sicci in lamellis
partes 250 solve (per horas 6) in glycerini partibus 10, spiritus vini 15, aquae 25 et sepone
vase bene tecto per horas. Tum ingere massam
in apparatum depulsorium et superaffunde
.quantitatem sufficientem
miscellae
parato
Spiritus vini parte 1 aquae partibus. 3. ttoris
48 elapsis fac ut liquor guttatim defluat et
liquoris defluxi partes 50 collige.
Alkalmazása és adagolása, mint a füi.mogallol-é.
Hiimoglobin készitmények: Hiimatol, Htimoneurol, Sicco (ttaemoglobimun siccum). :Egyéb
véralkatrészeket is tartalmaznak a Htimalbumin-Dahmen, mely hamoglobin mellett ttama-

tint, serum-albumin-t, paraglobulint és a vérsavó sóit is tartalmazza.
Htimatin-albumin: tlamoglobin és serum
albumin keveréke 0,<1% vatsartalommal a Haematin fehérje és Sang~linol: száritott borjuvér,
a Htimoferrum-labdacsok friss marhavérből, a
Htimoferrogen defibrinált és éterrel kimosott,
vakuumban beszcíritott vér, melyből 150 g. állitólag megfelel e~y liter ttamatogen-tlommelnek; Hiimoform 0s Trefusia száritott marha vér,
Idegen anyag1,lrnt is tartalmaznak:
Hiimalbumin peptonatum, peptontartalommal,
Hiiminal 9.4 vasoxid és 5% foszforsav tartalommal,
Haematogen-Hommel defibrinált vérből némi
kreozot és l(.'lycerintartalommal,
Haematogen Schmidt zsirmentes glycerint és
konyakot is tartalmaz; ugyanilyen a
Hiimanutrid, a Dynamogen, a Sicco-készitmények különböző izjavitókkal; SanguinalKrewel, F errohiimin, Roborin, F ersan stb.

szor 0.1 g.-ként, labdacsokban, minden 4-ik nap
1 szemmel több egész 1O szemig; a Cu. haemol
tuberkuÍózis, lues, skrofulózis, ekcemák, vérszegénység, chlorosis-nél naponta 3-szor 0.1
g.-ként; maximál dózis naponta 3-szor 0.5 g.

HEDIOSIT.
Glykolheptonsavas lakton. C1ttdk

Pehér, szagtalan, kristályos por. Ize édeses
vizben könnyen oldódik, alkoholban nehezen.
éterben oldhatatlan.
Előállítása gyárilag történik oly módon, hogy
szőlősavra cyánhídrogéneket hagynak behatni
és a keletkező addiciós terméket Pbütl-dal kezelik. A baritvegyületet kénsavval elbontják és
a· keletkező glykolheptonsavas laktont az oldat
bepárologtatását követő kristályositással tisztítják .
Azonosság. Vizes oldata kissé savanyu vegyhatásu és a sarkit~tt fényt balra tériti.
tla 0.5 hediosít ot 2 kcm. kénsavval főzünk.
fölhabzás közben elszenesedés (megfeketedés)
következik be és meggyujtható gáz, szénmonoxid száll el. - 1la 1 g. hediosit-ot 1 vizzel és
0.5 phenylhydrazi11-nal egy órán át vizfürdőn
melegitjük, alcoh•Jl absolutus hozzáadására
szines kristály tömeg válik le, mely borszeszből
átkristályosodva 172° olv. pontot mutat.
Megvizsgálása. 1 g. vizes oldatának próbáit
kénhidrogénnel, báriumkloriddal és ammoniával
kezelve egyikkel se változzék. :Ez oldat a Pehling-féle oldatot főzéssel ne redukálja, továbbá
frrri és ferrisóval megsavanyitva, kék szinező
dést ne mutasson. - 1.04 hediosit oldata 10
kcm. vizben fölmelegités után 9.5-10 kcm. 1h
normáli nátronlugot igényeljen a semlegesitésére. - 8%-os hediositoldat 24 órai állás után
17°-on - 52° spec. eltéritést mutasson a natriumvonalhoz. Nátronluggal való megsavanyitás
után az oldat balra tf rit. Platinalemezen elégetve ne hagyjon háti 1 maradékot.
Alkalmazás és hatás. Diabetes ellenes szer és
cukorbetegeknél gyógyszer és egyuttal táplálószer is. A szervezetben teljesen fölszivódik s a
cukorkiválást tetemesen csökkenti .
Adagolása. Napi 20 g.-jának elfogyasztásánál
sem észlelték zavaró hatását. Naponta 10 g.-iát
rendelik s ételekhez, italokhoz keverve veendő
be. Eltartdsa rendes.

HAEMOLUM.
Szürkés, vizben nehezen oldódó por. Teljesen
hasonló készitmény, mint a ttamogallol.
Előállitása. Defibrinált vér haemoglobiniának
cinkporral való redukálása révén történik.
Származékai: A Bromhaemol epilepsiá-nál 3szor naponta 1 g.-ként; a Jodhaemol tert. szifilis
scrofulose, asztma ellen; az As. haemol, 2-3

HEDONAL.
Methylpropylcarbinolurethan.

(CatI1) (Ctla) : CttO. CO. Ntl2
Pehér, kristályos por. Szaga és ize kissé a
borsméntára emlékeztető. Olv. p. 76°, forr. p.
215°. Vizben 37°-nál 1: 120 arányban oldódik.
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magasabb hőmérsékleten tultelitett oldatok állíthatók elő. A szokott organikus oldószerekben
könnyen oldódik.
Előállitása.
l(lórszénsavnak methylpropylkarbinolra (secundár-alkohol) való behatása
utján történik. :Előbb ezen alkohol klórszénsav
észtere keletkezik s ez utóbbi ammonia hatására
Iiedonal-lá alakul.
Azonossdg. Alkaliákkal (nátronluggal stb.)
szénsavvá, ammoniává és methy!propyl-karbinollá (Cli3 Ca Ii 3 • Ctt(Ott) bomlik. - Iia
nátronluggal melegítjük és 30-40°-ra való kihülés után jódot adunk hozzá, jodoform keletkezése áll be.
Megvizsgdlás. Olv. pontja 76°-on legyen, a
mit kénsav fölött szárított készítménynél határozunk meg. - 1 g.-ját 20 kcm. vizzel rázzuk:
a papiroson átszürt folyadék se a vörös lakmuszt meg ne változtassa, se hig salétromsavval megsavanyitva bárium- vagy ezüstnitrátoldattal csapadékot ne adjon (semleges vegyhatás, kénsav, sósav). - 0.1 g.-jának 1 kcm.
tömény kénsavval hidegen készült oldata színtelen elgyen, - melegítésre gázfejlődés közben
sárga szineződés mutatkozik, sőt e bomlás
hosszabb állás közben is bekövetkezik (idegen
szerves szennyezések). - A tömény kénsavval
előállitott oldatba beledobunk egy ferroszulfát
kristálykát: e körül barna réteg ne mutatkozzék (salétromsav). - 0.5 g.-ja platinalemezen
elégetve, megolvadás után forrás közben szenesedés nélkül elégjen s mérhető maradványt alig
hagyjon hátra.
·
Alkalmazása. A hedonalt 1-2 g.-ként altató
szerli!l alkalmazzák oly esetekben, amikor tulságos izgultsági állapot nem forog fenn, továbbá
könnyebb természetü elmebajoknál.
Hatása tízszer erősebb, mint az aethylurethané, 1.5-•2 g.-ként adagolják ostyában, tabletták vagy por alakban borsménta vizzel. Oldatokban is rendelhető, oldatait azonban főzni
nem szabad, mert alkohol és vizgőzökkel elillan. Bizonyos esetekben bélbe fecskendezik,
sőt bőraláfecskendezve is alkalmazható.

Azonosság. Már mérsékelt hevítésre szublimál s 275°-nál bomlás közben fo1 r. Hig kálilug
melegítésre oldja, miközben az alantolsav
C11Ii3o(Oii) . C02Ii kálisójává alakul. Iia e sóoldatot ásványi savval megsavanyitjuk, ujra
alantol C15Ii2002 csapódik le. -· Szintelen és
csak gyönge szagu legyen és platinalemezen
maradék nélkül égjen el.
Alkalmazás. Belsőleg antiszeptikum gyanánt
alkalmazzák malária, tuberkulózis, hurutos bántalmak esetén 0.01 g.-ként 10-szer naponta. A
hugyot állitólag már 1: 10000 arányban megóvja a rothadástól.
Eltartása rendes.
.„

HELIOTROPIN.
Lásd a Piperonal cim alatt.

HELl(OMEN.
Blsmutum dibrombetaoxynaphtoicum basicum.

Finom, sárgás, szagtalan por, mely a szokúsos oldószerekben oldhatatlan. 110°-nál sterilizálható.
Elöállitás fJ oxinatfolsavnak brómozása utján
jégecetsavas oldatban 4 atom közönséges
brómmal és a nyert dibrombefaoxinaftoesav kiszámitott mennyiségü bizmut-hidroxiddal való
főzése utján készül. A 43373. sz. m. kir. szabadalom szerint a Richter 0., Budapest vegyészeti gyára állítja elő.
Azonosság és megvizsgálás. 2 g. helkoment
100 kcm. 1-2~o-os nátronluggal kb. egynegyed
óráig kevergetés közben forralunk. A levált bizmuthidroxidot a szokásos kémlőszerekkel rrmtatjuk Id. A szüredékben sav hozzáadása által
külöin választjuk a /1-oxinaftoesavat, amelyet
aztán vaskloridreakcióval (kékes ibolya színeződés) és 5 rész jégecetből kikristályosítva
identifikálhatunk. Olv. p. 251°.
Alkalmazás és hatás. Mint szagtalan nem
mérgező jodoformpótlék bőrsebekre, fekélyekre
és mint hintőpor műtétek után és a nyálkahártyák megbetegedéseinél. Kitünően szárítja a sebeket s minthogy bakteriumölő és nem mérgező,
nagyobb sebfelületekre is lehet alkalmazni, mint
Eltartása elővigyázattal.
a jodoformot.
Adagolás és rendelési formák. A helkomen
HELENIN.
külsőleg tisztán vagy más szerekkel, mint hinAlant-kámfor. Alantsavanhidrld. Alanto-lakton. CrnfüoOo. tőpor vagy 1-20%-os kenőcs alakjában alkalmazható.
Szintelen, hasábos kristálytükből áll, ize és
szaga alig van. Olv. p. 68-70°. Vízben kevéssé
HELMITOL.
éterben és alkoholban könnyen oldódik.
Anhydromethylen-citromsavas hexamethylentetramln.
Elöállitása. Az Inula helenium ·gyökerének leUrotropin-neil (111).
párlásánál kristályos tömeget nyerünk, mely
C1Hs01. (Clio)oN•.
alanto-laktolból és alantolból áll, mely utóbbi
szivacsos anyagokkal elvonható. ttig alkoholból
Szintelen, vizben 7: 100 arányban keserü ízzel
való átkristályositással tisztítják.
s savanyu vegyhatással oldódó kristályokból
1
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úll. Borszeszben alig oldódik, éterben teljesen
oldhatatlan. Olv. p. 165-175° bomlás mellett.
Előállitds. Urotropinböl és anhydromethylencitromsavból Bayer & Co„ Elberfeld szabadalmazott eljárás szerint gyártja. Anhydromethylen citromsavat citromsavnak formaldehyd- del vagy klormethylalkohollal való kondenzálása utján nyernek.
Azonosság. liig savak lassanként elbontják.
alkaliáktól gyorsan bomlik formaldehyd ldválása mellett. Platinalemezen erősen földuzzad s
ammonia és formaldehyd szagot áraszt. - 0.5
g.-ját melegitéssel oldjuk 5 kcm. vizben s hozzá
adunk 2-3 csepp tömény kénsavat. Lehülés
után anhydromethylencitromsav
kristályok
válnak le, melyeket rázogatással elkülönitve
sziirőpapiroson összegyüjtiink és 2-3 kcm.
vizzel kimosunk. A szüredéke1 megsavanyitjuk
1 kcm. hig sósawal és fölforraljuk. Az elszálló
gőzök formaldehvd szagnak és az 0.2 resorcin
és 1 kcm. tömény kénsav oldatába mártott sziirőpapirost megvö1J"ösitik (formaldehyd kimutatása hexiamethylentetraminból). Az oldatot aztán alkalikussá tesszük és fölforraljuk: a: keletkező gőzök ammoniaszaguak és a vörös lakmuszpapirost megkékitik. A szürőpapiroson
levő kristályokrrt kémlő csőben 2-3 kcm. mésztejet öntünk és a keveréket forraljuk; a gőzök
formaldehydszaguak és a resorcin-sósavval
benedvesitett lakmuszpapirost
megvörösitik
(formaldehyd . kimutatása anhydromethylencitromsavban) Az oldatot jól lehütjük, megszürjük s a szüredéket melegitjük, mire benne
a melegen nehezen oldódó citromsavas mész
zavarosodást okoz.
Megvizsgálás. 1 g. oldatát 20 kcm. vizben hig
salétromsavval megsavanyitjuk s felét ezüstnitrát, a másik felét báriµmnitrát-oldattal vizsgáljuk: zavarosodás ne mutatkozzék (sósav és
kénsav). -· Kis mennyiségét tömény kénsavval
eldörzsölve, szintelen oldatot kapjunk (idegen
organikus anyagok). - 0.2-0.3 g.-jához elegendő mennyiségü tiszta mészvizet adunk lugos
vegyhatás bekövetkeztéig; az oldat teljesen
tiszta maradjon s egyszeri fölforralásra se mutasson zavarosodást. liosszabb főzésre citromsavas mész válik le (oxálsav és citromsav) .. 0.5
g.-ja platinalemezen elégetve mérhető maradványt ne hagyjon hátra (organikus· szennye-·
zések).
Alkalmazdsa. Hugydezinficiens cystitis non
gonorrhoica-nál, urethrocystitis-nél és az urotropin alkalmaztatásának eseteiben.
Hatása fájdalomcsillapitó s a hugyot gyorsan
sava11yu ve·girhatásuvá teszi és megtisztitja a
formaldehyd hatása révén. Ez utóbbi a }orissen
féle reakcióval mutatható ki. Készitiink 0.1 %-os
phloroglucinoldatot, ebből 1-2 kcm.-t adunk
8-10 kcm. csontszénnel szintelenitett friss

hugyhoz és 11ehány csepp kálilugot. Barnavöriis
szinez(ídés keletkezik, mel}· mihamar halavúnyabbá válik. E reakció érzékenységi határa állitólag 1: 75000.
Adagolds: Legnagyobb egyszeri adagja 1.0;
legnagyobb napi adagja 4.0 g.

HEPAR.
U1sd: Or.!!.'anothernpids llészitnH'nyek.

HERMOPHENIL.
Hlganyezüst natriumphenyl-dlszulionát.
Culi:i 0 . ftg (SO"Nah

Fehér, alaktalan por, 40% ttg = tartalommal. 5 r„közönséges hőmérséldetü vízben oldódik. 120°-ig hevitve oldatban el nem bomlik. Alkoholban oldhatatlan.
Elődllitása. Natriiiinphenyl-diszulfonátnak molekuláris mennyiségü HgO-dal való kezelése utján történik.
Azonosság. Sósavval főzve elbomlik és kénhidrogénnel az ismert HgS reakciót adja. A tt.
oldat ferrikloriddal a fenolokra jellegző ibolya
színeződést adja. íömény kénsavval melegitve megsárgul. - Berg reagensével (2 csepp
sósav, 2 csepp ferrikloridoldat, 100 viz) hidegen
amethystvörös szineződést mutat, melegitve narancsvöröset. Ft oehde reagensével melegítve
oldata megsárgul, majd megbarnul, végül ametiszt szinüvé válik. - Nátriumperszulfáttal rózsa szineződésl ad s melegitésre a folyadék
megbarnul; nátronlug hozzáadására e keverékilen sárga HgO csapadék keletkezik.
Mandelin reagensében (0.1 ammonium vanadictnnnak 20 tömény kénsavbap· való oldata) kis
mennyiségét oldjuk, indigÓRék sávok mutatkoznak s a folyadék rendszeH'nt megkékül, melegitésre e szin kékeszöldbe megy át, forralásrn
smaragdzöldbe. E. reakció igen érzékeny és jellegzetes. ~ Formalinkéüsavval melegítésre intenziv bal'navörös szineződés mutatkozik.
· Alkalmazds. Gldatban sebantiszeptikum; borogatásokhoz, a szenig.yógyászatban eziistnitrát
é5 protargol helyett, továbbá lues ellen belsőleg
és külsőleg ajánlják. 1 e;; -os oldatai a legtöbb
kórtokozó mikroorganizmust azonnal· elpus:lti tiák; 1 %..,os oldatainak hatása valamivel
lassubb.
Izgató hatása nincs.
Adagoldsa; Küls81eg 1--'-2%-os oldatát; belső
leg pro die 0.04-0.08, böraláfecskendezésre
0.02--'-0.04 · g. mennyiségét rendelik a következö
p'eceptformák szerint:
Mi;dura:
RP. Mermophenyli 0.6
Aquae 10.0
Syr. cort. aur. 400.0
Vini malacens ad. 500.0
S. Naponta 2-4 evőkanál.
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Labdacsok:
RP. ttermophenyli 1.0
:Extr. chinae aqu. 2.5
Rad. liquir. pulv. q. s.
ut f. pilulae
S. Naponta 2--4 darabot.
H ermophenyl-vaselin:
Rp. ttermophenyli 1.0
Vaselini 30.0.
H ennophenyl kellőcs:
RP. ttermophenyli 1.0
Aquae 4.0
Adipis lanae 5.0
Vaselini 20.0
H ermophellYl-iniekciók. Idült hugycsőgyulla
dás kezelésére Matz a következő injekciókat
ajánlja:
Rr. ttermophenyli 0.5
0.75
1.0
Protargoli
0.5
0.75
1.0
Olycerini
30.0
30.0
30.0
Cocaini hydrochl. 1.0
1.0
1.0
Aquae
1000.0 1000.0 1000.íl
Eltartdsa igen nagy elővigyázattal.

HEROIN.
Dlacetyl-morphlnum.

e, 1Ht 1NO (C2fü02)

2.

fehér, színtelen kristályos por. Ize keserü,
vegyhatása lugos. Vizben majdnem oldhatatlan,
alkohol és éter kissé, kloroform és benzol könynyen oldják, zsiros olajokban oldhatatlan. Olv.
p. 173°.
Előállítása a szabad morphinum-nak acetylkloriddal való hevitése utján történik. A származékot előbb vizzel, azután igen hig szódaoldattal mossák és forró alkoholból átkristályositják.
Azonossdg. Savak könnyen oldatba viszik s
az oldataiból alkáliák, ammonia, ammonium
karbonát kicsapják, az előbbiek fölöslege azonban ujra oldatba viszi. A morfintól a következő
leg különböztethető meg: salétromsavtartalmu
kénsavtól hidegen sárgásbarnára, melegitve
vérvörörse válik; ha ferricyánkálium-ferriklorid oldathoz adjuk, ebben hosszabb állás után
kék színeződést okoz; salétromsavval előbb
sárga, melegitésre pedig vörösszinüvé válik;
Pröhde reagenséhez hozzáadva vörös-sárgászöld-vörös szinváltozások előtünését idézi elő;
a jódsavat nem redukálja.
Megvizsgálds. Szintelen legyen és 173° olvadáspontot mutasson. Tömény kénsavban
szineződés nélkül oldódjék (idegen organikus
szennyezések). - Perricyankálium-ferrikloridoldatba hintve, azt ne fösse azonnal kékre.
Platinalemezen maradék nélkül égjen el.

Allwlmazds. Bódító szer, még pedig mint a
codein és morphin pótszere, hurut, köhögési
inger stb. leküzdésére 0.005-0.02 adagokban
naponta többször cukorporral. Vizes oldatban
némi sav segitségével vihető át.
Legnagyobb egyszeri adagja 0.06, napi adagja
0.2 gramm.

HEROINUM HYDROCHLORICUM.
Sósavas morphindiacetylsavas észter.

/0 CO CHa"-

C17 Hi7 NO,

/HCI.

'0 CO CHa

...~
Fehér, kristályos szagtalan por. Ize keserii.
vegyhatása semleges. Olv. p. 230-231°. - Vizben igen kiinnyen oldódik (1 :2). Vizes oldata
semleges vegyhatásu és ferrikloriddal meg nem
kékiil.
Elődllitdsa a heroinbázisnak sósavval való
kezelése u tján történik.
Azonossdg. Oldataiból maró alkaliák, ammnnia és alkalikarbonátok lecsapják, de a két elöbbi
kémlöszer fölöslegében oldódik. ttosszabb fő
zésnél, főleg ásványi savak jelenlétében az ecetsav leválása mellett elszappanosodik. Kénsavval
és etilalkohollal főzve, ecetsavszagot áraszt
(megkiilönböztetés a codeintői).
Allwlmazds, mint a rnorphinum hydrochloricumé, hurutos, asztmás bántalmaknál, tiidövésznél stb. mint görcs és fáj dalomcsillapitó szeré.
Adagoldsa belsőleg 0.003-0.005 g.-os napi
adagokban. Legnagyobb egyszeri adagja 0.01,
bőraláfecskendezésre 112%-os oldatának 1-2
kcm.-e.

HETOLUM.
Natrium cinnamylicum syntheHcum.
Co!iGCH = CH . COO Na.

fehér, kristályos édeses izű por. tiideg vizben oldódik (1 :20) alkalikus vegyhatással.
Elödllitdsa. A Kalle & Co. A.-0„ Bieberich
cég a Perkin-féle szintézis szerint készült fahéjsavnak szódával való semlegesitése utján gyártja. (Lásd Acidum cinnamylicum).
Azonossdg. 115-120°-on jellegző aromáju
gőzök keletkezése mellett elbomlik. Savakkal
fahéjsav válik ki belőle, melynek olv. p. 134°. Vasoxidsókkal élénk sárgaszinü csapadékot ad;
mészsókkal nehezen oldódó calcium-sót.
Alkalmazás. Tuberkulozis ellen ajánlották
1-5% vízes vagy fiziologikus konyhasós oldatait bőraláfecskendezésre, mely célra ampullákba forrasztva is forgalomba kerül.
Adagja érbefecskendezésre 0.0005-0.0015 g.;
legnagyobb adagja 0.025 g.
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HETRALIN.
Dloxibenzolhexamethylentetramln. Cott.(OH)2. (CHo)oN•.

Fehér, tűalaku kristályok, melyek meleg vízben 1: 14, forró vizben 1 :4 arányban oldódnak.
160°-ig változás nélkül hevithetők.
Előállítás. A Möller & Linsert, ttamburg cég
gyártja dioxibenzol (resorcin) és hexamethylentetramin egymásra hatása utján.
Azonosságát alkotó részeinek reakciói segítségével mutatják ki.
Alkalmazás és hatás. ttugyhajtóul ajánlják az
urntropin (hexamethylentetramin) helyett, fő
leg cystitis gonorrhoica-nál. Mérgező hatása
nincs. ttasználata után a hugyban formalin nrntatható ki.
Adagolása. Napi 1.5-2.0 g.-onként rendelik
.3---4-szer naponta 0.5 g.-os adagokban.
Eltartása rendes, a levegőn nem változik.

HEXAMETHYLENTETRAMIN.
Urotropln. For1nin. Amluoform. C0Hi2N•.

Szintelen, szagtalan, édeses, később kesernyés
izü kristályok (rövid, hatoldalu oszlopok). Vizben könnyen (1 :1.2), alkoholban kevésbbé, éterben alig oldódik. Vizes oldata édeses, keserü s
a lakumszszal és jodeosinnal szemben lugos
vegyhatást mutat, de a phenolphtaleint meg nem
vörö.siti.
Előállítása. :Egy lombikba 100 r. formaldehydoldatot öntünk, jó hütés mellett, igen kis részletekben mintegy 70 r. 25%-os ammoniát adogatunk hozzá, hogy ennek szaga állandó maradjon. Azután még 10 r. ammoniát adunk a
keverékhez s jól elzárt üvegben 12 órán át állani hagyjuk. :Ekkor mintegy 1h cm.-es rétegben
parcellán tálba öntjük, papirossal lazán befödjük s meleg helyre állitjuk. Nehány nap mulva
a kiválott kristályokat összeszedve forró alkoholból, némi csontszén hozzáadása mellett átkristályositjuk s a kristályokat éterrel lemosva.
a levegőn szárítjuk.
Azonosság. tta vizes oldatát hig kén- vagy
sósavval főzzük, formaldehyd keletkezik. tta
ezután fölöslegben nátronlugot adunk hozzá,
melegítésre ammonia száll el. - Vizes oldatából
ezüstklorid fehér csapadékot választ le, mely
mihamar kristálytükké alakul. - .E.züstnitráttal
fehér csapadékot kapunk, mely hexamethylentetramin fölöslegében oldódik; ez oldat forralásra nem változik, de egy idő mulva fénylő,
tükörbevonat alakjában fémezüst válik ki belőle.
Rézszulfáttal világos kék, ferrikloriddal barna.
nyálkás csapadékot ad. - Csersavtól sárgásfehér csapadék keletkezik, gallussav nem okoz
csapadékot. - :Erősen higitott vizes oldata fölösleges brómvizzel narancssárga csapadékot
ad, amely reakció segitségével a vizeletben is

kimutatható. Jódkáliumos oldattal barna.
kristályos csapadék keletkezik. - tta 0.1 hexamethylentetramint 0.1 szalicilsavval keverünk
s hozzáadunk 5 kcm. tömény kénsavat, melegitésére pompás karminvörös szinti folyadék keletkezik. - A készítmény platinalemezen hevítve, megolvadás nélkül elillan; gőzei fakókék
szinü lánggal elégnek.
Megvizsgálds. 1 :20 oldatának 5 kcm.-ét
egyenlő térfogat Nessler-féle reagenssel elegyítve, hidegen ne mutatkozzék zavarosodás v.
színeződés, forralásra pedig megbarnulás vagy
megfeketedés (kissé sárgás árnyalat megengedhető; formaldehyd már hidegen higanyt választ
le, a111monia vagy ammoniumvegyület nyomai
melegitésre barna színeződést okoznak merkuriamidojodid-merkurioxid keletkezése mellett. 1 g.-ja 10 kcm. vizzel teljesen tiszta oldatot
adjon, mely lakmuszszal szemben alkalikus
vegyhatásu (szinező szennyezések). Kis menynyisége tömény kénsavval leöntve, szintelen
oldatot adjon (idegen organikus szennyezések).
- 0.5 g.-ia platinalemezen vigyázattal hevitve
megolvadás nélkül teljesen s szén hátrahagyása
nélkül elégjen, a gőzök szaga ammoniára emlékeztet (anorganikus és nem illanó organikus
szennyezések).
Alkalmazás. Az urotropint 1-2 g.-os adagokban mint hugysavoldódó szert hugysavas diathesisnél, továbbá bakteriumpusztitó hatása
miatt mint belső antiszeptikumot alkalmazzák
cystitisnél stb. Napi 4--6 g.-os adagokban hugyhajtó hatása van.
Legnagyobb adagja 1.0, napi adagja 2.0 g.
Eltartása: vigyázattal.

HOLOCAINUM HYDROCHLORICUM.
Sósavas dilithoxyaethenyl diphenylamldin.
Cott.OC2H.NH. (CCfü)=N-Cott.. OC2H•.

A szabad bázis, fehér kristály por. Vizben és
alkoholban oldhatatlan. A sósavas holocain
rhombikus oszlopokból álló, fehér kristályok,
mely mintegy 50 rész vizben oldódik keserü
izzel és semleges vegyhatással. Oldata a nyelven érzéstelenséget idéz elő, Olv. p. 121°.
Előállítása. A Meister Luicus & Brünningliöchst cég gyártja foszforoxikloridnak p. phenetidin-szulfát phenacetin-ra való behatása révén: ttolocain-szulfát keletkezik, melyből nátronluggal leválasztják a szabadbázist s alkoholból való átkristályositással tisztítják. A tiszta
bázist forró sósavban oldják, melyből kihüléskor
a sósavas só fehér kristályokban kiválik.
Azonosság. Vizes oldatából lugok nyomaitól
is kiválik, amit már az üveg alkalicitása is elő
idézhet, miért is a holocaint porcellán edényben
oldjuk és az oldatot sósavval kifőzött üvegcsé-
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be filtráliuk. A holocain megadja a indophenol
reakciót.
tta 0.1 holocaint 1 kcm. sósavval egy percig
főzünk és a folyadékot 10 kcm. vizzel higitjuk,
a kiváló sárga csapadék fölött levő folyadék
krómsav hozáadására ne szineződjék rubinvörösre (p. phenetidin).
Alkalmazása. 1 %-os holocainoldat 2-3 cseppje a szembe cseppentve egy percen belül érzéstelenséget okoz; többszöri becseppentésre az
érzéstelenség 40 percig tart. - A cocain fölött
az az előnye, hogy gyorsabban érzéstelenit, a
szemhártyát nem száritja és nem okoz szembogártágulást vagy szűkülést. Oldatai sterilizálhatók.
Eltartása igen nagy elővigyázattal, fénytől
óvott helyen.

HOMA TROPINUM HYDROBROMICUM.
~ómsav-as

oxytolulltropin. C1ofü1NOaHBr.

tropint vagy sóit füstölgő salétromsavval megsavanyitjuk és a savat elpárologtatjuk, kissé
színeződött maradványt kapunk, mely alkoholos káliluggal leöntve megvörösödik, néha
ibolyás kezdőszinnel. ttig savval vagy alkálival melegítve a homatropin könnyen ujra tropinná és mandulasavvá alakul. A homatropin
pupillatágitó hatásu.
Megvizsgálás. Olv. pont. 210-212°. Tömény
kénsavban hidegen színtelenül oldódik, melegítésre az oldat megbarnul s ha vigyázattal
egyenlő térfogat vizet adunk hozzá, virágillat
válik érezhetővé. Kloroformban oldhatatlan,
rnig a vele összetéveszthető atropin vagy hyoscyamin az oldószerben·"'minden arányban
könnyen oldódnak. Az ammoniával lecsapott
és éterrel kirázott kristályos tiszta homatropin-bázis olvadáspontja 95-96°, a hyoscyarniné 108, az atropiné 115.5°.
Alkalmazás. A homatropin épen oly pupillatágitó, mint az atropin; 1% oldatának a szembecseppentésénél a tágulás maximuma 1 óra
mulva következik be s hatása 20 óra mulva
teljesen megsziinik. (Az atropinnál a hatás 69 napig tart). A homatropin szembecseppentésénél a szájban keserii iz lép föl, a torok kiszáradását azonban, mely az atropinra oly jellemző, nem okozza.
LegnagyolJb napi adagja 0.002; (ttelv.) -0.003 (Oerm.); egyszeri legnagyobb adagja
0.001 (Oerm. ttelv.)
Eltartása igen nagy vigyázattal, jól záró,
száraz, kisebb edényben.

Szintelen, kicsiny, rhombus-kristályokból áll.
Négy rész hideg, egy rész forró vizben oldódik,
valamint 18 rész alkoholban; éterben és kloroformban oldhatatlan. Olv. p. 210-212°.
Előállítása. Előbb amygdalinsavas tropin lehetőleg tömény oldatát állitják elő, ehhez féltérfogat 10--12%-os sósavat adnak s gőzfiirdőn
az-elpárolgó sósav rendszeres pótlásával több
napon át melegítik. A termékből, - mely a keletkező sósavas homatropin mellett még nagyobb
mennyiségü változatlan amygdalinsavas tropint
is tartalmaz, valamint annak bomlástermékeit,
az elsőt ammoniával való lecsapás és ldoroformmal való kirázás utján vonják ki. A tropin
a lugban marad. A káliumkarbonáttal vizteleHOMATROPINUM HYDROCHLORICUM.
nitett kloroformos oldat bepárologtatása után
Brómsavas Oxytoluiltropin. C10HotNOaHCI.
a nyers homatropin barna szirup alakjában marad vissza, mely egy idő mulva kristályosan
Szintelen kristályok, melyek vízben és alkomegmered. A brómhidrogénsavas só előállitá holban könnyen oldódnak.
sára hig tt Br-oldattal pontosan semlegesítik
Előállítása sósav segitségével teljesen hasonés a nyert sót alkoholból ismételten átkristályo- lóan történik, mint a lfomatropinum hydrobrosi tják.
micum.:.é, melylyel sajátságaira és hatására
Azonosság. Vizes oldata semleges vegyha- m'·zve is mindenben megegyezik. Ugyanigy vitásu és eziistnitráttal sárga csapadékot ad. tta selkednek a Homatropinum sulfuricum és a Hoklóros vizet adunk hozzá s azután kloroform- matropinzzm salicylicum is.
mal kirázzuk, ez utóbbi barnára színeződik. A
sósavas só oldata aranykloriddal vizben neheHOPOGAN.
zen oldódó, hasábos kristályokból álló csapaLásd: Magnesium hyperoxydatum.
dékot ad. tta sósavval kissé megsavanyított ollfopogan-nak nevezi a Kirchhof u. Neirath
áatához káliumhiganyjodidot v. foszforvolfrámberlini
cég az általa előállitott Magnesium hysavat adunk, fehér csapadékot kapunk; foszformolibdénsav sárga, jodoldat barna csapa- peroxidot, illetve az abból előállitott készítmédékot idéznek elő; tannin vagy platinaklorid nyeket a Hopogan-port és Hopogan tablettánem okoznak változást. - Alkaliák és ammónia kat.
A Hopogan-por 15% Mg 0 2 -tartalommal Mg
csak tömény oldatokban adnak csapadékot,
mely a kémlőszer fölöslegében oldódik. Pikrin- 02 és MgO keveréke, mely utóbbi rendszerint
savoldattal előbb gyantás, később kristályossá bázisos karbonáttá alakul. Finom fehér por,
váló, sárga csapadék keletkezik. tta a homa- mely vízben alig oldódik. ttig kénsavval előál-
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litott oldata hig káliumchromáttal sötétkék szinez.ődést ad, mely éterrel kirázható.
A Hopogantabletták 0.5 grammosak, 0.3 tejcukor mellett 7.5% hopogant tartalmaznak.
A Hopogan készitményeket gyomor és bélantiszeptikum gyanánt ajánlják, s állitólag erjedéstgátló hatásuak.
Lásd a Magnesiwn hyperoxydatum-ot is.

HYDRARGYRUM COLLOIDALE.
Hyrgol. Kolloid higany.

Homályos, itt-ott fémfényü, fekete likacsos darabok, melyek vizzel sötétszinü fekete folyadékot adnak. A folyadék főzésekor a rendkivül
finoman eloszlott higany megszürkül.
Előállítása. Erősen higitott merkurinitrát oldatot kevergetés közben beleöntözgetünk igen
hig stannonitrátoldatba, miközben a két oldatnak csak annyi szabad salétromsavat szabad
tartalmazni, hogy bázisos só leválása ne következzék be. Sötétbarna folyadékot nyerünk. Ehhez tömény ammoniumcitrát oldatot adunk, a
mely a kolloid higanyt kisózza; a folyadék
barna színe feketébe csap át, ugyanily szinü finom csapadék mutatkozása mellett. Azután a
folyadékot ammoniával semlegesítjük s ha a
csapadék már leülepedett a fölötte levő folyadékot lelopózzuk, majd maradványát likacsos
agyagedénnyel elvonjuk s a még így is híg
pasztát vákuumban, kénsav fölött beszáritjuk.
Azonosság. Vizes szuszpenzió-ja nátronlugtól s nehány savtól csapadékot ad, saléteromsavtól feltisztul. A folyadékban mikroszkop alatt
400-szoros nagyításnál barnássárga göböcskék
mutatkoznak. Papiroson a száraz kolloid higanyt finom fekete porrá dörzsölhetjük; porcellánmozsárban dörzsölve, könnyen fémhigany
golyócskákká fut össze. A készítmény 73-80
százalék Hg mellett ónsókat és ammoniumsókat
tartalmaz salétromsav és citromsavhoz kötve.
Alkalmazás. Kenőcsökben (10%) vagy vízben (0.1-0.2 % ) szifilisnél bedörzsölésre használják, belsőleg labdacsok alakjában mint a
rendes Hg-ot, 0.01-0.003 adagokban.

HYDRARGYRUM CYANATTUM.
Hydrargyrum borussicum seu zooticum. Merkurlcyanid.
Hg(CNh.

Fehér vagy sárgás, többé-kevésbbé áttetsző,
négyzetes oszlopok vagy kupokból áll. Szaga
nincs, ize csípős, undorító fémes. 17 rész víz és
13 rész alkohol semleges vegyhatással oldják.
Előállitása. 4 r. berlini kéket, 3 rész sárga
higanyoxiddal 20 r. viz hozzáadogatása mellett
gondosan eldörzsölünk s a keveréket porccel-

láncsészében az elpárolgó vizet pótolgatva
előbb 1-2 óráig vízfürdőn, majd szabadlángon
addig főzzük, mig kék szine el nem tünik. Ha
ez 10 perc alatt be nem következnék, még némi
Hg 0-ot kell hozzáadnunk. A levállott vasoxiduloxidot (3 Fe. 2 Fe O) papiros szürőn összegyüjtve, forró vízzel még egyszer kilugozzuk
s az összeöntött szüredékeket kéksavval (HCN)
megsavanyitva kikristályositás végett besürüsitjük.
Azonossdg. Vizes oldatát sem maró, sem szénsavas alkaliák el nem bontják. Hig oxisavak pl.
hig kénsav hidegen egyáltalán nem, forralásra
csak részben bontja el. Ezüstnitráttal egyáltalán nem ad csapadékot. HCl, H Br, HJ elbontják; (pl. sósavval ciánhidrogénsav és merkuriklorid keletkezik.) A vizes oldatból kénhidrogén fekete higanyszulfidot, káliumjodid vörös
merkurijodidot csap le, mely e kémlőszer fölöslegében természetesen nem oldódik. Kristályai
kémlőcsőben hevítve
szétpattogzanak, majd
megolvadás közben fémhigannyá, dicyan-ná
és paracyanná bomlanak Hg (CN2) = Hg
(CN) 2. - Egyenlő sulyrész jóddal keverve és
hevitve sárga majd megvörösödő szálladékot
merkuribijodidot szolgáltat s e fölött egy másik
szintelen tükből álló CN J. szublimátumot.
Megvizsgdlás. Platinalemezen 0.1 porát nagy
vigyázattal léghuzatos fülkében hevitve az teljesen elillanjon. 5%-os ezüstnitráttal ne adjon
csapadékot (Hg, Cl 2).
Alkalmazdsa. Szifilisznél bőraláfeccskende
zésre 0.005-0.01 g-ként; belsőleg gyermekek
difteriánál 0.0005 g.-ként.
Legnagyobb adagja pro dosi 0.02, pro die
0.1 g,
Mint Mercurius cyanatus gyakori alkalmaztatást nyer a homoöpathia-ban.
Eltartása a mérgek között nagy vigyázattal.
Deniges-oldata es.zközök és a kéz dezinficciálására: 2.0--5.0 hydrargyrum cyanatum, 10.0
borax, 1000.0 viz.

+

HYDRARGYRUM IMIDO-SUCCINICUM.
Succinimid-higany, (C2fü(C02)N)2Hg.

Fehér, selymesfényü, kristálypor, mely 25 r.
·vízben vagy 300 rész alkoholban oldódik. Vegyhatása semleges.
Előállitása. 1 rész frissen lecsapott hydrargyrum oxydatum-ot elkeverünk 15-20 r. vizzel
s 1 r. succinimid hozzáadása után üveglombikban addig forraljuk, mig a higany föl nem oldódik, azután az oldatot megszürjük és kristályosítás végett bepárologtatjuk.
Azonossdg. Oldata semleges vegyhatásu s
kénhydrogénnel es kénammoniummal fekete
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csapadékot ad. Nátronlugtól előbb sárga, ammoniával fehér, káliumjodiddal vörös csapadékot ad. A fehérjét nem csapja le.
Alkalmazása. Bőr alá feccskendezve 0.013
g-os adagjait szifilis ellen alkalmazzák.
Eltartása: nagy vigyázattal.

HYDRARGYRUM JODATUM fLAVUM.
Protojoduretum hydrargyrl. Merkurojodid. tlg2J 2.

Sötét zöldessárga, szagtalan és iztelen por.
Vizben és hideg alkoholban teljesen oldhatatlan.
ttevitve maradék nélkül elillan.
Előállitása. 8 rész higanyt alkohollal belocsolunk és kevergetés mellett részletekben 5 rész
jódot adogatunk hozzá; a kevergetést az alkohol pótolgatása mellett addig folytatjuk, mig a
fémhiganyszemcsék teljesen el nem tiinnek s a
keverék zöldessárga szinüvé válik. Az egyidejüleg keletkező Iig J 2 eltávolitása vé~ett a készitményt alkohollal addig mossuk, mig a szüredék kénhydrogénnel változást mutat s végül
likacsos lemezen, sötét helyen szárítjuk.
Azonosság. Lassu hevítésre merkurijodiddá
és higanynyá bomlik, majd barna folyadéklcí.
olvad, végül elillan. Klórral kezelve merkurikloriddá és merkurijodiddá alakul, salétromsavval merkurinitráttá és merkurijodiddá, kaliumjodidoldattal merkurijodiddá és fémhiganynyá.
Alkalmazás. Antiszifilitikum gyanánt alkalmazzák, pro dosi 0.02, pro die 0.05 adagokban.
Ma már elavult, mert megbizhatatlan összetételü.
Eltartása sötét helyen, vigyázattal.

HYDRARGYRUM OLEINICUM.
Sárgás, áttetsző, kenőcsszerü, olajsavszagu
anyag, mely zsiros olajokban teljesen oldódik.
Elődllitdsa. 25 r. sárga higanyoxidot porcelláncsészében leöntünk 25 alkohollal s hozzáadunk
75 olajsavat s az egészet addig kevergetjük, mig
megsürüsödik, majd 24 órai állás után vízfürdőn
60°-on alul 100 részre bepárologtatjuk.
Sajdtságok és megvizsgdlds. Kénhidrogénnel
vagy kénammoniummal leöntve, megfeketedik.
- 1 g.-ját 5 kcm. salétromsavval nehány percig
főzzük és 5 kcm. vizet adunk hozzá; a szüredék
kihülés után háromszoros mennyiségü hig kénsavval elegyítve, meg ne zavarosodjék. (PbS04).
- 1 g.-ját 10 üvegporral és 20 alkohollal kevergetés közben egy órán át 35-40°-on állani hagyjuk: a szüredék vízfürdőn gyorsan bepárologt1tva legfölebb 0.06 maradékot adjon (szappanfélék kizárása, - 88% merkurioleádot (25 százalék IigO) tartalmaz, a többi 12 százalék szabad olajsav és viz, tehát nem egységes vegyület.
Alkalmazds. Külsőleg antiszifilitikum gyanánt alkalmazzák, továbbá psoriazis, ekcema,

mirigydaganatok stb.-nél, rendszerint 1-5 rész
semleges kenőcscsel keverve.

HYDRARGYRUM OXYCYANATUM.
Merkurioxycyanid. 3tlg (CN2). tlgO.

Mikrokristályos, fehér por, kissé sárgás árnyalattal. Oldódik 17 r. vizben kissé lugos vegyhatással.
Előállitdsa. 10 r. merkuriklorid oldatából fölösleges nátronluggal kicsapjuk a Iigü-t és klórmentessé mossuk. Azután eloszlatjuk 120 vizben.
hozzáadjuk 9.5 merkuricyajlid 100 vizben való
oldatát, vízfürdőn elszintefenedésig melegítjük,
asztbesztcsomón átszürjük, 100 részre bepárologtatjuk kristályosítás végett, vagy pedig beszáritjuk.
A kereskedelemben kétféle készitmény fordul
Egyik a közönséges módszer szerint készült
s a ttgü. 3Iig(CN) 2 képletnek megfelelő és egy
a K. Holdermann szerint készült Iigü. ttg(CN) 2
összetételü készítmény.
elő.

Ez utóbbi előállítása oly módon történik, hogy
45 hydrargyrum cyanatum-ot oldunk 400 kcm.
vizben és 43.2 higanykloridból frissen lecsapott
és klórmentessé mosott hydragyrum oxydatummal egy órán át főzzük. Ezután még forrón
filtráljuk, a filtratumot forró vizzel kimossuk és a folyadékot hülni hagyjuk. Iigü. Iig
( CN) 2 összetételü kristályok válnak le, melyeket összegyüjtünk és szárítunk. Az anyalugban
csekély mennyiségü oxycyanid mellett a cyanid
fölö1slege van oldva. Ez okból a részleges kristályosítás helyett bepárologtatással előállitott
készítmények nagycbb mennyiségü cyanid
tartalmuak, mint aminő a leglugosabb Iigü . Iig
(CN)2-nek megfelel.
E készitmény fehér kristálytiikből álló laza
por, mely hideg vizben nehezen (1 :75) oldódik
s még kevésbbé alkoholban.
Megvizsgálása következőleg történik: TeliteV
oldatának 3 kcm.-éhez mérőhengerben 0.5 kcrn.
1: 10 chlórammoniumoldatot adunk: fehér pelyhes csapadék keletkezik. mely chlórammonium
oldat 7 kcm.-ének hozzáadására még nem megy
teljesen oldatba, csakis annak nagyobb mennyiségeitől. (Cyanid tartalmu oxycyanid ujra oldására 7 kcm.-nél kevesebb chlórammoniumoldat is elegendő). -• Telitett vizes oldata hig
salétromsavval megsavanyitva eziistnitráttal
legfölebb opalizálion (sósav). - 0.5 g.-ja léghuzatos fülkében porceclánfedőn hevitve. teljesen elillanjon (nem illanó anyagok kizárása). 1 g.-ját pontosan lemérve oldjuk 100 cm 3 vízben,
hozzáadunk 2 g. nátriumkloridot és 2 csenp
methylorange-indikátor hozzáadása után hagymavörcsszinüvé titráljuk. Ehhez nem kevesebb
mint 42 és nem több, mint 42.7 tizednormál sav
használódjék el. 1 kcm. tizednormál sav
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megfelel 0.0234 g. tlgü. tlg(CN)2-nek, tehát
98.3-99.4%-os legyen. - Csekélyebb mennyiség elhasználása cyanid, nagyobb mennyiség
higanyoxid jelenlétére mutat.
Azonosság. 1 :20 oldatát tannin kicsapja, stan-

noklorid pedig redukálja. Ammoniával ennek fölöslegében oldódó csapadékot ad; ammonia és
káliumbromáttól vagy ammonia és nátriumfoszfáttól keletkező csapadék ugyanigy viselkedik.
tla 5%-os merkurioxicyanid oldathoz cseppenként 5 százalékos káliumjodidoldatot adunk, a
keverék megsárgul, ammonia hozzáadására
megvörösödik, majd rozsdabarna csapadék válik le belőle, mely KJ-oldatban oldódik. Kénhidrogén és kénammonia fekete merkuriszulfidot
választanak le belőle.
Mind a két készítmény a következő reakciókat
adja: a telített vizes oldat 10 kcm.-e sósav hozzáadása után kénhidrogénnel fekete tlgS csapadékot ad. - A telített vizes oldat 4-5 kcm.-éből
kevés stanno-klorid hozzáadására finoman eloszlott higany válik ki szürkésfekete csapadék
alakjában; - ha ugyanily oldathoz vigyázattal
klórammonium-oldatot adunk, fehér csapadék
keletkezik, melyet a kémlőszer fölöslege ujra
fölold. A higanycyanid klórammoniummal nem
ad csapadékot. - Kis mennyiségét 4-5 kcm.
nátronluggal és nehány csepp ferroszulfátoldattal több percen át főzzük, ezután 2 cse1JJJ ferrikloridoldatot adunk hozzá és sósavval megsavanyitjuk: egy ideig tartó állás után berlinikék
válik le. A kétféle készítmény megkülönböztetésére
különböző oldhatóságuk és jódkáliummal szemben való viselkedésük szolgál. A készítmény
0.5 g.-ját hosszabb ideig rázzuk 10 kcm. vízzel;
ha oldódás kötvetkezik be, akkor a rendes módszerrel előállitott készítmény van jelen. Azonosságának kimutatására az 5 százalékos tiszta oldat 3 kcm.-éhez pipettából 3 csep 1: 1 jódkáliumoldatot adunk: határozott sárga színeződés következik be; ha azután ammoniát adunk hozzá,
vörösbarna csapadék keletkezik, mely fölösleges jódkáliummal oldatba megy. tla ellenben a
fenti arányban oldódás nem következik be, ugy
K. tloldermann-féle készítmény van jelen. Ennek telített oldatából 3 kcm.-hez 0.5 kcm.
kálium jodatum oldatát adjuk, melytől lassanként halványvörös csillámló kristályokból álló
csapadék válik le. Káliumjodidoldat további
hozzáadására tiszta színtelen oldat keletkezik.
tla azután ehhez ammoniát adunk, a folyadék
sárgára színeződik és melegítésre vörösbarna
csapadék válik le belőle.
Telitett vizes oldata papírosan átszürés után
teljesen tiszta és színtelen legyen és a vörös
lakmuszpapirost észrevehetően megkékitse. 2-3 kcm. hig sósav hozzáadására 10 kcm. oldathoz gázfejlődés nyomai se mutatkozzanak. A

phenolphtalein-t nem vörösíti meg (alkalikus
vegyhatás-, alkalicianidok és karbonátok). - 1
g.-ját finom porrá dörzsöljük és kénsav fölött
szárítjuk. A port 20 kcm. alkohol absolutus-szal
rázzuk, filtrálunk és a teljesen tiszta szüredéket
elpárologtatjuk. Csak minimalis maradványt
kell kapnunk, melyet 5-6 kcm. vízben oldunk.
Az oldat egyik fele 1 csepp káliumjodidoldat
(1 :20) hozzáadására ne adjon kezdetben sárga,
később vöröses csapadékot. Káliumjodid fölös·
lege föloldja az esetleg keletkező higanyjodidot.

Az oldat másik feléhez ezüstnitrátoldatot adunk.
az oldatba menő higanyoxicianid nyomaitól esetleg opalizálás mutatkozhat, de ész~
revehető csapadék ne keletkezzék (higanyklorid). - 0.5 g.-ja porcellántégelyben fülkében v.
szabad levegőn hevitve, mérhető maradvány
hátrahagyása nélkül elillanjon (idegen nem illanó anyagok). melytől

A higany oxicianidok HgO-tartalmának
meghatározása. 1 g.-ját pontosan lemérjük

s föloldjuk 50-60 kcm. vízben, hozzádunk 2 g.
nátriumkloridot és 2 csepp methylorange-oldat
indikátorral tizednormál sósavval hagymavörös
sziniire titráljuk. Ehhez legalább is 15 kcm. tizednormálsavat kell elhasználnunk. 1 kcm. tizednormal sav megfelel 0.0108 higanyoxidnak.
e szerint legalább is 16.2% higanyoxid követelhető. tlgü. tlg(CN) 2-re átszámitva, megfelel
tlgü. tlg(CN)2 és Hg(CN) 2 keveréke minimálisan 35.1 % mennyiségnek.
Alkalmazás. A merkuricyanidot antiszeptikum
gyanánt alkalmazzák. Hatása megfelel a szublimáténak, de nem annyira maró és a fémedénye_ket meg nem támadja.
Eltartása igen nagy vigyázattal.

HYDRARGYRUM PEPTONATUM LIQUIDUM
Liquor hydrargyrl peptonati.

Sárgás, kissé savanyu vegyhatásu folyadék.
Ize sós, kissé fémes.
Előállitása. 1 r. merkuriklorid 20 r. vízben való
oldatához hozzáadunk 10 r. vízzel kevert peptont, a csapadékot 1 óra mulva összegyüjtjük,
kevergetés közben oldjuk 50 r. 1.5%-os konyhasó oldatban és kiegészítjük 100 részre.
Azonosság. Kénhidrogénnel fekete csapadékot
ad; nátronlugtól vagy sósavtól nem változik.
Alkalmazás. Antiszifilitikum, mint a Hg vegyületek. Egyszeri adagja 2.0 g., legnagyobb
napi adagja 6.0 g.
Eltartása vigyázattal fénytől óvott helyen.

HYDRARGYRUM SOZOJODOLICUM.
Szozojodol-higany. CofüJ2SOa. Ottg.

Narancsszinü finom por, mely 50 r. vízben
konyhasóoldatban pedig könnyebben oldódik.
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Előáliltása. Sozojodoldátrium tömény oldatának merkurinitrát tömény oldatával való keverése utján állitható elő.
Azonosság és megvizsgálás. Higanytartalma
32.05%, jódtartalma 40.7%. ttevitésre teljesen
elillan. 0.5 g.-ia 1.5 g. nátriumkloriddal összerázva, kissé zavarosan teljesen oldódik; a szüredék ammoniával sárgásfehér, tt 2 S hozzáadására pedig fekete csapadékot ad. - 0.1 g.-ja
1 kcm. salétromsavban és 9 kcm. vizben oldva
2 csepp ezüstnitráttól csak csekély zavarosodást
mutasson (klór). - 0.2 g.-ia 20 kcm. vizben nehány csepp sósavval oldva, se báriumnitráttól
(kénsav), se hig kénsavtól (báriumvegyületek)
meg ne zavarosodjék.
Alkalmazás. Külsőleg oldatokban mosószerül
luetikus és élősdiek okozta bőrbajaknál; 1%-os
kenőcsökben sebkötözéshez; 8%-os oldatban 16
százalékos káliumjodiddal bőraláfecskendezve
luesnél 0.05-0.08 g.-ját. Belsőleg 0.05 egyszeri
és 0.15 napi adagokban.
Eltartása vigyázattal fénytől óvott helyen.

Azonosság. ttevitve higanygőzök elszállása
mellett könnyen elhamvadó szénmaradványt
hagy hátra. Tömény kénsav merkurikloriddá
oldja. Maró és szénsavas alkáliáknak már igen
hig oldatai elbontják: a fémhigany finom hab
alakjában válik ki s a tanninoldat sötétbarna
szint ölt. Fémhiganytartalma 43 százalék. 0.05 g.-ját 1 g. sósavval és 5 g. alkohollal egy
ideig állani hagyjuk, a keletkező higanykloridot
100-200 r. vizzel kilugozzuk és a leszürt folyadékhoz 15 kcm. egytizednormál jodoldatot adva
az oldódás bekövetkezte után egytizednormál
tioszulfátolda ttal titráljuk: ez utóbbiból 5 km.-nél
több ne használódiék el = "4tl% higany. - 0.3
g.-ját el dörzsöljük 3 kcm. vizzel: a leszürt folyadék 2 cseppje diphenylamin-reagenshez adva.
ezt meg ne kékitse.
Alkalmazdsa. Lustgarten szifilis ellen ajánlotta 0.5-0.1 g.-os adagokban.
Eltartása vigyázattal, fénytől óvott helyen.

HYDRARGYRUM SULFURICUM NEUTRUM.

Sósavas hydrastinin. C11li11N02 . liCI.

Merkurlszulfát. ligSO •.

Sárgás, fehér, kristályos, szagtalan por. Ize
keserü. Vizben és alkoholban könnyen oldódik,
éterben és kloroformban nehezebben. Olv. p.
212°.
Előállítása. 10 hydrastint 50 kcm. 1.3 fs. salétromsavval és 25 kcm. vizzel 50-60°-ra melegitünk addig, mig ammoniával még csapadékot
ad. A lehült oldatból hosszabb állás után opiánsav kristályosodik ki. A szüredék tömény káliluggal tultelitve fehér kristályos csapadékot
szolgáltat, melyet benzolból vagy ecetéterből átkristályositunk.
C21H 2 1N0 6 (hydrastin)
+H20 + O=C11H11N02 (hydrastinin) + C 10
H10Ü5 (opiánsav).
Azonosság és meghatdrozds. Vizes oldata sárgás szinti és főleg erősen higitva kékes fluoreszkálást mutat. Tömény oldatából káli- vagy
nátronlug hydrastinin-bázist csap le, ammonia
és ennek karbonátja nem okoznak változást.
Káilumdichromáttal sárga csapadékot ad, mely
melegitésre föloldódik, kihüléskor aranyfényii
tűk alakjában ujra kiválik. Bromviztől ammoniában szintelenül oldódó, sárga csapadék keletkezik. - 0.2 g.-ját oldjuk 6 kcm. vizben s hozzá
adogatunk 6 csepp nátronlugot: minden egyes
csepp tejfehér csapadékot ad, mely rázogatásra
eltünik, ugy hogy az oldat viztiszta marad. Ebből rázogatásra vagy több nátronlugtól a szabad
hydrastinin hófehér szinben váljék ki s a fölötte
levő folyadék szintelen legyen. Ha ezután sósavval megsavanyitiuk, a hydrastinin föloldódik s az oldat sárga szine azonnal előtünik. Platinalemezen hevitve, ne hagyjon hátra maradékot.

Fehér, kristályos, sulyos por, mely hideg vizben nehezen, sósavban és erős nátriumkloridoldatban teljesen oldódik.
Előállitása. 18 fémhiganyt üveglombikban 10
tömény kénsav, 3 r. viz és 4 r. salétromsav (25
%-os) elegyével szellős helyen, homokfürdőn
addig főzik, mig barna gőzök szállnak el belőle
s az oldatot kikristályositják. Előállitható
ttgü-nak hig kénsavban való oldása utián.
Azonosság és megvizsgdlás. ttevitve előbb
megsárgul, majd megbarnul, kihiilve uira megfehéredik; vörös izzásnál elbomlik és maradék
nélkiil elillan. Az alkalifémek szulfátjaival kettős
sókat alkot.
Alkalmazása. A ttgCl és ttgCl 2 elöállitásának
alapanyaga. Alkalmazzák technikai célokra is.
pl. galvánelemek töltéséhez.

HYDRARGYRUM TANNICUM
OXYDULUTUM.
Hydragotinum. Merkuritannát.

Fakófényü barnászöild csomók, szétdörzsölve
piszkoszöld szinü por. Szatgalan és iztelen, vizzel és borszesszel eldörzsölve tannintartalmának egy része oldatba megy.
Elődllitdsa. 50 r. frissen készült oxidmentes
merkuronitrátot eldörzsölünk 30 tanninnak 50 r.
vizzel készült oldatával. A már teljesen egynemü pépet fölhigitjuk 4-5000 r. vizzel s a csapadékot salétromsavmentessé mosva, 30---40°-on
száritjuk.

HYDRASTININUM HYDROCHLORICUM.
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Allwlmazdsa. Fokozza az éredényösszehuzódást és vérnyomást, a pulzusgyorsaságot csökkenti. Méhvérzésnél, havibajzavaroknál 10 százalékos oldatban vagy labdacsokban 0.05-0.1
g.-ként rendelik. Szabálytalan havivérzésnél
minden másodnap, változó havibajnál 6-8 nappal
előbb naponta 0.05 g.-ként, a baj beálltával naponta 0.1 g.-ként, Nem szivméreg.
Legnagyobb adagja pro dosi 0.1, pro die
0.3 g.

HYDRASTINUM HYDROCHLORICUM.
Sósavas hydrastln. C21fhNOo. HCI.

Fehér kristályos por. Szaga nincs. Ize igen
keserü. Vízben és alkoholban igen könnyen oldódik színtelen, semleges vegyhatásu folyadékká. Olv. p. 116-117°.
Elődllitdsa a hydrastis gyökérnek a berberinröl (1. ezt) leöntött anyalugjából ammoniával
lecsapott hydrastin absolut éterben való oldatának száraz sósavgázzal való telitése utján történik.
Azonosság. Vizes oldatában káliumbichromát.
ólomecet és káliumferricanid a kémlőszerek fölöslegében oldódó csapadékot idéznek elő; merkuriklorid fehér és melegítésre oldódó csapadékot ad. - 2 r. tömény kénsav és 1 viz elegyében melegítésre feketésibolya színnel oldódjfk, salétromsav sárga színnel oldja.
Allwlmazds. Ép ugy, mint a többi hydrastinsó, erősít és fokozza az uterus-mozgásokat s
ezért metorrhagia-nál alkalmazzák. · Belsőleg
0.1-0.6 g.-ként tifózus állapotoknál, febris intermittens-nél, dispeptikus bajoknál. - Külsőleg
15-20 százalékos kenőcsökben zsirral vagy vazelinnal aranyérnél, bőrbajoknál stb.
Legnagyobb adagja pro dosi 0.1, pro die 0.3 g.
Eltartdsa. Erősen nedvszívó s nedves levegőn
gummiszerü tömeggé folyik össze. Égetett mész
fölött célszerü eltartani.

HYDROCHINON.
Paradioxybenzol.

Nagy, szintelen, hexagonális jegecekből áll.
Ize édeses. Vízben, alkoholban, éterben könynyen oldódik. Olv. p. 169°.
Elődllitdsa. 1 r. anilint oldunk 8 r. tömény
kénsav és 30 viz elegyében s a jól Iehütött oldatba rázogatás közben belehintegetiink 2.5 porított káliumbichromátot, mig a kezdetben kékesfekete csapadék barna folyadékká nem oldódik, azután savanyu kénsavas nátriumot
adunk hozzá vagy S0 2-val telítjük, filtráljuk,
éterrel rázzuk, kristályositjuk s a kristályokat
forró vízben oldás és állati szénporral való kezeléssel tisztítjuk. _, Számos vegyfolyamatnál

keletkezik pl. chinonnak kénsavval való redukálásánál, p.-jodfenolnak kálival való összeolvasztásánál, számos növényi sav (cinasav, gentisinsav, borostyánkősavak) száraz lepárolásánál,
továbbá az arbutinnak hig kénsavval vagy erjesztőkkel való bomlásánál.
Azonosság. Óvatosan hevítve, bomlás nélkül
elszáll. Gőzei izzó csőben chinonná és hidrogénre
bomlanak. Oxidáló anyagok és klórchinonná
alakítják. Vizes oldata, főleg lug jelenlétében
a levegőn megbarnul. Az ezüstnitrátoldatot
melegítésre redukálja, a Fehling-féle oldatot
már hidegen· is. Vizes oldata ammonia hozzáadása után ólomecettel csapadékot ad.
Allwlmazdsa. Erjedésellenes, lázüző és antiszeptikus hatásu. Gyógyszerül belsőleg ritkán
alkalmazzák. 0.3-0.5 adagokban s ujabban antineuralgicum gyanánt. - Külsőleg 1-2 százalékos oldatait hugycső-hurut és szemgyulladásnál
A fotografiában széltiben használt előhívó szer.

HYDROGENIUM HYPEROXYDATUM 12%.
Szintelen, víztiszta folyadék. Szaga nincs,
ize savanykás, kesernyés. Fs. 1.000-1.012.
Elődllitása rendszerint báryum superoxydatum-ból Ba02+8tt20 történik, melyet vagy
széndioxidáram bevezetésével egyidejüleg vízbe szórnak: Ba02+tt20+C02 = C03Ba +
H202 vagy hig savval elbontanak, pl. Ba02+
H2S04=Ba S04+tt202; ez utóbbi oly módon
történik, hogy hideg, hig kénsavhoz (1 :5) folytonos kevergetés közben addig adogatunk
frissen készült nedves báriumsuperoxid-hidrátot, amíg csak némi gyönge reakció is mutatkozik. Az így nyert hidrogénperoxid-oldatot a
báriumkarbonátról lesziirjiik és filtráljuk; a fölöslegben jelenlevő szabad kénsavat esetleg
báriumkarbonáttal eltávolítjuk.
Azonossdg és megvizsgdlás. A kereskedelmi
úru rendszerint 3 sulyrész, vagyis 10 térfogatrész tt 2 0 2-ot tartalmaz; oxidáló, de redukáló
liatásu is. Kaliumjodidból megsavanyitásra, v.
ferroszulfát jelenlétében jodot tesz szabaddá. Az eziist vagy higanyoxidot élénk oxigénfeilő
clés mellett fémmé redukálja, a káliumpermanganát oldatot elszinteleniti. - Báriumsókat ne
tartalmazzon; savtartalma 100 kcm.-ében legfölebb 1 kcm. normálkálilugot kössön le.
Alfwlmazdsa. Dezinficiáló és antiszeptikus
hatása folytán a sebkezelésben, a sziilészetnél,
továbbá gyomor- és bélerjedésnél stb. stb. igen
széles körben alkalmazták. Ma a kereskedelmi
ám inkább kozmetikai célokra szolgál s fehéritéí
és szintelenitő, illetve halványító szer gyanánt,
továbbá ugyanily rendeltetéssel az iparban tollak, szalma, vászon, szivacs fehéritésére, régi
olaifestménvek, rézkarcok tisztítására stb.
Eltartása· hiivös és fénytől óvott helyen.
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HYDROPYRIN.
Lithium acetylo sallcyllcum.

•

C6H4 /

0 C 0 C Hs

"'e

0 0 Li

Fehér kristálytücskékből áll. Vízben és alkoholban könnyen oldódik, éterben oldhatatlan.
Előállitása. Acetyl-szalicilsav oldatok semlegesítése orgánikus oldószerekben lithium-karbonáttal és a szüredék éterrel való lecsapása utján
készül Richter Gedeon, Budapest vegyészeti
gyára 41.741. sz. m. kir. szabadalma szerint.
Azonosság és megvizsgálás. Kis mennyiségének vízben való elkeverésekor egy csepp higitott vaskloridoldattal husszinü (nem ibolyaszinü) csapadék keletkezzék. Kis mennyiségét
vízben oldjuk. Ez oldat egy részét megsavanyitva, abból acetyl-szalicilsav kristályok válnak ki, melyek kloroformból átkristályositva
130° olv. pontot mutatnak. 1 gr.-iát 10 kcm.
5%-os nátronluggal melegítjük és sósavval
megsavanyitiuk, szalicHsavkristályok válnak
le, amelyek vaskloridoldattal és 157° olv. pontjuk meghatározása által identifikálhatók. 9.35
g. hydropyrint pontosan lemérünk és 100 kcm.
normál nátronluggal 1 / 4 óráig főzünk. Az oldatot 1000 kcm.-re kiegészítve és kb. 0.2 pontosan lemért vegyileg tiszta szalicilsav-phenolphtalein indikátor alkalmazása mellett titráljuk és ebből levonjuk a hydropyrin elszappanositásához használt nátronlugot. Elméletileg 9.30 hydropyrin elszappanositásához 50
kcm. nátronlug kell a kÖIVetkező egyenlet szerint: C6 H4COOLiOCOCH 3 + NaHO = CaH4
COOLi+OH+CH 3 COONa.
Mintegy 1 g.
hydropyrin-t vízben föloldunk és néhány csepp
phenolphtalein-oldattal keverünk és 10-ed normál nátronluggal titrálunk: már néhány csepp
lug hozzáadása után vörös szineződésnek kell
bekövetkezni.
Alkalmazás és hatás: tökéletes pótléka a
szalicilsavnak és vegyületeinek. Hatása az
aspirinéval azonos. Izgató, vagy más kellemetlen mellékhatása nincs.
Adagolás. Felnőtteknek 1.5.-•l.0 gr. naponta
5-6-szor, gyermekeknek 0.3-0.5 gr. naponta
2-4-szer.
Oldatait Mssen kell készíteni.
Eltartása jól elzárt edényben.
HYOSCINUM HYDROBROMICUM.
Scopolamlnum hydrobromlcum. (Ph. ttung. III.)
C17fü1NOt . HBr+:m.n.

Szintelen, átlátszó rhombikus kristályok,
melyek a levegőn elporlanak s 100°-nál 12.0%-

nyi kristályvizet veszítenek. Vízben és alkoholban könnyen oldódik, lakmuszszal szemben kissé savanyu vegyhatással; kloroform némileg, éter alig oldja. Olv. p. 190° .
Előállitása. A szabad bázist a Hyoscyamus
niger magvaiból 85%-os borszeszszel való kivonatalás utján készült extraktumból a felső
zsíros rétegnek több napi állás után való eltávolitásával oly módon állitiák elő, hogy alkalival szabaddá teszik és éterrel kirázzák. A
viztelenitett éteres oldatból az alkaloida szirupszerü állapotban marad vissza, melyből
hosszabb állás után a hyos-t:yamin kikristályosodik. Az anyalugban a egy másik amorf bázis mellett, mely hyoscyamin amorphum coloratum néven kerül forgalomba: a „skopalamin" marad vissza. A nyers alkaloidákból
valamely nehezen oldódó kettős sója utján választják le. Hasonló módon állítják elő a Duboisia myoporoides leveleiből. A brómhidrogénsavas só, előállitására a szabad bázisból
hig brómhidrogénsavval kissé savanyu oldatot
állítanak elő, azt enyhe hőnél vagy vákuumban
bepárologtatiák szirupsiirüségiire s ebbe egy
brómhidrogénsavas hyoscyin kristályt dobnak
bele. A kikristályositás néhány nap mulva befejeződik s ekkor a kristályokról az anyalugot eltávolitva, azokat 30°nál szárítják.

Azonosság és megvizsgálás. A 100°-nál szárított só 187°-nál lágyulni kezd és 190°-nál
megolvad. 0.05 gr.-ja a levegőn hevítve, maradék nélkül elégjen. Vizes oldatából (1 :60)
eziistnitrátoldat Ag Br kiválása folytán sárgás szinii csapadékot idéz elő; nátronlug szabad hyoscyamin kiválását okozva megfehériti; ez a fehér zavarosodás csak nagyobb
rnennyiségü nátronlugtól következik be és egy
idő rnulva további bomlás folytán eltiinik. Ugyanez 1:60 vizes oldat ammoniától nem
változik, ami a készítményt vele összetéveszthető alkaloidáktól megkülönbözteti.
Ha 0.01 g.-ját porcelláncsészében nehány
csepp füstölgő salétromsavval leöntjük és gőz
fürdőn beszáritjuk, alig
sárgás maradványt
kapunk, mely alkoholos nátron vagy káliluggal
leöntve ibolyaszinüvé válik, maid rövid idő
mulva megvörösödik. E reakciót adja a hyo~cyamin, (skopolamin) és az atropin is.

Alkalmazás. Külsőleg, mint pupillatágitó
szer hasonló alkalmazást nyer, mint az atropin
és homatropin; hatása erősebb, de rövidebb
ideig tart mint az atropiné. Szembecsepegtetésre rendszerint (1 :400 oldatot) altató (bódító)
szerül főleg dühöngő elmebetegeknél alkalmazzák. 0.0005-0.001( !) adagokban. Befecskendezésre is alkalmazzák: az alvás a befecs-

,
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kendezés után rendszerint 10-12 perc mulva
bekövetkezik és 6-8 óráig :tart. Bőraláf ecskendezésre 0.0001-0.001 g. az adagja.
Legnagyobb adagja: pro dosi 0.0005 (Hung.
IV., Helv.); 0.001 (Oerm.); pro die 0.0015
(Hung. III.); 0.002 (Helv.); 0.003 (Oerm.). Pro
injectione dosis simplex 0.0002 g. pro die ad
injectionem 0.001 g. (Helv.)
Eltartása. Egyike a legerősebb növényi mérgeknek s ezért igen nagy vigyázattal kell eltartani. Nedvességtől mentes, kicsiny, leparaffinozott üvegcsében évekig változatlan marad.

HYOSCYNUM HYDROCHLORICUM.
Scopolamiuum

h~rdrochlorlcum.

C11JhNO •. IiCl+2tt.O.

Szintelen hasábos kristályok, vagy szinteIen kristálypor tűalaku tömkelékekből. Vizben
igen könnyen oldódik savanyu vegyhatással;
alkohol könnyen oldja.
Előállítása sósavval, mint a brórnhydrogénsavas sóé.
Azonosság és megvizsgálás. Vizes oldataiban ezüstnitrát oldat fehér, salétromsavban
oldhatatlan csapadékot okoz, amely ammoniában feloldódik. (Ag Cl). Nátronluggal, ammoniával szemben ugy viselkedik, mint a brómsavas só, valamint a füstölgő salétromsavval
nyerhető szinreakció tekintetében is.
Eltartása igen nagy vigyázattal.
Legnagyobb adagja: pro dosi 0.0005 g., pro
die 0.0015 g., illetve 0.001-0.003 g.

HYOSCYNUM HYDROJODICUM.
Scopolaminum hydrojodicum. Ct7IinNO. . IiJ.

Szintelen, átlátszó tömör hasábos kristályok
vagy kristálytörmelék, :mely vizben könnyen
alkoholban nehezen oldódik.
Előállítása. A szabad, kristályos bázis 10 részét semlegesitjük jódhidrogénsavval (16 rész
25%-os sav) az oldatot bepárologtatjuk szárazra és a sómaradványt alkoholból kikristályositjuk.
Azonosság és megvizsgálás. Vizes oldata
semleges vagy csak igen kissé savanyu vegyhatásu. A vizes oldat (1 :60) ezüstnitráttal sárga csapadékot ad, mely ugy salétromsavban,
mint ammoniában oldhatatlan; nátronlugtól a
vizes oldat fehér csapadékot ad, ammoniától
ellenben nem változik. Salétromsavval és alkoholos nátronluggal szemben ugy viselkedik
mint a brómhydrogénsavas só.
Eltartása igen nagy vigyázattal.
Legnagyobb adagja pro dosi 0.0005, pro die
0.0015.

HYOSCY AMINUM CRYSTALLISATUM.
Hyoscyamiu. Ct7IiaNOa.

Finom fehér laza kristálytük. ·Vizben és hig
alkoholban könnyebben oldódik, mint az atropin; oldatai phenolphtaleinnel szemben alkalikus vegyhatásuak; izük keserü, karcoló; éter
és kloroform igen könnyen oldják. Olv. p. 106
-108°.
Elődllitdsa a Hyoscyanms 1úger L-rnagvaiból ugy történik, mint az atropiné a Belladonna-Ievelekből t. i. a borszeszszel való perkolálással nyert kivonatot oltott mészszel keveri~
híg kénsavval semlegesitik, szirupsürüségüre1
bepárologtatják, zsirtalanitják, papiros szűrőn
mossák, kloroformmal kirázzák (ebben a kénsavas só nem oldódik.) Kénsavas oldatából káliumkarbonáttal (nem pedig káliumhydroxiddal) választják le. A vizes oldatot éterrel és
kloroformmal alaposan kell rázni. Az előálli
tásnál ügyelni kell, hogy magasabb hőnél alkaliák ne hassanak rá, mert ez uton a hyoscyamin könnyen átalakul atropinná.
Azonosság és megvizsgálás. Oldatai a sarkitott fényt balratéritik (az atropin inaktiv)
(a) 1 = 27.97°. Közeli vonatkozásban áll az atropinhoz: vagy mind a két alkaloida desmotrop,
vagy a hyoscyamin az optikailag aktiv (balratéritő) izomérje az atropinnak, egyébként az
atropin a stabil s a hyoscyamin a Iabil vegyület, mely mint emlitettiik, könnyen átalakitható
atropinná, amelylyel azonos vegyhatásokat is
mutat, de amelytől megkülönböztethető a következőkkel: olv. pont 108.5° (az atropiné (115.
5°); balratéritő (az atropin inaktiv) - arany
kettőssója C11 H23 NOa+Au Cla jól kristályosodik és erősen fénylő aranysárga 160-162°
olv. pontu kristályokat alkot, melyek forró vízben meg nem olvadnak. Szintelen legyen és
tömény kénsavban szintelenül oldódjék; ez az
oldat némi salétromsav hozzáadására ne változzék. (idegen alkaloidák és organikus szenynyeződések); platinalemezen maradék
nélkül
elégjen (anorganikus szennyezések); esetleges atropintartalma optikai uton az eltérítés
fokának megállapításával határozható meg.
Alkalmazása. Mint az atropint narkotikum
gyanánt alkalmazzák, de állitólag erősebb hatásu mint amaz. Sőt belsőleg vagy bőraláfecs
kendezésre 0.001-0.003 adagokban rendelik
altatóul elmebetegeknek. Külsőleg a szemgyógyászatban, hasonló adagokban és hasonló
rendeltetéssel, mint az atropint.
Legnagyobb adagjai: pro dosi 0.005, pro
die 0.015 g.
Eltartása igen nagy vigyázattal.
Szdrmazé!?ai. Sói a: H yoscyaminum sulfuricum (C11 H23 NOa) 2 • H 2 S0.1 + 2 H 2 0, nedvszivó, 206°-on olvadó só; a Hyoscyaminum
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/zydrobromicum C11 H2 3 N0 3 HBr a levegőn
szétfolyik; a Hyoscyaminum salicylicum C1 7
H23 NOa. C1 H6 03, 10 r. hyoscyamin és 4.8 r.
szalicylsavból előállitott, vizben és alkoholban
oldódó kristályok stb.

HYPEROLUM PULVERTUM.
Carbamld-hydrogenlum peroxydatum.

jelenlevő karbamid elbontja; - minthogy a készitmény kénsavat nem tartalmaz, vele egy és
ugyanazon próbát térfogatos és suly-analizissel is megvizsgálhatunk. Az auri-sók oldatát a
hyperol ibolyasziniire festi. Alkalmas továbbá
a Hyperol a friss és forralt tej vizsgálatára,
formeldehyd meghatározására; a titan és vas,
továbbá a vas és cink urán-tói való elválasztására a Walker-féle módszer szerint

CO(Nfü) . füO.

Kristályos fehér por, szagtalan és hiitő, sósizü; vizben könnyen oldódik, némileg savanyu
vegyhatással. Alkohol 1 :7.5 arányban oldja,
kloroformban oldhatatlan.
Előállitása. A legelőször S. Tauotar által elő
állitott karbamid és hidrogénperoxid-vegyiilet,
melyet exsiccator-ban való bepárologtatással
nyertek, nem volt tartós és már a levegőn elbomlott. A Richter Gedeon, Budapest vegyészeti gyár szabadalmazott eljárása szerint,
0.08% citromsav hozzáadásával sikerült tartós
készitményt előállitani.
Azonosság. Étertől alkatórészeire bomlik,
ami természetesen nem mutat kémiai értelemben vett vegyületre. Ha kémlőcsőben hevítjük,
lassankint megolvad, miközben eleinte kissé,
később hirtelen erősen fölpezseg és
teljesen
elbomlik vizzé, oxigénné és ammoniává, mely
utóbbinak szaga érezhetővé válik. Ha a hevítést megszakítjuk s a maradványt vízben oldjuk, az oldat nátronlug hozzáadására kismenynyiségü rézszulfátoldattól a hugyanyra jellegző
biuret-reakciót adja: szép ibolya szint ölt. A
hidrogénperox\dot a Hyperol-ban az ismert
reakciókkal mutathatjuk ki; oldata a sav anyu
Vqgy lugos káliumpermanganátoldotot elszinteleniti, jodidokból savanyu oldatban jódot választ ki, az étert krómsav hozzáadására kékre
festi, sósavval klórt fejieszt, tömény salétromsavval oxigént.
Megvizsgálás. Vizes oldata salétromsavval
megsavanyitva ezüstnitrát- vagy báriumnitrátoldattól ne változzék (sósav és kénsav kizárása). Hidrogénperoxid-tartalmát az ismert
módon káliumpermanganáttal való titrálás utján határozhatjuk meg.
Alkalmazás. Oldatokban hasonló célokra alkalmazzák, mint a tiszta H 2 0 2 -ot. Szilárd alakban sebhintőpor gyanánt erősen gennyedő sebekre és tályogokra, ha maró hatása előrelát
hatólag nem hátrányos. l, 2, 3, 5 és 11 %-os
H2 0 2 -oldatok előállítására 1 r. Hyperol-t 34,
16, 10, 6, és 2 r. vízben oldunk.
Alkalmazható az analitikai munkálatoknál is
igy pl. fémsók mennyi!eges elválasztására
hydrogenperoxid helyett. Igen célszeriien alkalmazható az illó kén meghatározására fütő
anyagokban, amikor is a nitrogénoxidokat a

HYPNALUM.
Monochloral antipyrin. CuH12N20 . CClaCH(OH)2.

Szintelen, oktaeder-kristáfirok. Vizben oldódik. Olv. pont 67-68°.
Előállitása. 188 r.
antipyrint eldörzsölünk
165.5 chloralum !Iydratum-mal amig a keverék cseppfolyóssá nem válik, ekkor a tömeget föloldjuk forró vizben és hideg helyre állitjuk kristályosodás végett.
Azonossdg és megvizsgdlás mint alkotórészeié.
Allwlmazás. A klorálhydrát helyett ajánlják
altatószer gyanánt.
Legnagyobb adagja pro dosi 3, pro die 6.0 g,

HYPNOLUM.
Acetophenon. Phenyl-methylaceton. Phcnyl-methylketon.
Cufü : CO : Cfü.

Szintelen vagy sárgás olaiszeri't folyadék. Szaga keserü mandula olajra és a jázminillatra emlékeztet. Vizben majdnem oldhatatlan,
igen könnyen oldódik alkoholban, éterben vagy
kloroformban, benzolban és zsiros olajokban,
továbbá 60 rész glicerin-ben. forráspont 210°;
fs. 1.035.
Előállitdsa. Egyenlő molelrnlasulynyi calcium
benzoicum és calcium aceticum-nak száraz lepárologtatása utján készitik, avagy benzolnak
acetyl-kloriddal és alurniniurnkloriddal való fő
zése utján. A 190-205° között átszálló részletet rektifikálják s a 195-200° közötti részletet lehiitik: a leszivatással tisztitott kristályok megmerevedett acetophononból állanak.
Allwlmazdsa. AltatószeriH alkalmazzák 0.05
-0. 15 g.-os adagokban, zsiros olajokban oldva
többnyire zselatin tokokban.

HYPNOVAL.
Bromlzovaleryl-amld-klorld.

Cfü"'

/CH . CH Br.

co Nfü cc1~ . COH.

CHs
fehér, kissé kesernyés izü kristályos por.
Vizben szinte oldhatatlan; alkoholban vagy

;
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benzolban oldódik. Olivaolaj 27°-on 3 százalékát oldja. Olv. p. 120° körül van.
Előállítása. A tlypnoval molekuláris mennyiségü klórnak bromizoivalerylamidra való behatása utján történik a Richter Gedeon, Budapest vegyészeti gyár szabadalma szerint.
Azonosság.
Azonossága alkotórészeinek
identifikálása utján állapitható meg.
Alkalmazása. Altatószer gyanánt alkalmazzák
1 gr. hypnovalban a szokásos altató adagban
foglalt chlorál mennyisége 0.45 g. és ez 0.51
gr. chloralum hydratum-nak felel meg. Minthogy vizben oldhatatlan, maró hatása a nyálkahártyákra ugyszólván ki van zárva.
Adagolás. Álmatlanságban szenvedő felnőtt
betegeknél 1.0 gr.-nyi adagban jó altatószernek
bizonyult. Kellemetlen mellékhatása nem volt
észlelhető.

Eltartása rendes.

HYPOPHYSIS CEREBRI.
Lásd: Organotherapiás készitmények.

HYRGOLUM.
Lásd:Hydrargyrum colloidale cimen.

ICHTALBIN.
lchtyol-fehér)e.

finom szürkésbarna por, vizben oldhatatlan.
Ize alig van.
Előállítása. lchtyol-szulfosav és fehérje 6.510%-os oldatait elegyitik, a kiváló csapadékot
vizzel kimossák és 25~30°-on száritják, majd
huzamosabb ideig 100°-on melegitik, hogy
oldhatatlanná váljék és végül száritják.
Alkalmazása.
Belső alkalmazásra ajánlják
ichtyol helyett naponta 3-szor 1-2 g.-os adagokban étkezés előtt; gyermekeknek reszelt
csokoládéval.

ICHTARGAN.
Argentum thiohydrocarbiirsulfonicum solubile.

Barna, amorf, kissé kátrányszagu por. Barnásvörös szinnel könnyen oldódik vízben, továbbá glicerinben és higitott borszeszben; igen
nehezen oldódik alkohol absolutus-ban; oldhatatlan éterben és kloroformban.
Előállítása. A nyers ichthyol-olajból nyert tisztitott ichtyol-szulfosavat hidrogénperoxiddal
megtisztitják redukáló anyagaitól. Ez előké
szités után ezüstsókat már nem redukáló savat
ezüstoxiddal semlegesitik s a fölösleges ezüstoxidról leszűrt folyadékot vákuumban bepárologtatják.
Azonossága. 0.5 g.-ját föloldi uk 10 kc111.
vizben. Ez oldat feléhez nehány csepp nátrium-

klorid oldatát adjuk: klórezüstből álló, turós
csapadék keletkezik, mely iammonia hozzáadására föloldódik. Az oldat másik feléhez nehány csepp fehérjeoldatot adunk; csapadék keletkezik, melyet a fehérjeoldat fölöslege könynyen old. lia kis mennyiségét porcellánfedőn
hevitjük barnaszénkátrányszag lép föl.
Megvizsgálás. 0.5 g.-ja 10 kcm. vizben tisztán és teljesen oldódjék, semleges vegyhatással, amit kék és vörö:s lakmuszpapirral a száraz rész határán levő sávokon könnyen megállapithatunk. Ez oldat salétromsavval megsavanyitva ezüstniirátoldattal hidegen ne adjon
csapadékot vagy zavarodást. (nem organikusan kötött szém:1v).
Eziisttartalmának meghatározása. Az előze
tesen kénsav fölött száritott készitmény 1 g.iát porcelláncsészébe mérjük és a keletkező
szén teljes elégéséig izzitjuk. A maradványt
tömény salétromsavval kétszer beszáritjuk,
vizben oldjuk, lombikba öblitjük, hig salétromsavval megsavanyitjuk, egy késhegynyi hugyant egy kcm. ferriammoniumszulfátoldatot
adunk hozzá és tized normál rhodanammoniummal állandó vörös szineződés beálltáig titráljuk. Ehhez nem kevesebb mint 27.5 kcm.
normáloldatot kell elhasználnunk. 1 kcm. n/10
rhodanammonium = 0.0108 Ag, ennélfogva
29.7% ezüsttartalom követelhető.
Az organikusan lekötött kén meghatározása.

A kénsav fölött száritott készitmény 1 g.-iát
porcellántégelybe mérjük, behintjük 8-10 g.
kénmentes káliumhidroxiddal és vigyázva hevitjük, mig a tömeg összeolvad. Azután a kissé
lehült, de még folyós tömegbe kevés nátriumnitrátot dobunk bele, a habzás megszüntéig hevitjük, lehiitiük ujra kevés nátriumnitrátot
adunk hozzá és igy tovább mig a tömeg megfehéredik. Kihűlés után az olvadékot föloldjuk
200-250 kcm. vizben s az oldhatatlan részről
lesziirt folyadékot hig salétromsavval vigyázva
megsavanyitjuk és a mennyileges analizis
szabályai szerint a kénsavat báriumnitráttal lecsapjuk. Az izzitott és mért báriumszulfátcsapadék sulya ne legyen kevesebb mint 1.055 g.
Ez a mennyiség 0.145 organikusan lekötött kénnek felel meg 1 g. készitményben vagyis= 14.5
százalékkal.
Eltartása vigyázattal, fénytől óvott helyen.

INDIGOCARMINUM.
Indigotln. lndigokénsavas nátrium.
C10HsN2(NaSQ3)..

Sötétkék por (Indigotit~), mely vizzel szép
kék szinti oldatot ad, vagy sötétibolyaszinü
fényü lepénykék (Indigocarmin).
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Elődllitása. Előállitására az indigo-t füstölgő
kénsavban oldják, nátriumkarbonáttal semlegesítik és a színanyagot konyhasóval kisózzák.
Alkalmazdsa. Főleg analitikai kémiai munkálatoknál indigooldat elöállitására.

INDOFORM.
Methylenglykol-szalicilsavas észter.
methylen acetát

SzaHcilsavas

Co fü(O . Cfü COO CHs
'-COOH
Fehér kristályos por. Izes savanykás összehuzó. Hideg vizben nehezen, forró vizben, alkoholban és éterben könnyen oldódik. Olv. pont.
108-109°.
Elődllitása. A Chemische Fabrik Fritz Schulz
Leipzig cég formaldehyd és acetyl-szalicilsavból állítja elő szabadalmazott módszer szerint.
Azonossdg. Ferrikloriddal az ismert ibolyaszinü színreakciót adja. Ha fölösleges káliluggal forraljuk és phloroglucin-oldatot adunk
hozzá a keverék lassanként barnára szinezöclik a formaldehid hatására. Az incloformnak
ezüstnitráttal való főzésénél ammoniás oldatban az ezüst fénylő tükör alakjában a kémlöcsö falaira rakódik le.
Allwlmazds és hatds. Csuzos bajok
ellen
ajánlják, továbbá fej és fogfájás és mindennemü neuralgikus fájdalmak ellen fájdalomcsillapitóul a morfium elmellözésére. Az alkalikus
bélben bomlik el; előbb methylenglycol válik le
belőle azután lassanként formaldehyd. Ártalmas
hatása nem mutatkozott.
Adagolás Por vagy 0.5 g.-os tabletták alakjában étkezés közben vagy azután veendő be
1.-5 db.-onként s célszerii utána vizet inni.
INGLUVIN.
Állítólag tyukgyomor-pepszin. Gawalewsky
szerint 8.5 viz, 3.0 Na Cl, 27.0 pepszin és 60.0
keményítő, husrostok és kivonatanyagok. J. Müller szerint: 3.3 Na Cl. lQ.2 nádcukor 86.5 állati
szerv.
ISOFORM.
Para-Jodo-anisolum mixtum.
.Egyenlő sulyrész para-jodanisolum és
calcium-phosphoricum keveréke C6 H4 1 (OCH3) 4
(JC), CaHP04 + 2 H 2 0.
Fehér, könnyü ánis-szagu por. Hideg vízben
majdnem oldhatatlan, meleg vízben a p. jodanisol kioldódik belőle. Alkoholban és éterben
oldhatatlan.

Előállítása. Parajodanisolt klórozással hidegen
jodidklóriddá alakítanak; ez utóbbi nátronluggal jodoso-vegyületté alakul, mely óvatos melegítésre 100°-nál oxigénfelvétel mellett a jodovegyületet adja. A tiszta jodo-anisol robbanó
sajátságai miatt calcium-foszfáttal való keveréke van forgalomban (Höchster Farbwerke).
Azonosság. Tömény ecetsav oldja. Ha kis
mennyiségét ezüstnitrátoldattal eldörzsöljiik,
mihamar sárga színeződés áll be. 0.2-0.3 g.-ját
összerázzuk 5-10 kcm. hig salétromsavval és
az oldatot papiroson átszürjiik, 4-5 kcm.-nyí
ammonium molybdanicum-oldattal elegyítjük és
állani hagyjuk: rövid idő mulva sárga csapadék
mutatkozik. 0.1 g,-ját melegi.t~ssel oldjuk 10 kcm.
hig ecetsavban; ha a tiszta oldathoz néhány
csepp ammoniumoxalát oldatot adunk fehér csa·
padék keletkezik (Ca HP0 4 ).
1 g.-ját főzzük mintegy 15 kcm. hig ecetsavval s a forró oldatot filtráljuk; kihülése és hoszszabb állás után fénylő lemezkékben jodanisol
válik ki, melyet papiros szürőn sa'1mentessé
mosva, kémlőcsöbe hozunk, L-'2 kcm. stannoktoridoldatot adunk hozzá és vízzel higitunk. Határozott ánis-szag válik érezhetővé (a stanokloridoldat a jodvegyiiletet redukálja s a keletkező jodanisol erősen ánis-szagu). Kismennyiségü kálíumhidroxidot megolvasztunk s beledobjuk a készítmény 0.2-0.4 g.-ját; a vízben
oldott olvadék sziiredékét megsavanyitjuk és
egy csepp káliumnítrit oldatot (1 :20) adunk
hozzá, majd kevés kloroformot és összerázzuk,
a kiváló jódtól a kloroform ibolyaszint ölt. Kis
mennyisége nehány kcm. tömény sósavval leöntve terjedelmes sárga csapadékot ad, miközben klórszag érezhető. Kis mennyiségéhez káliumjodidoldatot adunk s az oldatot nehány
csepp kénsavval megsavanyitjuk: a kiváló iódtól barnavörös színeződés keletkezik. A parajodo-anisol tartalommeglzatározása. 0.4 készítményt üvegdugós palackban leöntünk 35--40
kcm. tömény ecetsavval és hozzáadunk 10-15
kcm. 1: 10 káliumjodidoldatot. A keveréket néhanéha összerázva félóráig állani hagyjuk és a kiváló jódot tioszulfáttal vísszatítrá!juk keményítöpép alkalmazása mellett. Nem több mint 30.5
kcm. s nem kevesebb mint 29.9 kcm. normáltized tioszulfátoldat használódjék el. (A jódvegyületnek a J-hoz kötött mindkét oxigénatómja
a jodidból jódot választ le még pedig 1-- atom
oxigénre 2 atóm jódot. A jodovegyiilet eközben
jódvegyületté redukálódik. Ennélfogva 1 molekula para-jodo-anísol 4 atom jódot tesz szabaddá vagyis 1 kcm. n/10 tioszulfátoldat 0.0066.48
g. p. jodo-anisol-t mutat). A fentkivánt mennyiség megfelel 49.6-50% jódnak.
Külsőleg a beforradást elősegítő sebkezelő
szer kisebbfelületii sebeknél. Hatása a,ptíszepti-
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kus és szagtalanító. Az izoform paszta direkt a
kezek dezinficiálására szolgál. Belsőleg kellemetlen mellékhatásai miatt ujabban nem rendelik.
Eltartása vigyázattal, fénytől óvott helyen.

ISOPRAL.
Alcohol trichlorisopropylicus. CCb. Ctt(Ott) . Ctla.

Szintelen és már közönséges hőmérsékletnél
illanó kristályokból áll. Szaga kámforszerü, ize
égető s a nyelven mulékony érzéstelenséget okoz
Vízben nehezen 1 :50 oldódik, éter és alkohol
könnyen oldják. Vizes oldata semleges vegyhatásu. Olv. pont. 49°.
Előállitása. Magnesiumjodmethylt chloral éteres oldatára engednek hatni s a közbeeső terméket pár nap mulva vízzel vagy hig savval elbontják (Bayer, Elberfeld).
Azonossága. Melegitve teljesen elillan. tta kis
mennyiségét vízre dobjuk a kristálykák hasonlóan keringenek mint a kámfor. 0.2-0.3 g.-ját
2-3 kcm. Na. luggal egyideig állani hagyjuk.
Önként gázfejlődés köiVetkezik, mely melegítésre
fokozódik, miközben a folyadék sárga esetleg
barna szinüvé lesz és sajátszerü gyümölcsre
emlékeztető szag válik érezhetővé. tta az
előbb említett sárga-barna folyadékot salétromsavval megsavanyitjuk, papíron átszürjük s nehány csepp ezüstnitrátoldatot adunk hozzá: klórezüstböl álló fehér csapadék keletkezik, mely
fölösleges ammoniában könnyen oldódik. A készítményben levő 65% klórból luggal való fő
zéssel mintegy 60% leválasztható. Kis mennyiségét leöntjük 1-2 kcm. 1: 100 káliumpermanganátoldattal és az elegyet hosszabb ideig forraljuk. tta azután 2-3 kcm. lugot és 1 csepp
anilint adunk hozzá: az ismert izoni trilbüz keletkezik. A még nem oxidált változatlan készítmény nem reagál izonitril keletkezéssel. 0.1 g.jának 5-6 kcm. ammoniában való oldatát ezüstnitrátoldattal keverjük, kissé fölmelegitjük és
állani hagyjuk. Egy idő mulva redukált ezüsttől keletkező fekete színeződés mutatkozik.
Megvizsgálása. Olv. p. 49°. 0.2 g.-ját 3-4
kcm. luggal és 2 csepp anilinnal kissé melegítjük. A sajátszerü szag mellett, mely a készítménynek luggal való főzésénél mutatkozik, a
kellemetlen izonitril büz ne legyen érezhető
(chloralhydrát kizárása). 0.2 g.-jának oldata
10 kcm. vizben se a kék se a vörös lakmuszt meg
ne változtassa s nehány csepp ezüstnitrát hozzáadására tiszta maradjon (sósav kizárása).
0.2 g.-ját pormentes és üvegdugóval elzárható
üvegcsében 5 kcm. tömény kénsavval leöntjük
s rázogatás mellett egy óra hosszat állani hagy-

juk. A kénsav ne mutasson barna színeződést.
0.2 g.-ja 5 kcm. tömény salétromsavban színtelenül oldódjék (idegen organikus anyagok és
idegen halogén származékok.) 0.5 g.-ja vízfürdőn, óraüvegen melegítve teljesen
elillanjon
(szervetlen szennyezések kizárása.)
0.1 g.-ját leöntjük 2 kcm. tömény kénsavval
s hozzáadunk egy parányi mennyiségü naphtol-t
az oldat sárgára színeződik és sárgazöld fluoreszkálást mutat. Melegítésre barna csapadék
keletkezik.
Alkalmazása. Altatószerül használják, mint a
chlorálhydrátot, de szivbajoknál kerülendő s
egyébként is kellemetlen mellékhatásai szoktak
mutatkozni.

ITROL.
Lásd Argentum citricum címen.

.JALAPIN.
Tisztított jalapa gyanta. Előállitására a Resina
jalapae alkoholos kivonatát gyönge megzavarodásig vizzel higitják, csontszenet adnak hozzá,
meleg helyen állani hagyják és végül fölforralva és lehütve papiroson átszürik, beszáritják és a maradványt forró vizzel kimosva ujra
szárítják.
Alkalmazása mint a Jalapae resina-é.

.JODALBACID.
Sárgás por iztelen és szagtalan, vízzel földuzzad és több vízzel főzve könnyen oldatba megy.
A készítmény 8'-10% jóddal substituált fehérje nátrium-sója, melyben a jód organikusan le
van kötve.
Előállitása oly módon történik, hogy jódo1
semleges oldatban tojásfehérjére engednek
hatni.
Azonosság és megvizsgálás. Oldata semleges
vagy kissé lugas vegyhatásu. tta megsavanyitjuk a szabad jódfehérje kicsapódik belőle; a
csapadékról leszűrt oldat, sósavval kevés nátriumnitrittel és kloroformmal rázogatva ne fösse
meg ezt vagy csak igen kissé színezze ibolyaszinüre. tta száraz porát tömény kénsavval hevítjük, ibolyaszinü gőzök keletkeznek.
Alkalmazás. A jódalkaliák helyett ajánlják
belső használatra.
Allitólag nem okoz jodismus-t.
· '
Eltartása.
suk el.

Nedvességtől

óvott helyen

tart-

79

gyobb állatoknak a 25%-osból 1-4 evőkanál
lal lenmagnyálkában. Bőr alá fecskendezve a
Szintelen, vagy kissé sárgás, (10%-os) vagy 25%-osból 20-50 kcm., vizfürdőn való fölmebarnás (25%-os) zsiros olaj, 10-25% jódtar- legités után.
talommal.
J odivinwn vhosphoratzun néven 0.0033 %
Elődllitása. E. Merek 96.495. sz. ném. bir.
foszfortartalmu 10%-os jodipin jő forgalomba,
szabadalma szerint, oleum sesamit jodum melyet belsőleg rachitis és skrophulose-nél almonochloratummal alkohol jelenlétében 40- kalmaznak főleg a gyermekgyógyászatban.
500-nál rázogatnak s azután az alkoholt, ha
Jodivinum solidum. Jodivinemulgat. Laborat
szükséges hütés mellett lehuzzák. Ismételt al(dr.
L. Sarason) segitségével előállitott jodikohollal való kimosás után az utóbbi ugyanott
pinemulgat.
Sárgás, iztelen és szagtalan lemezvákuumban való száritással vonják el. Az igy
nyert készitmény jód mellett klórt is tartal- kék 40% Jodipin (25%-os) tartalommal, tehát
maz. Ujabban a jodipint a 135.835. sz. német 10% jódértékü absolute tartós készitmény.
Jodipinum in tablettis.,.. Jodipinemulgátból
bir. szabadalom szerint, klórmentesen is előál
készült
cukrozott, kerek tabletták 0.5 jodipinlitják oly módon, hogy a szezámolajat gázalaku
emulgát=0.2
gramm 25%-os jodipin=0.05 jód.
iódhidrogénnel telitik. A jódhidrogént ugy álA két utóbbi készitmény az asthma bronlitják elő, hogy a jódot, viz jelenlétében, reduchiale, bronchitis, arteriosclerosis, tuberkulokáló szerrel kezelik.
Azonosság és megvizsgálás. A 10% jódtar- tikus affekciók, l>zifilis stb.-nél, mint a többi
talmu készitmény világossárga fs. 1.30-1.032 jódkészitmények aalkalmazható naponta 2-3(15°-nál), a 25%-osé 1.228-1.230 (15°-nál). A szor 2 g. Jodipinum solidum vagy naponta háromszor 3-4 Jodipintabletta, gyermekeknél
jódot a készitményben ugy mutathatjuk ki,
hogy azt alkoholos káliluggal elszappanosit- kor szerint egyharmad. egynegyed tabletta.
j uk, azután hig kénsavval megsavanyitjuk,
JODIVAL.
klóros vizet adunk hozzá és végül kloroformmal kirázzuk: ez utóbbi ibolyaszint ölt. A joMonojodisovaleryl hugyany.
dipinben levő szezámolajat a Banouin-féle re(Ctt.). liC. CliJ. CONttCO. Nfü.
akcióval (sósavval és furfurollal zárva vörös
Fehér, kissé kesernyésizü, valeriánaszagu
szineződé~ mutathatjuk ki. Megvizsgálására
1 g.-ját lombikban 15 kcm. alkoholos kálilug- tükből áll, mely ltideg vizben és hideg éterben
gal (3KOii, 15 kcm. 85.6-87.2% alkohol) né- majdnem oldhatatlanok, alkoholban ellenben
hány percig főzzük a folyadékot kis porcel- könnyen oldódnak. Olv. pont 180-181°.
láncsészében vizfürdőn elpárologtatjuk s a maElődllitása a Knoll &.
Co., Ludwigshafen,
radványt elhamvasztjuk, vizben oldjuk s az vegyészeti gyár szabadalma szerint (Ném. bir.
oldatot 100 kcm-es mérőlombikba öntjük; 197.648. sz.) jódalkaliáknak a klór vagy broiillepités és filtrálás után 25 kcm.-nyihez 3 kcm. misovalrianylhugyanyra való behatása utján
sósavat (1.125) és 50 kcm. frissen készült ldó- történik. PI. 10 r. a bromisovalerianylhugyanyt
ros vizet adunk s a fölösleges klór kiüzéseig 20 káliumjodiddal és 20 r. alkohollal 14 órán
fözziik. Kihülés után a folyadékhoz 2 g. ká- át vizfürdőn melegitiink, filtrálunk, a sziiredéliumjodidot adunk a szabaddá váló jódot ti- ket bepárologtatjuk és alkoholból átkristályozednormál nátriumszulfátaldattal titráljuk. E sitjuk; vagy 10 a chlorisovalerianylhugyanyt
kémlőszer elhasznált kcm.-nek száma 6.8464-el 14 órán át vizfürdőn melegitilnk 20 káliumjosokszorozva adja a százaléktartalmat.
diddal és 20 alkohollal s a terméket mint előbb,
Allwlmazcísa. Az anorganikus jódkészitmé- kezeljük.
nyek helyett alkalmazzák. 7.65 gr. a 10%-osAzonosságdt alkotórészeinek kimutatása utból, illetve 3.0 gr. a 25°-osból I g. kálium jo- ján eszközölhetjük. A jód kimutatására kis
datumnak felel meg. Használatos adagja 2-3
mennyiségét összeolvasztjuk salétrommal és
kávéskanállal. Bőr alá fecskendezve 10-20 szódával, a maradványt vizzel kilugozzuk és
kcm. semmiféle kellemetlen mellékhatást nem megszürt folyadékot salétromsavval elegyitokoz.
j ük: a keletkező sárga csapadék ammoniában
Eltartása világosságnak kitett helyen, mert oldhatatlan. A folyadék egy másik részét füssötétben jódkiválás közben megbarnul; a sö- tölgő salétromsavval tultelitjük s a jódot klotétbarna vagy feketeszinü árut ne szolgáltas- roformmal kirázzuk. Platinalemezen vagy
kémlőcsőben hevitve is jód válik ki a Jodivalsuk ki.
Jodivin /Jro usu veterinario is van forgalom- ból. Iia 0.1 Jodivalt nátronluggal főzünk, amban. Ennek adagjai kisebb állatoknak a 10%- monia szag válik érezhetővé (hugyany). Iia a
osból 1-5 kávéskanállal meleg tejben; na- kihült folyadékot salétromsavval megsavanyit-

JODIPIN.

80
juk, éterrel kirázzuk és az étert elpárologtatjuk, ennek elpárolgása utún valeriánaszagu folyadék marad meg. Ha 0.1 Jodivalt 10 kcm.
10%-os káliumjodidoldattal rázunk, a szüredék néhány csepp keményitő oldattól meg ne
kéküljön. Jódtartalmának mennyileges meghatározására 0.5 grammját vizfolyós hütővel
ellátott csőben 50 kcm. alkoholos káliluggal egy
félórán át főzzük s aztán az alkoholt elpárologtatjuk. A maradványt kihülés után 2 r. salétromsav és 4 rész viz elegyével oldjuk, amikor
is célszerü egy kristályka halogénmentes nátriumszulfit hozzáadni. Az oldathoz 25 kcm. 4.10
n. ezüstnitrátoldatot adunk és ferriammoniumszulfát hozzáadása után az ezüst fölöslegét 1 / 10
n. ammonium sulfocyanatumoldattal visszatitráliuk.
Alkalmazása. Mint az alakálijodidoké, amelyektől abban tér el, hogy az idegekre is lmt s
ezért harmadlagos lues, arteris klorosis, asztma, exsudativ folyamatoknál főleg a szifiliszböl vagy érelmeszedésből eredő agybajoknál
javasolható. A gyomorban nem bomlik el a belekben fölszivódik s a vérben elbomlik. Hatása
huzamosabb ideig tart.
Adagolás és alkalmazási formák. Por vagy
tabletták alakjában rendelhető felnőtteknek naponta háromszor 0.3 gr. adagokban. A gyári
tabletták 0.3 jodivalt tartalmaznak és kukoricakeményitő, talcum és némi citromsav keverékének 0.2 grammját; legcélszerübb azokat vizben szétmállasztani és ugy bevenni.
Receptf ormulák. R.p. Jodivali 0.3. Disp. talos
doses Nro. X. Naponta háromszor egy port.
R.p. Jodivali 0.3,. Diuretio 0.3. M. f. JJ. D. tal.
dos. cro XX.
Eltartása vigyázattal, fénytől óvott helyen.

JODLECITHIN.
Vörösesbarna szagtalan, vagy lecithinszagu
viasz-szerii tömeg, mely éterben és meleg alkoholban könnyen oldódik, vizben nyálkásan
megduzzad.
Előállítása. A J. D. R.iedel, Berlin cég szabadalmi igénye szerint a következő: 5 kg. lecithint 3 liter alhoholban 40-50°-ra melegitéssel
föloldunk és kihülés után 0.6 kg. jodmonochloridnak 50 liter alkoholban való oldatát adjuk
hozzá. Néhány óra mulva a kölcsönhatás befejeződik, az alkoholt leöntjük, a maradványt alkohollal, vagy acetonnal, avagy e kettő elegyével 40-50°-on néhányszor átgyurjuk, lehütés
után a folyadékot leöntjük s a terméket vákuumban 30-40°-nál száritjuk. Jodmonoklorid
helyett Hübl-féle jodoldat, vagy ikáliumjodid,

nátriumnitrit és sósav, avagy káliumjodid és
klorátok alkalmazhatók.
Azonosság. Jódtartalma 10%. Tömény kénsavval főzve jód gözöket áraszt. Viztelenitett
nátriumkarbonáttal vagy kálium és nátriumkarbonát keverékével összeolvasztva az olvadék vizes kivonata salétromsavval tultelitve
ezüstnitrátoldattól sárga csapadékot ad (AgJ)
ammonium molydaenicummal foszformolibdénsavból álló sárga csapadékot.
Alkalmazása. Mindazon esetekben javasolható, amikor jód alkalmazása kivánatos s egyidejüleg az idegek erösitése, igy pl. skrofulotikus megbetegedéseknél.
·
Eltartása a levegőtől és fénytől óvott helyen.

JODOFAN.
Monojodresorcln. Monojoddloxybenzol.
CoHaJ. (Ott).. ttCOtt+2tt.O.

Narancsvörös, stibium sulfuratum aurantiacum-ra emlékeztető amorf-por. Szintelen és
szagtalan. Vizben és a legtöbb organikus oldószerben alig oldódik.
Előállitása. Dr. A. Horovitz, Berlin N. 24. vegyészeti gyárának szabadalma szerint jódnak
formaldehidra és resorcinra (dioxibenzol) behatása utján történik.
Azonosság ·és megvizsgálás.

Kémlőcsőben

hevitve jód, jódhydrogén stb. gőzök szállanak
el belőle s szenes tömeg marad hátra, mely pl.
platinalemezen hevitve maradék nélkül elég.
Jellegző reakciója nincs. Annak megvizsgálására, hogy a jód le van-e benne szervesen
kötve 10%-os oldatát dializátorba öntjük, mely
igen hig keményitőoldaton nyugszik: szabad
jódtól a diffundált rész azonnal megkékül, ha
csak lazán kötött vagy hozzákevert káliumjodidot tartalmaz, a kék szineződés a folyadék
megsavanyitása és klórvizzel való rázása után
adja meg a kék szint. Jódsavas sók jelenléte
esetén a kék szineződés már a puszta megsavnyitásra bekövetkezik.
Az irodalomban

közölt

különböző jódmennyiségét

vizsgálati

adatok

(47.75-36.14) közölnek s itt-ott szabad jódtartalmat.
Alkalmazása. A jodoform pótszeréül ajánlják. Hatása a jód és formaldehyd Ieválásán és
a resorcinum kumuláló hatásán nyugszik.
Adagolás. Tisztán vagy pornemü keverékben
sebhintőszerül vagy kenőcs alakjában pl. 4 jodofan 6 vazelinnel.
Eltartása rendes.
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JODOFORMINUM.

JODOLUM.

tlexamethylentetramin-jodoiorm. Jodofornún Marquardt
Cii. Ja(Cfü)oN•.

Tetrajodpyrrol. C.J.Ntt.

Finom, fehéres, kissé jodoformszagu por.
Vizben, alkoholban, éterben, vagy kloroformban oldhatatlan. Olv. pont. 178°.
Elődllitdsdra 75 jodoformot, 26 g. hexamethylentetraminnal alkohol hozzáadása mellett
porcelláncsészében szárazzá dörzsölünk.
Azonossdg. Nátriumlugtól vagy sósavtól jodoform kiválása mellett elbomlik. Ez a bomlás
viztől is bekövetkezik, főleg melegitésre. Jodoformtartalmát ugy határozzák meg mint a jodoforrn-gazé jodoformtartalmát (Ph. Hung. llI)
hexamethylentetramin-tartalrnát Kjedahl módszere szerint.
Alkalmazása. A jodoform gyengébb szagu
pótszere; épugy mint viztől, a sebváladéktól
is jodoform válik ki belőle.
Eltartdsa fénytöl óvott helyen, igen szárazan, mert csak a száraz készitmény gyenge
szagu, nedvességtiíl ellenben egyre erősebb jodoformszaguvú válik.

Világossárga, iztelen, szagtalan, igen finom
por; az ujak között szétdörzsölve zsiros tapintatu. Viz alig oldja (1 :5000), 3 rész alkoholban
vagy 1 rész éterben oldódik; az alkoholos oldat
glicerinnel elegyithetö. Alkoholos oldatait hidegen kell késziteni, mert forralásra megbarnulás
közben bomlik. Oldódik továbbá 15 rész olajban vagy 50 rész kloroformban is.
Elődllitása.
Gyári előállitása a pyrrol-nak
(C4 H4 NH) jódsavval és jódhidrogénsavval való
jódozása utján történik. (A p§rrol csontkátrány
illetve az oleum animale Dippeli-ben foglalt
bázis).

Azonossdg és megvizsgdlds. Vizes alkaliákban csak kevéssé oldódik. Tömény kénsav zöld
szinnel oldja, mely szin lassankint barnába
megy át; ez oldat forralásánál ibolyaszinü jódgőzök szállanak el. A jodol bomlása nélkül 100°ra hevithető. 150°-nál jódgőzök fejlődése közben elbomlik. Porcellántégelyben a levegön heviive mérhető maradvány hátrahagyása nélkül
elég. Ha jodol és cinkreszelék keverékét nátronluggal melegitjiik, pyrrolgözök szállanak el,
JODOFORMOGEN.
rnelyektöl sósavval benedvesített fenyöfaszálka
(közönséges gyujtó) világos-vörös-kárminvöJ odoiorm-fehér)e.
rös sziniivé festödik.
Világossárga, könnyü por. Vizben oldhatatA jodol színe világossárga legyen, Ha barnás,
lan. Gyenge jocloformszagu. Nem csomó~:odik vagy ize és szaga van, szennyezettségre gyaössze és bomlása nélkül sterilizálható.
nus. 0.5 grammját porcellántégelyben elégetve
Elődllitdsa. Ha tojásfehérje-oldathoz alkohomaradékot ne hagyjon hátra (anorganikus
los jodoformoldatot adunk, csapadékot nyeriink, szennyezések). Ha 0.5 gr.-ját 10 kcm. vizzel kimelyből megszáritása után, a benne levő öszrázzuk, a folyadék sziiredéke eziistnitrátoldatszes jocloformrnennyiséget oldószerekkel kivon- tól meg ne zavarosodiék (jodidok) és kénhidrohatjuk. Ha ellenben a száraz csapadékot néhány génviztől ne változzék (fémek pl. ófom, réz). A
órán át 120°-ra hevitjiik, a jodoform olyan t.~l iPdollal összerázott széndiszulfid legfölebb borjesen lekötődik, hogy oldószerekkel csak ige.n sárgára szineződjék, nem pedig rózsa- vagy
csekély mennyiségben lehet kivonni. Az ig v ibolyasziniire (szabad jód).
nyert termék a Jodoformogen. (Német bírod.
Allwlmazdsa. A jodoform szagtalan és kevés95.580 sz. szabadalom.)
bé mérges pótszere. A sebváladékkal ugyan
Azonossdg és megvizsgdlds. Mintegy 10% jo- nem alkot hegget, de elősegíti a besarjadzást,
doformot tartalmaz, a többi része fehérje. Jodo- majdnem oly mértékben minta jodoform. Belső
form tartalmának meghatározása Carius mód- leg bevéve a szervezetben elbomlik s jódtarszere szerint történik (zárt csőben salétromsav- talma káliumjodid alakjában válik ki a hugy utval és ezüstnitráttal való hevítés utján) eziist- ján. Ezért belsőleg a jódalkaliák helyett is renj0did alakjában. fehérje tartalmát Kjeldahl mód- delték.
szerével határozhatjuk meg.
Külsöleg tuberkulotikus vagy szifilitikus seAlllalmazása. Mint gyöngébbszagu pótszer a bekre tisztán, továbbá a fülbe vagy gégébe való
jodoform helyett a sebkezelésben, föleg sebüre- befuvatásra, belsőleg iódalkáliák helyett rengek kitöltésére és sebkötözőszerek impregnálá- delik.
sára.
Legnagyobb adagja pro dósi 0.2, pro die 0.6ra van megszabva, ámde 2.0 grammja pro die
Eltartdsa rendes.
sőt több is minden káros hatás nélkül bevehető.
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A nyálkahártyákra való porlasztásra finoman
kristályosodott jodolt szoktak alkalmazni, mely
igen finom barnás kristályokból áll.
Készitményei: Collodium jodoli: 10 jodol 16
alkohol (95%) 64 éter, 4 colloxylin, 6 oleum
ricini.
Jodol-gazé: 1.0 jodol, 1.0 glicerin, 10.0 alkohol, sterilgazé beitatására.
Solzztio jodoli: 4.0 jodol, 16 alkohol, 34 glicerin.
Jodolum coffeinatmn: Cs H10 N4 02 . C4 J4
NH. Molekuláris mennyiségü jodol és coffein
alkoholos oldatban egymásra hatása utján keletkezik. Világosszürke, oldhatatlan szagtalan
és iztelen por 74.6% jodol és 25.4% coffein-tartalommal.

JODOPYRIN.
Jodantipyrln• Cu tlu JN20.
Fénylő, szintelen, hasábos tűk, melyek hideg
vizben nehezen, forró vizben könyebben oldódnak. Olv. p. 160°.
Előállitása. Chlor-jódnak antipyrinre való behatása utján történik.
Alkalmazás. Állitólag az antipyrin és egy jodid kombinált hatását egyesiti.
Adagolása 0.5-1.5 grammonként.

JOTHION.
Dljodhydrin. Dijodhydroxipropan.
Catt.OttJ2=0fü. Cttütt. Ctt.J.

nitrit hozzáadásával szén-diszulfiddal ismételten kirázzuk s az oldatot vizzel való mosása
után az ismert módon nátriumbikarbonát hozzáadása mellett nátriumtioszulfátoldattal titráljuk. A jód meghatározásra a kolorimétriás
módszer is alkalmas.
Allwlmazása. Főleg szifilisz ellen ajánliák,
továbbá csonthártya-gyulladás, idült · izületi
bőr- stb. gyulladásnál,
anyaméhgyulladásnál,
golyvánál és mint nyálkaoldó szert tüdőtuber
kulózis és gégefő- asztmánál is. A külsőleg és
belsőleg használt jódkészitményeknek pótlására
alkalmassá teszi az, hogy könnyen fölszivódik
s pl. 5 gr.-iának egyszeri bedörzsölés után a
jód a nyálban már háromnegyed óra mulva
kimutatható s 2 óra mulva a vizeletben is. A
bőrbetegségek okozóit,
mint pl. Achorion
Schönleini és Mikrosporon Andonini fejlődé
sükben meggátolja. Kellemtlen mellékhatása
nem igen mutatkozik.
Adagolása. NaDi 4 gramm mennyiségben
tisztán vagy másfélszeres olajjal higitva a
bőrre ecsetelendö, vagy 30, 50, 75% vizmentes
gyapjuzsirral kell bedörzsölni.
Recevtformuldk. Rp. Vaselini flavi 2.5, Adipis
lanae anhydrici 2.5, Jothioni 2.5-5.0-10.6 M·
F. Unguentum. - Rp. Jothioni 2.0 Cerae albae
0.5, Adipis lanae anhydrici 0.5 M. f. 1. a unguentum.
Jothion glycerin: RJJ. Jothion 2.5 Alcoholi
absoluti 10.0, glycerini ad 50.0 Md. külsőleg
(Ii. Leyden).

KALIUM ARSENICOSUM·
Arzénsavas kálium. (As02)2HK +'/2tI20.

Sárgás, nem kellemetlenszagu olajszerü folyadék. Vizben nehezen (1 :75-80) oldódik, alkohol, éter,· benzol, kloroform minden arányban oldják. Oldódik továbbá 1.5 faolajban és
mintegy 20 rész glicerinben. Sárga vazelinnel
minden arányban keverhető, lanolinum anhydricum kétszeres mennyiségü Jothiont is magába vesz (vizes lanolin-hói ellenben kiválik).
Fs. 2.4-2.5.
Előállitása.
A farbenfabriken vorm. Bayer
u. Co. Elberfeld szabadalma alapján készül,
Schindler szerint mivel jóhidrogénsavas észter valószinüleg HJ-nak glicerinre való behatása utján.
Azonosság és megvizsgálás. Savakkal szemben állandó, alkaliák és ammonia könnyen jódot választanak le belőle. Hevitésre forráspontjához közel jódgőzök szállanak el belőle.
Jódtartalma 79-80%, ami a következőleg határozható meg: fölösleges káliluggal 5-6 órán
át visszafolyós csőben főzzük, a származékot
kénsavval való megsavanyitás után nátrium-

fehér kristályos por. Vízben könnyen oldódik, lugos vegyhatással. Alkoholban oldhatatlan.
Előállitása. Az arzénsavas sók a metapyrosavból vezethetők le. A savanyu káliumarzénitet vagy káliummetaarzénitet fölösleges arzénessavanhidridnek As 0 2 -nek káliluggal hideg uton való kezelése utján nyerik. A sürü
folyadékból a só derékszögü hasábokban válik
le. (Ha ennek oldatát káliumkarbonáttal hoszszasabban főzzük, széndioxid kipezsgése mellett a semleges káliummetaarzénit keletkezik,
az As 0 2 K, mely alhoholtól mint szivós szirupszerü folyadék ülepszik le. Ez a só keletkezik arzénsav-anhidridnek fölösleges káliumkarbonáttal való főzésénél is, amely pl. a hivatalos Solutio arsenicalis Fowleriben is foglaltatik).
Azonosság megvizsgálds: és alkalmazás
oldatokban mint a Solutio arsenicalis Fowlerié.
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Eltartása jól záró edényben, száraz helyen,
igeu nagy vigyázattal.

KALIUM CARBONICUM CRUDUM.
Cineres clavellati. Hamuzsir.

Fehér, száraz, a levegön lassanként megnedpor, mely vizben majdnem maradék nélkül lugos vegyhatással könnyen és tisztán oldódik.
vesedő

Előállitása. A nyers hamuzsirt régebben kizárólag fahamuból nyerték, de ez a készitmény
mind rendkiviil tisztátlan volt, töbnyire csak
60% káliumkarbonát-tartalommal. E terméket
lassankint kiszoritotta a gyárilag, főleg a Leblanc-féle módszerrel káliumkloridból előálli
tott u. n. ásványi hamuzsir. A kereskedelmi
árukat mint 80. 90, 95 fokos hamuzsirt jelzik:
tényleges 80, illetve 90, illetve 95 % K2 COatartalmuk szerint.

Azonossdg.
Ha vizes oldatához fölösleges
mennyiségii borkösavolclatot adunk, az fölpezseg és fehér. kristályos, káliumbitartarátból
álló csapadék válik le belőle. Megkövetelhetö,
hogy legalább KO/~-os legyen vagyis 1 grammjának semlegesítésére legalább 11.6 kcm. normál sósav haszuálódjék el.
Allwlmazdsa. Lágyító fürdőkhöz, az iparban
a káliumhidroxicl előállítására, üvegmaratásnál stb.
Eltartdsa jól záró edényben, száraz helyen.
Vizfölvétel fol3·tán % tartalma iclövel csökken.

KALIUM CHLORAl UM.
Sal digestivum Sylvil. Sal iebrifugum. Potassii chloridum.
Kálumklorid. K Cl.

Szintelen. kockaalaku kristályok vagy fehér
kristálypor. Ize kesernyés sós. 3 rész hideg
vizben olclóclik, foró vízben még valamivel
könnyebben; abszolut alkoholban s éterben oldhatatlan.
Elödllitdsa. 10 rész tiszta káli11mkarbonát ol-

datát megsavan:vitjuk 22 rész sósav (25%-os)
hozzáadásúval, az oldatot bepúrologtatjuk s a
sót 105°-on szúritva száraz edénybe helyezzük.
Azonossdg. Vörös izzásig hevítve megolvad
és párologni kezel. Vizes oldata ezüstnitráttal
fehér, turós csapadékot ad, mely ammoniában
oldhatatlan (Ag Cl). Fölösleges borkősavoldat
tal lassanként fehér kristályos csapadék, kálirnnbitartarát válik le belőle.

Megvizsgálds. Platinadróton nem világitó
lángba tartva ezt nem sárgára (Na), hanem
kezdettől fogva ibolyaszinüre festi. Vizes oldata
(1 :20) lakmuszpapirossal szemben semleges
legyen és kénhidrogénviztől ne változzék. (fémek pl. Pb Cu), - se báriumnitráttal ne adjon
csapadékot (kénsav) se nátriumkarbonátoldattól meg ne zavarosodjék (Ca Cl 2 vagy Mg Cl2),
ez utóbbi szennyezések jelenléte esetén a káliumklorid könnven megnedvesedik. 1 :20 vizes
oldatának 20 kcm.-e 0.5 kcm. káliumferrocyanidoldat hozzáadására azonnal meg ne kékiiljön (Fe).
Allwlmazds. Mint a kálisól{,,aot (KNOa) lázellenes szerül rendelték 1-2--3 grammonként por
alakban vagy oldatban.
Eltartdsa. Jól elzárt edényben száraz helyen
tartsuk el.
össze ne tévesszük a kálium clzloricummal
KCIO:i. melynek hatása mérges.

KALIUM CHRO/\UCUM FLAVUM.
l(rómsavas kálium. K2 Cr Q,.

Sárga, rhombikus, levegön nem változó krist<'ilvokból áll, melyek 2 rész hideg vízben lugos
vegyhatással oldódnak, az oldat ize fémes, keserü. Alkoholban oldhatatlan. Hevitve megolvad.
Elődllitdsa. 10 kálium bichromicum flavumot
és 4.7 kálium carbonicum purumot föloldunk 50
vizben és az oldatot kristályosodásig bepárologtatjuk.

Azonosság. Vizes oldata igen nagy higitásnál is sárga marad és ólomecettel sárga, eziistnitráttal vörös, fölösleges borkősavoldattal lassan kiváló fehér kristályos csapadékot ad.
MeRvizsgdlds. Eme fiíleg kémlöszer gyanánt
használatos készítményt kénsavra és klórra
vizsgá)juk: salétromsavval erősen megsavanyitott 1 :20 oldata se báriumnitráttal (SOJ se eziistnitrúttal (Cl) ne adjon csapadékot. Ammoniával elegyített 5/é-os oldata arnmoniumoxaláttól
meg ne zavarosodjék (Ca).
Allwlmazds. Leginkább kémlőszerül alkalmazzák indikátor gyanánt a Cl-nak térfogatos
meghatározásánál Mohr-módszerével.
Belsőleg 0.01-0.03-ü.05 gr.-onként régebben szifilisnél, majd gyomorbajoknál, gyomorclaganatoknál; 0.15-0.2-0.3 grammos adagokban hánytató. Kiilsöleg 5-10%-os oldatait
sebviz, szemviz stb. gyanánt.

Eltartdsa vigyázattal.

/
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l(ALIUM CYANATUM.
l(aHum hydrocyanlcum. Cyankálium. ~ C N.

fehér, durva, szemcsés sótömeg vagy fehér
darabok. Teljesen szárazon szagtalan; a nedves, szénsavtartalmu levegőn kissé keserümandula szagu. Két sulyrész vizben könnyen oldódik, sőt a levegőn is szétfolyik; tömény alkoholban alig oldódik.
Előállitása.
Viztelenitett káliumferrocyanatum-ot parcellán tégelyben hevitve addig tartunk megolvadt állapotban, mig nitrogén száll
el belőle: fe(CN) 6 K4 =4KCn+N+feC 2 • A keletkező feC 2 fenékre száll, ugy hogy a folyékony káliumcyanid legnagyobb része egyszerüen leönthetö. A maradványból a még benne
lévő KCN-et 60% alkohollal való kifőzés utján
nyerjük. :Elöállitható alkoholos káliumkarbonát
1 :6 oldatának cyan-hydrogénnel való semlegesitése utján is; az utóbbit 2.5 r. káliumferrocyanatum 2 tömény kénsav és 3 viz elegyével
való főzése utján nyerik s a kiváló kristályokat
alkohollal mossák és 25-30°-on száritják, vagy
porcellántégelyben megolvasztva és hideg kő
lapra öntve darabokra törik.

Azonosság és megvizsgálás. f orrá vízben
hangyasavas kálium és ammonia keletkezése
mellett elbomlik. Hidegen készült vizes oldata
egy szemcse ferroszulfáttal s két-három csepp
ferrikloridoldattól sósavval megsavanyitva, kék
szineződést vagy kék csapadékot ad; fölösleges
borkősavval fehér csapadék keletkezik. 1 :20 vizes oldata sósavval megsavanyitva, erősen ne
pezsegjen s a sósavas oldat ólomecettel ne adjon barna vagy fekete szineződést (káliumszulfid); ferrikloí·idtól meg ne vörösödjék (kálium
sulfocyanatum) és báriumkloridoldattal meg ne
zavarosodjék (káliumszulfát).
Tartalom meghatározása 1 gr.-ját 100 kcm.
vizben oldjuk, az oldat 10 kcm.-éhez hozzáadunk 90 kcm. vizet és kevés nátriumkloridot.
:Ezután kevergetés közben addig csepegtetünk
hozzá tizednormál ezüstnitrátoldatot, mig maradandó fehéres zavarosodás áll be, ehhez 7.5
kcm. kémlőszer legyen szükséges = 97.5%,
mert 1 kcm. = 0.0130 KCN.
Alkalmazása. Csak ritkán használják hasonlókép, mint az acidum hydrocyanicum-ot, illetve a keserümandula vizet csillapitó és görcsellenes szer gyanánt, neuralgia, migrén stb.-nél.
:Erős méreg. Már 0.3 gr.-ja halált okoz, még kisebb mennyisége öl, ha seb, karcolás, fölszivódás
utján a vérkeringésbe kerül bele. Belsőleg 0.010.02 gr.-ként oldatban. Külsőleg 0.2-0.3%-os
oldatait borogatásra viszkető bőrkiütéseknél.

Legnagobb adagja 0.03 pro dosi, 0.1 pro die.
A káliumcyanid fémoxidokkal összeolvasztva, azokból elvonja az oxygént s ezért kiváló
redukáló szer; továbbá a klór-, bróm- és jódezüstöt kettössóvá oldja, valamint oldható kettős cianidot alkot az arannyal.
A luíliwn cyanatum crudzmz, nyers káliumcyanidot vizmentessé hevített 100 rész kálium
ferricyanatum porának 38 rész száraz káliumcarbonicummal való összeolvasztása utján nyerik s a galvános ezüstözés és aranyozásnál,
forrasztásnál, a fotográfiában, nemes fémedények tisztitására ezüstfoltok eltávolitására szövetekből, rovarok megölésére stb. alkalmazzák.
:Ez utóbbi célokra leginkább az u. n. Liebig-féle,
vagy 60%-os kálium cyanatum-ot alkalmazzák,
mely 70-75% kálium hydrocianatum mellett
25-301h kálium hydrocyanicurnot is tartalmaz.

KALIUM fERRICYANATUM RUBR.
l(allum ierricianid. Vörös vérlugsó. fe (CN)o K".
fénylő, rubinvörös hasábok vagy lemezek.
Vizben könnyen oldódik (1:2.5-1.5) barnavörös színnel, alkohol alig oldja.

E!ődllitdsa. 100 rész sárga vérlugsót föloldunk 1000 vizben és részletekben mindaddig
adogatunk hozzá brómot, mig a folyadék próbája ferrikloridoldattól már meg nem kékül
(19-20 r. Br.) és akkor az oldatot sötét helyen
besürüsitve, ki és átkristályositjuk.

Azonosság. liig oldata barnás vagy citromsárga szinti és ferriklorid oldattal csak sötétebb
szinezödést ad, de meg nem kékül; ferrisókkal
pl. ferriszulfáttal kékszinü (Turnbull-kék) csapadék keletkezik. :E só nem mérges. Hidrogénperoxiddal erős oxigén fejlődést eredményez. Ha egy kristálynak felületét vizzel kissé lemossuk s azután 3 százalékos oldatot készítünk
belőle, ez ferriklorid oldattól meg ne kékiiljön
(ferro-cyankáfü1m). - A 3 százalékos oldat 10
kcm.-ét 2 csepp sósavval megsavanyitjuk és báriumkloridot adunk hozzá: azonnal ne keletkezzék zavarosodás (káliumszulfát). - Klórra való
megvizsgálása ugy történik, mint a kalium
ferrocyanatum-é.
Allwlmazdsa. Gyógyszerül nem használják.
A ferro-sók reagense és a morphiumé; az orgánikus szintézisben oxidáló szer s kék fénysavok
elöállitására is használják.
Eltartdsa. fénytől óvott helyen tartsuk el,
mert könnyen kalium ferrocyanatum-má redukálódik. Oldatai könnyen elbomlanak.
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l(ALIUM FERROCYANATUM.
Kalium ierrosocyanatum. Kati zooticum. Kati Borussicum.
ferro-cyankalium. Kalium ierrocyanid. Sárga vérlugsó.
Kálium vascyanid. fe(CN)oK,+3fü0

Citromsárga, fénylő, táblás kristályokat alkot, vagy ilyenek csoportjait. lze édeses, sós.
Halványsárga szinnel oldódik 2 r. forró és 4 r.
hideg vizben; alkoholban oldhatatlan. Fs. 1.83.
Előállitása. A tiszta készitményt a kereskedelmi káliumferrociánidból állitják elő oly módon, hogy azt tizszeres mennyiségű vizben oldják és addig adogatnak hozzá bárium chlorátumot, amig ez csapadékot idéz elő. Az üllepitéssel tisztitott és papiroson átszűrt oldatot bepárologtava, kristályositják s a kristályokat ismételten ujra átkristályositják.
A nyers sárga vérlugsó ugy készül, hogy
megolvasztott s izzó káliumkarbonátba nitrogén
tartalmu állati hulladékokat, szarut, bőrt, stb.
dobnak és vasreszeléket s a tömeget néhány
órán át izzitják. Ilyenkor az állati anyagokban
foglalt C és N a káliumkarbonátot C0 2 eltávozása közben KCN-á alakitja át, a fémvas pedig
az állati fehérjében és nyers káliumkarbonátban foglalt kénnel ferroszulfiddá egyesül. A kihült tömeget, most hosszabb ideig forró vizzel
pállitják; a viz a káliumcianidot belőle kioldja
s az utóbbi aztán a FeS behatására ferrociankáliummá alakul, amely az oldatból kikristályositható. Az árubeli készítmény az előállitás
ból K. karbonáttal van szennyezve, továbbá a
K2S oxidálása révén szulfáttal.
Azonosság és megvizsgálás. Vizes oldata semleges vegyhat:isu és fölösleges borkősavoldat
tal lassanként fehér, kristályos csapadékot ad;
ferrikloridoldattal siHétkék csapadék keletkezik, mely sósavban oldhatatlan. 100°-011 elmálik s kristályvizét elveszitve, fehér porrá hullik
szét. Vörös izzáson megolvad, eközben simán
nitrogén száll el belöle, - káliumcianid és vaskarbid (f eC 2 ) marad vissza. Káliurnkarbonáttal összeolvasztva. káliumcianid és káliumcianát
(Liebig-féle cyankálium) keletkezik fémvas kiválása mellett. Vizes oldatából alkáliák nem választanak le vasat. A vizes oldatnak hig savakkal pl. higitott kénsavval való lepárolásánál acidum hydrocyanicum válik szabaddá. Vizes oldata a nehéz fémek sóival ferrocyan-hidrogénsavat fe(CN)liH~ ad, mely legnagyobbrészt
oldhatatlan. Savanyu oldatából ferrisókkal oldhatatlan berlinikék válik le; rézszulfáttal barna
ferrocian-réz, mely ecetsavban vagy hig sósavban oldhatatlan; uransókkal ferrocyan-uranylból álló csapadékot kapunk. Kiválogatott kisebb kristályai llig sósavval ne pezsgjenek
(CÜ:i). 5'/o-os vizes oldatának 10 kcm.-e 2 csepp

sósav hozzáadására báriumnitráttól azonnal
meg ne zavarosodjék (S0 4 ). 0.5 grammja 1 gr.
klórmentes salétrommal hevitve elpuffan, ha a
maradványt vizzel kivonjuk, a szüredéket salétromsavval megsavanyitjuk, ezüstnitráttal ne
adjon csapadékot (Cl).
Tartalommeghatározására 1: 1000 vizes oldat<íhoz hig kénsavat adunk s káliumpermanganátoldattal sárgásvörös szin keletkezéséig titráljuk.
Alkalmazdsa. Gyógyszerül nem használatos,
bár egyes orvosok a vas hatását és enyhe diuretikus hatást tulajdonitanak a készitménynek s
0.5-1.0 g.-ként naponta többs1örre rendelik. A
ferrisók kémlelő szere.
Eltartása a semleges szerek között.

l(ALIUM GL YCERINO-PHOSPHORICUM.
Gliceriniosziorsavas kálium. CafüOa . PQ3K2.

Rendkivül nedvszivó por. Vegyhatása lugos.
Csak 140-150°-ra hevitve, szilárdul meg. Vizben minden arányban oldódik. 50%-os vizes oldatban is forgalomba kerül.
Elődllitdsa a bárium vagy calcium glycerinophosphoricum-nak kálium carbonicummal való
cserebontása utján történik. (A calcium glycerinophosphoricum előállitása: 1 rész 1.25 fokos
glicerint melegités mellett apránként föloldunk
1 rész acidum phosphoricum glaciale-ban s az
oldatot paraffinfürdön néhány órán át 1001100-on főzzük; a meleg nyulós tömeget kevergetés közben vizbe öntjük és mésztejjel semlegesitjiik: foszforsavas Ca válik ki s az oldatban
calcium glycerinophosphoricum marad. Az át~·ziirt folyadékot vákuumban töményitve, alkohollal kicsapjuk s ujra kevés vizben oldva a kicsapást megismételjük).
Azonossdg és megvizsgdldsa. Vizes oldata
ólomecettel csapadékot ad, mely ecetsavban nehezen. salétromsavban könnyen oldódik. A foszforsav reagenseivel csak forralásra ad reakciót. Kénhidrogéntöl, báriumnitráttól, hig kénsavtól ne változzék, ezüstnitráttól legfölebb opalizáljon.
Allwlmazdsa. ldegerősitö szer. Ritkán használják s helyette inkább a nátriumsót rendelik
20%-os oldatban bör alá fecskendezésre morbus Basedowi-nál stb.

l(ALIUM NITROSUM.
Káliumnitrit. Salétromsavas kálium. KN02.

fehér, kristályos sótömeg, vagy fehér, a kálihidráthoz hasonló rudacskák, melyek haj[ithatók, szivósak, a nedves levegön szétfolynak és
vizben hő lekötése mellett könnyen oldódnak.
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Elődllitdsdra 100 cuprum metallicum praecipiAllwlmazds. Belsöleg 0.001-0.003 adagokban
tatumot kevernek 160 kálium nitricum purum- hiir alá fecskendezésre 1/c-os oldatainak 1h-l
mal s keverékét vizzel péppé gyurják. Ez utób- . kcm.-ét neuralgia, epilepsia stb.-nél, mint az
bit vizfürdőn beszáritják s addig hevitik, mig a acidu111 osrnicum-ot, melynél sokkal tartósabb.
tömeg erősen izzani kezd. Az izzitási maradLegnagJ•obb adagja: pro dosi 0.2, pro die
ványt vizzel kivonják, az oldatot papiroson át- fi.S gr.
szürik, kikristályositják és a visszamaradó tömény sóoldatot szárazra párologtatva megoll(ALIUM RHODANA TUM.
vasztják s formákba öntik.
Lúsd: Kdlium sulf ocyanatum címén.
Azonossága és megvizsgdldsa. 1 :20 vizes oldata fölösleges rnennyiségü borkősavoldattól
l(ALIUM SILICICUM.
már hidegen csapadékot ad (káliurnbitartarát),
mely barna nitrogéndioxid bőséges fejlődése
l(ova~avas kálium. K"Si O:i.
mellett mihamar előtünik. 1: 10 vizes oldatát báfehér por. vagy borsónagyságu darabok.
riumnitrátoldat ne zavarja meg (kénsav) se
Vízben kiinn}·en oldódik.
kénhidrogén viz (fémek, Cu, Pb) és salétromElödllitdsa rno frissen izzitott, tiszta kálium
sav hozzáadása után ezüstnitrátoldat legfölebb
opalizálást okozzon benne. Egészen tiszta carbonicum és 43.3 finoman porított kvarc ke100%-os káliumnitrát nincs forgalomban, a verékét iisszeolvasztják s addig hevítik, mig a
luíliwn nitroszmz vurnm jelzésii só 80,-90% széndioxiclfejlííclés megsziinik. A tömeget márványlapra öntve, apró darabokra törik.
KN0 2 tartalmu.
Azmwssdga. Tömény oldata alkohollal szemTartalommeghatározdsa ugy történhetik,
hogy pl. literenként 15.82 gr. káliumpermanga- csés csapadékot ad egye11líí rész, kresollal penátot tartalmazó és kénsavval megs.avanyitott dig kovasav-csapadékot A lángot ibolyasziniire
40°-os oldatba annyi KN0 2 oldatot csurgatunk, festi s rnerkurikloriddal ne adjon azonnal csaamennyi épen elég elszintelenitésére. A fenti padékot.
káliumpermanganátoldat 1 kcm.-e = 0.021276
Allwlmazdsa. Az úsványvizgyártásnál haszKN02. A fenti oldat 20 kcm.-ét körülbelül 130 mílják.
kcm. vizzel higitjuk és 1 gr. KN02-nek 100 gr.
Eltartdsa: száraz, jól záró edényben.
vizben való oldatát csurgatjuk hozzá.

Alkalmazás. Gyógyszerként nem igen alkalmazzák, inkább a káliumnitrát használatos. Az
analízisben a kobalt és nikkel elválasztására,
továbbá a jódnak a jodidokból való szabaddátételére használ.iák. Igen híg oldataiból direkt
fényben a nitrittartalom mikroorganizmusok tenyészése folytán lassanként eltiinik.
l(ALIUM OSMICUM.
Ozmiumsavas kálium. OsO.K2+2H20.

Barnavörös kristálypor, vagy vörös, feketésvörös oktaederekből áll. Vizben könnyen oldódik. Ize édeskés, összehuzó.
Elődllitása. Acidum osmicum frissen készült
alkoholos oldatához kálilugot adnak. A folyadék
szép vörös szinüvé válik és ha elég tömény, az
ozmiumsavas kálium mint kristálypor válik le
belőle. ttig oldatok lassu bepárologtatásáilál
gránátvörös, feketevörös oktaéderekben nyerhető.

Azonosság. Oldatai savak behatására osmiumtetroxid és alacsonyabb oxidok keletkezése
mellett bomlanak, tannintól sötétkékre színeződnek.

KALIUM SOZOJODOILCM.
Sozojodol kálium. CntbJo(Ott). S03K +ztt.O.

Szintelen hasúbokból áll. 70 rész vizben oldódik.
Elődllitdsa. 1 rész para-fenolszulfosavas káliumot kissé hígított, fölösleges mennyiségü sósavban fölold1111k s az oldathoz kevergetés közben 5 KJ :KJO:: arányban káliumjodidból és káliumjodatból készült oldütot adunk. A kezdetben
kiváló jód végiil eltiinik és a folyadék kristályos
péppé alakul, mely savanyu paradijód-phenolszulfosavas kálium.

Azonossdg és megvizsgdlds. Vizes oldata savanyu vegyhatásu s ferrikloridtól ibolyaszinüvé válik; füstölgö salétrornsavtól megsárgul
(pikrinsav keletkezése) és jód válik ki belőle;
báriumkloridclal kristályos, forralásra oldódó
csapadékot ad.
Allwlmazdsa. Váladékcsökkentő és szárító
hatásu. 1-5 rész talcum-venetummal keverve,
száraz antiszeptikum ekcernáknál;
továbbá
égési sebekre való kenöcsökbe, pl. 1 része 4-9
rész vazelinna 1.
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l(ALIUM SULFOCYANA1UM.
l(alium rlwdanatum. Kalium anthrazothionlcum. Rhodankálium. Kálium szuliocianid. KCNS = KCyS.

Szintelen, hosszu, hasábos kristályokból áll,
melyek a levegőn szétfolynak. Ize a salétromhoz hasonló. Vizben igen könnyen (1: 1) oldódik
a hőmérséklet 33-34°-nyi csökkentése mellett.
Elődllitdsa. 100 sárga
vérlugsót poritunk,
enyhe hőnél kristályvizmentessé száritunk és
35 kálium carbonicum meg 70 sulfur sublimatum
lotum-mal keverünk. A keveréket apróbb részletekben vörösizzó hesseni tégelybe hintjük, ezt
befödjük és a hevítést addig folytatjuk, mig a
keverék folyékonnyá válik (kb. 1 / 4 óra) és üvegruddal kivett próbája igen hig ferrikloridoldatban vérvörös (nem zöld) szineződést idéz elő.
A folyadékot ekkor fényes vaslapra öntjük, kihiilés után poritjuk, forró alkohollal kifőzzük s
az oldatot egy napi állás után a kiválott kristályokról leöntjük, besürüsitjük s ujra félretesszük
kristályosítás végett. Az összegyüjtött kristályokat szárítjuk.
Azonosság és megvizsgálás. Oldata a ferrikloridoldatokat vérvörösre festi, mely szin sósavtól nem változik. merkurikloridtól eltünik. A
ferrirhodanid éterrel kirázható. A ferrósókkal
szemben a káliumszulfocianid semleges. Vizes
oldatát (1 :20) se báriumnitrátoldat se kénammonium meg ne változtassa.
Alkalmazása. Gyógyszerül nem használják.
Hatása mérges, a protoplazmát megduzzasztja.
Fontos reagens a ferri-sók kimutatására.
Eltartása vigyázattal.

l(ALIUM TART ARICUM BORAXTUM.
Tartarus boraxatus. Cremor tartari i:olubilii:. Borax-borkö.

Fehér amorf por, megnedvesedve kissé sárgás árnyalatu. Szagtalan és erősen savanyu
vegyhatásu. A levegőn gyorsan megnedvesedik.
Egyenlő sulyrész vízzel kezdetben zavaros, később megtisztuló oldatot ad. Alkoholban csak
részlegesen oldódik.
Elődllitdsa: 1 borax-ot és 3 kálium hydrotartaricum-ot 12 forró vizben oldóclásig forralunk
s üvegedényben hüvös helyen 12 óráig állani
hagyunk. A filtrált oldatot porcelláncsészében
besürüsitjük s pergamenpapirosra teregetve
30-35°-on száritjuk (Austr. V.) A Ph. Germ. és
Helv. 2 borax 15 viz és 5 borkő arányt irnak
elö. A Ph. Gall. 100 kálium bitartaricum, 25
acidum boracicum, 250 viz-ből állittatja elő. Az
ig:v előállitott készitménv nem nedvszivó.
·Azonosság és megvizsgdlds. Oldataiból idő
vel borkő válik le s azok megpenészednek. 1 :5
vizes oldatát ecetsav és kismennyiségü kénsav

meg nem változtatja, sok kénsavtól bórsav válik le, borkősavtól pedig káliumbitartárát. Hevitve megolvad és erősen földuzzad, majd
megszenesedik és karamelszagu gőzök pöfögnek ki belőle. Szenes maradványában nátriumborát és káliumkarbonát van jelen s az ez okból
lugos. - Kénsavval megnedvesitve a nemvilágitó lángot bórsavtartalmánál fogva zöldszegélyüre festi. - 10%-os oldatát se kénhidrogénviz
se ammoniával semlegesitve ammoniumoxalátoldat meg ne változtassa (fémek), továbbá némi
salétromsav hozzáadása után báriumnitrát meg
ne zavarositsa (szulfátok). Salétromsavval meg
savanyitott 46%-os oldatábafl ezüstnitrátoldat
legfölebb opalizálást okozzon (kloridok nyomai)
Allwlmazdsa. Hatása alkotórészei hatásának
felel meg. 0.5-1.0-2.0 grammonként 2.-3
óránként enyhe diuretikum, 5-10 g.-ként hashajtó. Külsőleg vizes oldatban viszketéscsillapitó.
Eltartdsa száraz helyen (égetett mész fölött)
teljesen száraz üvegdugós edényben.

l(ALIUM TARTARICUM.
Kálium tartaricum neutrum. Kalium tartarisatum. Tartarus
tartarisatus. Sal vegetabile. Sal panchrestum. C.tt.1(20.

Kisebb-nagyobb szintelen hasábos rhombus
rendszerii kristályokból áll, vagy fehér por.
Vizben igen könnyen oldódik (1 r. viz 0°-on 0.55
r., 17.5°-on, 1.3 r„ 100°-on 2.8 részét oldja); alkoholban oldhatatlan. Fs 1.953.
Elődllitdsa: 6 kálium hydro carbonicumnak 20
forró vizzel porcellántálban készült keverékéhez hozzáadogatunk 11.25 kálium tartaricum
acidulatum-ot s telités után esetleg annyi kálium carbonicurn-ot. hogy a folyadék kissé lugos vegyhatásu legyen. A papiroson forrón átszürt oldatot annyira bepárologtatjuk, hogy
felszínén hártya keletkezzék s ekkor befödjük
és hüvös helyen néhány napig állani hagyjuk.
A kiváló kristályokról leöntött anyalugot csontszénnel 1 /a térfogatra bepárologtatva és megszürve még egy részlet kristályport kapunk. A
kristályokról tölcséren a vizet lecsepegtetjük s
azokat enyhe melegen szárítjuk. A Ph. Hung.
11-ben hivatalos volt.
Azonosság és megvizsgdlds. Hevítve megolvad, megfeketedik s karamelszagot árasztva elszenesedik, elszenesedett maradványa káliumkarbonátot tartalmaz. Savak elbontják s kálium hydrotartaricum-ot választanak le belőle.
Épugy mint más borkősók képes fémoxidokat
oldatban tartani (ezért a Fehling-féle oldat elő
állitásához is használják). Oldata semleges
vagy csak kissé alkalikus, tiszta és színtelen
legyen. 1 része többszöri összerázásra már hidegen oldódjék 1 rész vizben. - Ammonium-

SS
oxaláttal hig oldata meg ne zavarosodjék (Ca),
kénhidrogénviztöl ne változzék (fémek). Ifa vizes oladtához annyi salétromsavat adunk, hogy
a kiváló borkő ujra föloldódjék; a tiszta oldat
báriumnitráttól ne változzék (S0 4 ) és ezüstnitráttól legfölebb opalizáljon. (Cl nyomok).
Alkalmazása. Hatása közel áll a kálium aceticum-éhoz. Mint hugyhajtó, gyengén oldó szert
2.5-5.0-10.0 adagonként naponta többször kell
bevenni. Mixturákban rendelhető, de azok ne
tartalmazzanak savanyu anyagokat, gyümölcsszörpöket stb., mert ezektől kálium bitartaricum-ból álló üledék keletkezik.
Eltartása jól záró üvegedényben, mert egész
5% nedvességet képes magába venni, anélkül,
hogy külalakja megváltoznék.
Oldatai nyálkásan bomlanak; 1: 1 oldata mintegy két hétig tartható el változatlanul.

R.eceptf ormulái:
Rp. Kalmopyrini 10.6
Divide in partes aequales No. X-vel XX.
Ds. Három-négyszer naponta egy port.
RP. Kalmopyrini 0.5
Codeini hydrochlorici 0.02
M. f. p. Disp. tal. dos. No. X.
S. Két-háromszor naponta egy port.
Rp. Infus. rad. ipecacuanh. 0.5/180.0
Kalmopyrini 3.0-5.0
Sirupi simplicis 20.0
Mds. Két óránként egy gyermekkanállal.
RP. Decocti rad. senegae 10.0/180.0
Kalmopyrini 3.0-5.0
Liquoris ammoniae anis. 3.0
Sirupi simplicis 20.0
Mds. Két óránként egy gyermekkanállal.
Eltartdsa rendes.

l(ALMOPYRIN.

l(AOLINUM.

Calclum acetylo salicyllcum. Cofü (OCOCthh Ca+2 füO.

Fehér, vízben könnyen (1 :4) oldódó por. Ize
kesernyés, hig vizes oldatban alig érezhető. Vizes oladta kissé savanyu vegyhatásu. Alkoholban éterben és más organikus oldószerekben
majdnem oldhatatlan.
Előállitása. Richter Gedeon vegyészeti gyára
Budapesten szabadalmazott módszer szerint
késziti.
Azonosság és megvizsgálás. Ha vizes oldatához egy csepp hígított ferrikloridoldatot adunk:
a folyadék eperszinüvé válik. A vizes oldat másik része ammoniumoxaláttal fehér csapadékot
ad. Ha oldatához néhány csepp hig sósavat
vagy salétromsavat adunk, acetilszalicilsavból
álló, fehér csapadék válik le, mely kloroformból átkristályositva 137°-on olvad. Calciumtartalmának meghatározására tömény kénsavval főzzük, a savat elpárologtatjuk s a maradvány sulyából a tartalom mennyiségét kiszámítjuk.
Alkalmazá,s. A kalmopyrin lázellenes szer s
csuz és neuralgia ellen is hatásos. Ugyanolyan
esetekben alklamazzák, mint az acetilszalicilsavat, mésztartalma miatt főleg ott, ahol Ca is
javasolva van. Az acetilszalicilsav fölött előnye
az, hogy könnyebben oldódik, gyorsabban fölszívódik és lázcsökkentő hatása is gyorsan bekövetkezik. Egyuttal erős izzasztó is. Dugulást
nem okoz és 18-20 óra alatt kiürül a szervezet-

Argilla pocellanea. Porcellán agyag,

fehér zöldes átlátszatlan, eldörzsölhető tömeg, mely vizzel megnedvesitve szivóssá lesz.
szétmálik, de abban oldhatatlan.
Elődllitása. A gyógyitó célokra használt kaolin a porcellánagyag (a legnagyobbrészt aluminiumszilikátból úlló földpút elmálási terméke)
5%-os sósavval a mésztől s iszapolással a homoktól való megtisztitása utján készül.
Sajdtsdgok és megvizsgdlds. Vizben oldhatatlan. Híg sósavval ne pezsegjen (Ca C0:1).
Allwlmazdsa. Külsőleg száritó por, belsőleg
labdacsalapanyag, az iparban bor, sör, méz és
cukorszirup cleritésére (1 1. folyadékra 5-10
gr. s összerázás és 1 napi iillepítés után papiroson átszürés); nagymennyiségben papiranyag
tömítésére.
Közel állanak hozzá a vele helyettesithető:
Bolus alba ( Argilla. Fehér agyag), mely aluminium szilikát mellett 40-45% kovasavat tartalmaz s hasonlóan vizsgálandó mint a kaolin.

Bolus armena ( Bolus orientalis. Terra Lemnia), vasoxidtartalmú aluminiumszilikát. Ehhez
hasonló a

Bolus rubra, mely utóbbi állatoknak való porkeverékekbe használatos és a.
Creta rubra (Rubrica fabrilis seu factitia).
mely nyomokban k<Hrányt is tartalmaz.
l(ERA TINUM.

ből.

Adagolás és alkalmazdsi f omuík: A kalmopyrint 0.5-1.5 grammos adagokban alkalmazzák, felnőttek három-négyszer naponta 1.0
grammot, gyermekek 0.5 grammot vehetnek be.
0.5 grammos tablettákban is forgalomba kerül.

Szaruanyag.

Barnássárga por vagy ugyanily szinü, átlemezek. Szagtalan és íztelen. A rendes
oldószerekben oldhatatlan. Tömény, ecetsav.
maró alkaliák és ammonia oldják.
tetsző
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Elödllitdsa. 10 apróra vagdalt ludtollszárat 10
éter és 50 alkohol elegyével 8 napon át, gyakrabban összerázva kivonunk s azután a kivonószert leöntve 2-3-szor alkohollal, majd vizzel
leöblitiink. Azután reáöntjük 1 r. pepsinum és
ó r. acidum hydrochloricum concentratum-nak
lflOO vízben való oldatát s 40°-on I napig állani
hagyjuk. :Ekkor a folyadékot leöntve a tollszarut
jól kimosva megszáritjuk, majd 100 tömény
ecetsavval leöntve visszafolyós hütéssel 30 órán
át forraljuk az oldatot üllepitiük, üveggyapoton
átszürjük, bepárologtatjµk szirupsürüségüre s
üveglapokra ecsetelve 60-70°-on száritj uk, véglil lefejtve lemezekké tördeljük.
Azonossdga és megvizsgdldsa. Égetve égett
tollszagot áraszt s nehezen elégő szenet hagy
hcítra. Viz, alkohol, éter, hig sósav egyedül vagy
pepszinnel ne oldjon ki belőle megállapítható
mennyiséget. fü1mutartalma ne legyen több 1'fonál. 15 rész ecetsavval vagy 10 rész arnmoniával 25-40°-on 24 órún út pállitva 37'o-nál több
oldhatatlan rész ne maradjon belőle.
Allwlmazdsa. Labdacsok bevonásúra használjuk oly esetekben, amikor a gyógyszer hatását
nem a gyomorban, hanem a belekben akarjuk,
tehát mindazon gyógyszereknél, melyek a gyomor nyálkahártyáit izgatják, mint szalicilsav,
higanykészitmények stb.. amelyek a gyomor
cmésztőképességére hútrú11yosak, mint tannin,
bismutum subnitricurn stb., amelyek a gyomornedvtöl elbomlanak mint eziistnitrát, vasszulfid
higanyjodiclok. végiil olyanoknál, amelyeket lehetőleg töményen kivánunk a vékonv
bélbe
vinni, pl. alkallák, szappan epe és a féregiizöszerek.

KEPHALDOL.
Sárgásfehér, kissé keserii izii por, mely vizben nehezen, alkoholban aránylag könnyen oldódik 185°-on feliil bomlani kezel.
A Kephaldol gyáros dr. F. Stohr (Wien). szerint citromsav és szalicilsavnak phenetidinekre
való behatása utján a még fennmaradó szabad
savnak chininnel. illetve nátrium carbonicummal való lekötése u tján készül. Zernik szerint
50% phenacetin, 32S'é szalicilsav, 5°!u citromsav
és 10°/n chinintartalmu.
A titkos szernek minősithető különlegességet láz és neuralgia ellen ajánlják 1-2.0 grammos adagonként; állitólag pro clie 5.0 grammja
is ártalmatlan.

KOSIN.
Lásd: l(usseinum cimen.

KREOSOTUM CARBONICUM.
I(reosotal.
Borostyánkősárga, mézsiirü olaj.
Szaga és
és ize igen gyönge s a kreosotra emlékeztetö.
Vizben oldhatatlan. Alkoholban oldódik, zsiros
olajokkal elegyithetö.
Elődllitdsa. Kreosotot megfelelő mennyiségü
nátronluggal oldatba viszünk s az oldatba szén,,.q .,,"·~•• J '1u:·ti.ink bele. A kiváló
olajat előbb hig szóclaolclattal, majd vizzel mossuk. (Heyden Ném. bir. 58129 sz. szabadalma).

Azonossdg és megvizsgá'ftís. Nem egységes
vegyület,
hanem az alkalmazott kreosotnak
megfelelőleg a kresolok és guajakol karbonátjainak elegye. Alkaliákkal elszappanositható.
Ha 2 1-észét 1 rész káliluggal melegítjük kreozotszag válik érezhetövé, mert az észter elbomlik. frissen készült alkoholos kúliluggal hoszszabb ideig féízve kristályos csapadékot ad,
mely alkohollal lemosva és száritva sósavval
fölpezseg (K2 COJ. A levegőn hevitve maradék
nélkül elégjen. liosszabb állás közben főleg hidegen kristályok válnak le belőle. 91 % biikkfakátrányt tartalmaz.
Allwlmazdsa mindazon esetekben mint a kreozot és ennek származékai. A tiszta kreozot fölött az az előnye, hogy szaga és ize alig van,
rnaró hatása nincs és gyorsan fölszivódik.
Adagja gyermekeknek 0.2-1.0 g. pro die, felnőtteknek 2-5 g. pro die.
Receptfommldi: R11. Kreosoti carbonici 5.0
Vitelli ovi unius Aquae cinnamomi 70 - RP Kreosoti carbonici 14.0, Olei jecoris aselli 160.

KRYOFINUM.
Co Ii. OC, H, NH. (Cfüü). Cfü CONH.

Szintelen tűkböl áll, rnel,\·ek olv. pontja 98-99°
600 rész hideg vizben oldódik.
Elődllitdsa
Para-phenetidinnek methylglykol-savval való hevitése lltján állitják elő, tehát
oly phenacetin11ek tekinthető. melyben az ecetsavgyök helyén az oxiecetsav (metilglykolsav
CH2 (OCH:i) COOH) van.
Allwlmazdsa. Naponta háromszor 0.5 grammonként láz és neuralgia ellenes szer, mint a
phenacetin.

KRYOGENIN.
Metabenzamidiosemicarbacid.

/CONH2
Ca H4 "NH. NH. CON. H2 (3)
Kristályos, szintelen és szagtalan por. Vizben
alig oldódik. Ize keserii.
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Előállitása. Benzamid és semicarbacid (amidohugyany) kondenzálása révén a Lumier, Paris cég késziti.

Előállitdsa. Tejsavas parapehenetidinint 1301800-ra hevitenek. amikor is viz kiválása mellett
lact:'/lphenetidin keletkezik. Vagy parapheneticlint tejsav anhidriddel vagy valamely tejsavészterrel hevitenek.

Azonossdg. Oldatából nátriumnitrit és sósav
gyöngyházfényü lemezkékből álló csa1Jadékot
választ le. Formalinkénsav zöldesen fluoreszkáló vörösesibolyaszinüvé fösti az oldatot, foszformolibdénsav pedig kéksziniire, barnásfeketeszinü csapadék keletkezése mellett.
Alkalmazása. 0.2,- 1.0 gr. adagokban lázellenes szer, főleg tifozus és tuberkulotikus láznál
Néha erős izzadást okoz depressziót és nyugtalanságot.
Eltartdsa vigyázattal.

KUSSEINUM CRYST.
l(osin. I(oussin. I(osein. C22 Hao01, illetve Cn liao 01.

1

Citromsárga, színtelen és szagtalan tüalaku
kristályok 148° olvadásponttal. Vizben majdnem
oldhatatlan. Alkohol nehezen, éter, kloroform
vagy benzol könnyen oldják.
Előállitása a Koso flores-ból
ugy történik,
hogy azokat mésztejjel beszáritják s alkohollal
ismételten kivonják, a kivonatokat papiroson
átszürik. A sziiredékből az alkoholt nagyrészt
ledesztillálják, a maradványt ecetsavval megsavanyitják; a kiváló csapadék kezdetben fehér pelyhekből áll. ősszegyüjtik, mossák és
megszáritják, miközben megbarnul s végül
szétdörzsölik: ez a Kusseirmm amorphwn. En·nek alkohollal vagy jégecettel készült tömény
oldatából a kristályos készítmény válik le.
Azonosság és megvizsgdlás. Tömén)' kénsavval sárga oldatot ad, melv hosszabb állás
közben előbb sdétsárga, 111aid barnás s napok
11rnlva sötétvörös szint ölt. A skarlát piros szin
mihamar előtiinik, ha a tiiménv kénsavas oldatot kissé melegitjük. Hidegen ·telített alkoholos
oldata alkoholos ferrikloridoldattól mihamar
megvörösödik. Alkaliás oldata ugy az ezüstnitrátot, mint a Fehling-féle oldatot redukálja.
Vegyi alkata még nincs végleg tisztázva.
Allwlmazdsa 1.5-2.0 grammonként 2-3
részre osztva, 1h-1 / 4 óránként pántlikagiliszta
ellen alkalmazzák.

LA CTO PHENINU M..
Para-laktylphenetidin.
Co

tt. 1 (OC2fü) 4 (Nli. CO. Cli (Oli). CHa).

Szintelen, szagtalan, kissé keserüsizü, kristálypor, vagy kristályok. Vizben nehezen
(1 :330) oldódik; alkohol könnyen (1 :8.5) oldja,
éter és petroléter nehezen. Vizes oldata semle~
ges vegyhatásu. Olv. p. 118.

Azonossága. Hevítve teljesen elillan. Alkoholos oldata vaskloricloldattól vörösesbarna szinüvé válik. 0.1 grammját 2 kcm. tömény sósavval főzzük sziik kémlőcsőben és 10 kcm.
vízzel higitjuk. A higitásnál - ellentétben a
phenacetinnal - nem mutatkozik zavarosodás.
A kihült oldat néhány csepp 1.3 krómsavoldattól
élénk vörös szinüvé válik. 0.2-0.3 grammját
leöntjük 4-5 kcm. hig kénsavval és 1: 100 káliumpermanganátoldatot adunk hozzá: gyors
redukálódás következik be; gyönge melegítésnél acetaldehiclszag lép föl, mely oxidálódás utján a tejsavamaradékból keletkezik. 0.1 gr.-ját
forralással oldjuk 10 kcm. vizben, filtráljuk és
megsárgulásig bromos vizet adunk hozzá: erős
zavarod ds keletkezik:
(megkülönböztetés a
phenacetin-től). 0.2 gr.-ját 2.3 kcm. nátronluggal 2 percig főzzük s kihülés után jódos-jódkáliumoldatot adunk hozzá, amig megsárgul:
)udoform keletkezik (aethoxylgyök kimutatása).
Megvizsgdlds. Olv. p. 118°. 0.5 grammja 5
kcm. alkoholban teljesen tisztán és színtelenül
és semleges vegyhatússal oldódjék. 0.2 gramrn·júnak forró oldata 10 kcm. sósavval megsavanyított vízben kénhiclrogénvizzel meg ne szinesecljék és meg ne zavarodjon (nehéz fémek).
Kis mennyisége tömény kénsavval eldörzsölve
színtelen oldatot adjon (orgánikus szennyezések). 0.2 grammja platinalemezen vigyázattal
hevitve, hogy a keletkező gőzök meg ne gyuiacljanak megszenesedés és hamu hátrahagyása
nt-lkiil elégjen (anorgánikus szennyezések).
1.0 gr.-ját 20 kcrn. vizzel főzzük: a salétromsavval megsavanyitott sziiredék se báriumnitrát, se ezüstnitrátoldattól ne változzék. 1 gr.ját egyideig 5 kcrn. nátronluggal főzzlik: anilin szagnak nem szabad föllépnie (acetanilid
kizárása).
Allwlmazdsa, mint a phenacetiné láz, neuralgia, migrén stb.-nél 0.5-1.0 grammos adagokban. 'Néha kellemetlen izzadást okoz s elvétve
hányást, cyanoset, kollapsust.
Legnagyobb adagja 1.0 gr., legnagyobb napi

adagja 3.0 gr.
Eltartdsa vigyázattal.

LAPIS BAPTIS1 AE.
Zsírkő.

Lásd: Talcum venetmn cimen.
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LAP IS HAEMA T ATIS.
Haematit. ferrum axydatum nativum Ochrea rnbra.
Vörös vasérc. Vérkö.

Természetes vasoxid. Barnásviirös acélsziirke darabokból áll. szálas, kristályos szerkezettel.
Alkalmazták mint vérzés csillapitót, a vas
javallatai alapján. Ma csak vasérc gyanánt
szerepel s darabjait itt-ott fémjelző irónnak
használják.

LAPIS PUMICIS.
Pumex.

Tajtékkő.

Fehéres szürke, sárgás vagy barnás feketés
többé-kevésbé sel:i'em fényii darabok, szivacsos, hosszas fonálszerii rovátokkal. Törése
kagylós. Fs 2.5.
Vulkánikus eredetii ásvánv. Hasonló összetételii, mint a ff·ldpát és obsidian: 60-80% kovasav, a többi Al, Na. Ca, Mg, Mn és Fe.
Mechanikus clörzsölöszer b(írkernénvedések
ledörzsölésére. az analízisben szárítandó vagy
kivonandó folyadékok fölszivatására szárító
csövek megt('.ltésére. Az iparban nagyobb darabokban csiszolószer. Finom porát fogporokba
rendelték, bár a fogzománcot karcolja.

LARGIN.
Argentum protalbinicum.

Lásd a hivatalos gyógyszerek

között

Ar-

gentum proteinicum néven.

LECITHINUM.
Ovoleclthin. Lecithol. Lecithan.

Sárgás vagy sárgásbarna viaszkszerü tömeg.
Alkoholban, rnetilalkoholban, éterben, kloroformban oldódik. valamint kissé zsiros olajokban is. Forró vizben olclhatatlan s abban erősen
ff·lduzzad.
Elődllitdsa. Gyárilag a lecithint majdnem kizárólag tojásfehérjéb(íl állitják elő, mely utóbbi
konyhasóval konzerválva igen jelentős kereskedelmi áru. A tojássárgájának forró alkohollal
való kivonásánál a vitelin koagulálása mellett
a lecithin kivonódik s az alkoholból később átkristályositható. Az egészen tiszta Jecithint az
alkoholból folyékony levegővel csapják le.
Elődllitlwtó csontvelőből is 96'F-OS alkohollal kivonva. Az alkoholos oldathoz étert adnak,
a csapadékból leszürt folyadékot bepárologtatják, a maraclván.\·t éterrel oldják és acetonnal
kivonják.
Azunossdg és 111eg11izsgdlds. A lecithin hevítve megolvadás nélkül elbomlik; a levegön
sötétre szinezödik. Az állat és növényvilágban

igen elterjedt zsirnemii anyag savakkal vagy
lugokkal zsirsavakká (olajsav. stearinsav. palmitinsav). glicerinfoszforsavvá és cholinná
bomlik. Alkoholos 1 :20 oldata 1: 10 klórkalciumoldattal fehér, terjedelmes csapadékot ad.
0.5 gr. lecithint 150 kcm.-es jénai lombikban
kénsav és salétromsav egyenlő sulyrészei keverékének 10 kcm.-ével a barna gözök fejlődésé
nek megszüntéig hevitiink; azután csepegtetií
tölcsérből addig csurgatunk
hozzá folytonos
kevergetés közben ugyane savkeverékböl, míg
az anyag teljesen elég, mihez legfölebb 40 kcm.
legyen szükséges s a keverék szine már nem
válik sötétebbé. Ekkor hevitfiik, mig fehér kéngözöket nem áraszt, lehiitjük s 150 kcrn. vizzel
hígítjuk. A viztiszta oldathoz ekkor 50 kcm.
50'.j-os ammoniumnitritoldatot adunk és 70800-ra melegitjiik. s aztán a foszforsavat 10
kcm. ammonium molibdaenicurn oldattal lecsapjuk, a csapadékot 1~ percig rúzzuk és üllepitjiik. majd 150 kcm. vizben eloszlatva annyi n/2
nátronlugot adunk hozzá, amennyi föloldja;
majd még 5- 6 kcm. luggal elegyitve addig
féízziik, mig ammonia többé nem száll el belőle
s a fölösleges lugot n/2 sósavval visszatitráljuk.
l kcm. n/2 nátronlug == 1.268 mg. P 2 0~ vagy
0.533 mg. foszfor. A lecithin alkoholos oldatát
cadmiumclorid alkoholos oldatával elegyitjük.
amikor is sárga chlorcadmium-klorid keletkezik. Megbizhatóbb eredményt érünk el a lecithinnek vizes báriumoldattal való elszappanositásával s az ezen eljárás alkalmával szétvált
elemi részek analizisével. Ezen vizsgálati módszernél a Jecithin éteres oldatát vizes báriumhidroxid oldattal vizfiirclön az éter elpárologtatásán tul forraljuk. A BaOH-t karhonátokkal
telítjük és az igy keletkezett csapadéktól filtrálással megtisztitjuk. A zsirsavaknak a sziirőn
visszamaradó háriurnsóját HCl-el és éterrel
kezeljiik: ez által a zsirsavak is oldatba mennek. A glicerinfoszforsav cholin és báriumsójá t, mely a sziirön visszamaradt. besiiriisitj iik,
a maradékot pedig alkohollal kivonjuk. Ez
esetben a cholin oldatba megy és chloralhydrátba való átvitel esetén AuCl vagy PtCI-al
kimutatható. A büriurnglicerofoszfát a C2HriOHban oldatban marad: ez kihevitve és higitott
H 2 S04-ben oldva a Ba és P 2 0,SO, reakcióval
kimutatható. A lecithin alkoholban és éterben
tisztán oldódjék. 1 g. lecithin 10 gr. (12.5 kcm.)
tisztán oldatba menjen. A lecithin gyengén savanyu kémhatásu, bomlékonysága folytán 5
kcm. alkoholos olclatáb;:i.n (1: 10) csepp phenolphtalein-olclattal inclikálva, az átmeneti rózsaszínnek elérésére legfeljebb 4 csepp normál
KOH szokott felhasz11álódni. Fontos adat a lecithin jóságának rnegitélésére a jódszám, meghatározása, amely a jó és friss (nem oxidált)
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készitménynél 60-65 szokott lenni. Megállapitás~ra 0.5 lecithint üvegdugós Erlenmayerlombrkban 10 kcm. kloroformmal föloldunk. Ez
oldathoz 30 kc111. friss jódhiganykloridoldatot
(Ph. Oerm.) adunk s 12 óráig állani hagyjuk.
Ekkor 1.5 káliurnjodidnak 15 kcrn. vizben való
oldatát adjuk hozzá, 100 kcm. vizzel higitjuk s
az esetleges csapadék oldására még elegendő
rnennyiségü káliumjodidoldatot és egy tized
normál nátriumtioszulfátoldattal titráljuk. E
mellett, még egy u. n. vakpróbát végzünk. tta
a lecithines kisérlet a és a vakpróba b ugy
(b-a). 1.2692 osztva az alkalmazott anyaggal
=
a jódszámmal. A lecithinnek vizzel készült
emulziója, fehér szinü legyen. 0.5 lecithint föloldunk 10 kcm. éterben s ez oldatot rázogatás
közben 10 kcrn. vizbe cseppegtetjük. A keveréken lassu hidrogénárarnot vezetünk keresztül
s közben addig hagyjuk állani meleg vízben,
mig az éterszag eltünik. A nyert emulzió legfölebb sárgás legyen.
Foszt ortartalmdna/~ meg/wtdrozdsdra Lorenz
módszere használható. Födeles ezüst tégelybe
analitikai mérlegen lemérünk 1 gr. lecithint,
hozzáadjuk 3 nútrium carbonicum anhydricum
és 1 nátrium nitricum crystallysatum keverékének 6 gr.-ját nikkelspatulával iól összegyurjuk, ezt itatópapirossal letöriilve. azt is a tégelybe dobjuk. A befödött tégelyt aztán fokozatosan hevítjük mindaddig, mig a tömeg meg
nem fehéredik. Némi lehülés után a tégelyt födelestől hengerpohárba levő 50 kcm. vizbe teszszük s azt a tégely tartalmának föloldódásáig
forraljuk. A nyert oldatot 200 kcm.-es mérő
hengerbe öntjük s ezt, a tégely leöblitésével,
vizzel a jegyig teleöntjük. Ez oldat 20 kcm.-ét
hengerpohárban. 1.3 fs. salétromsavval semlegesitjük s annyi vizet adunk hozzá, hogy térfogata
30 kcm. legyen. Ez oldathoz 20 kcm. kénsavtartalmu salétromsavat (lásd lentebb) adunk,
dróthálón buborékok megjelenéseig melegítjük
s aztán próbálgatás után a keverék közepébe
50 kcm. szvlfátmolibclaen-reagenst (lásd lentebb) öntünk. A keveréket aztán 2-5 óráig állani hagyjuk, 100°-on száritott s a levegőn lehütött Gooch-féle aszbesztbetétes tégelyen átsziirjiik, leöblitiiik négyszer 2~ó-os ammoniumnitrátoldattal, a tégelyt alkohol absolutus-szal
egyszer egészen tele, kétszer féligön tjük, a kimosást ugyanígy vízmentes éterrel ismételjük.
leszivatjul~ s a tégelyt tartalmával együtt vákuum exszikkátorban kénsav nélkül és klórkalcium nélkül, minte~:?:Y 3fl percen át száritjuk s
azonnal leméri lik. A számitás alapjául az a föltevés szolgál, hogy a lecithin triolein - tristearin - és tripalmitin-lecithin. Ilv lecithinnek elmélet szerint 3.94% foszfort kellene tartalmazni,
a gyakorlatban azonban megelégedhetünk 3.5-

3:7?'o

foszfortartalommal, ami 90-94%-os lec1tl11ntartalomnak felel meg. A számitás a következő, ha x csapadékot nyertünk a P?Oc százalékokban: x :0.03295.100 osztva az ;lk.~lma
zott anyaggal ;:aP százalékokban: x;:0.014398.100
osztva az alkalmazott anyaggal. tta a p száz,alé_kta~·talmát. 25.39-el szorozzuk, a vizsgált
keszrtmeny lec1thintartalmát kapjuk.
A fentebbi vizsgálathoz a következő kémlő
szerek szükségesek:
1. Szulfdt-molibdaen-reagens: 100 ammonium
sulfuricum purum siccurn-ot kétliteres palackban föloldunk 900 kcm. acidum nitricum-ban
( 1.4). Másrészről literes lombikban föloldunk
300 gr. ammonium molibdaenicum-ot forró vizzel 1 literre. Ez oldatot vékony sugárban az
ammonium szulfátolclatba csurgatjuk, 48 órán
át állani hagyjuk, saválló szürőn filtráliuk és
sötét helyen eltartjuk.
2. Kénsavas salétromsa\': 30 kcm. kénsavat
(1.84) 1 liter salétromsavval (1.2) elegyitünk.
3. 2?; -os vizes a11111101ziumnitrdtoldat, ha nem
lenne savanyu veg.rhatásu, ugy néhány csepp
salétromsavat adunk hozzá.
A nitrogén-meghatározás Wilfarth-módszerrel végezhető. 1 grammnvi lecithint leöntünk
Kiedahl-lombikban .10 ken{. töménv kénsavval
mely 97<:· foszforsavanhidridet tartalmaz és
sárga higanyoxiclot adunk hozzá. A keveréket
elszintelenedéséig forraljuk. kihiilése után higitjuk és :Erlemnayer-lombikba öblitjük. Azután nitrogénmentes nátronlugot adunk hozzá
(1.3). mig lugossá lesz és még 10 kcm. káliumszulfidoldatot.' (1: 10) és 25 kcrn. 1 / 5 nonnálsósavba desztilláljuk. Ennek 1 kcm.-e megfelel
0.0028 nitrogénnek. A fentjelzett minőségü lecithin elméletileg l.77'l N-tartalmu, a tiszta
kereskedelmi árunál 1.9~2% nitrogéntartalom
található.
Allwlmazds. A lecithin különböző formákban
szellemi tulerőltetésnél. havibajzavaroknál, migrénnél. idegbaioknál. rachitis, skrofulose, tuberkulózis és últ;:dúnos gyengeségnél, mint általános és idegerő~itő szer használatos. 'Belső
leg O. l-0.5 g.-ként bör alá fecskendezésre 0.05
-0.15 g.-ként.
Rendelési fomuí!?: RP. Lecithini 1.0, Ouajacoli 1.0. Olei olivae spiritu \Tini lavati et sterilisati 10.0 S. Naponta 1-2 kcm. bör alá fecskendezésre. - R. Ovolecithini 0.5, Rad althaeae
spiri tus vini vel glycerini q. s. ut. f. pill. No. L.
S. 3-szor naponta 1-2 clb. - Rp. Ovolecithini
2.0, Olei jecoris aselli 500.0 S. Naponta 2-4
evéíkanállal. - RIJ. Ovolecithini 0.1-0.5, Olei
cacao 2.0-3.0 f. lege artis suppositoria.

o.7

Kc5szitményei: Antineurasthifz ( 5 ) , Biocitin, - Bioson (1.2;/c). 0.24% Fe, casein, 30°/ 0
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Haemolecitlzin-tabletták (0.1 %0, Hiimoprotagen (8.3 jó) Lecit/zogen (0.96 %)
tiszta kakaovol, - Neocithin, Migrophen
( 10%) és 90% chinin, Osdurgen vizben oldható lecithinkészitmény, R.enascin, Virisanol stb.
kakao. -

LENI CET.
Lásd: Alumínium aceticwn cim alatt.
LENIGALLOL.
Triacetyl-pyrogallol. Co li3

1,2, 3 (OOC. Cfüh

Fehér, szagtalan por. Vizben olúhatatlan, alkoholban nehezen oldódik, éterben könnyen.
Olv. p. 165°.
Elődllitása. Pyrogallolt ecetsavhidriddel főz

nek és nátrium aceticummal acetilálnak. Vagy
pyrogallolt ecetsavhidriddel és kénsavval hoznak össze, mire az acetilálás meleg fejlődés közközben önként bekövetkezik. Kénsav helyett sósav vagy foszforsav is alkalmazható.
Azonossdg. tta 0.2 gr.-ját 2 kcm. luggal rázzuk, sem oldódás, sem szinezödés nem áll be:
melegitésre megbarnulás mellett oldódás következik. ttig kénsavval megsavanyitva, a tiszta
oldatot 5 kcm. éterrel kirázzuk, az éteres réteget elkülönitjiik és néhány csepp ferrikloridoldatot tartalmazó 5 kcm. vizzel rázzuk: a vizes
oldat vörösesbarna sziniivé válik. 0.2 grammját
összerázzuk 10 kcm. vizzel s hozzáadunk 1
kcm. oly eziistoldatot, mely ezüstnitrátoldatból
annyi ammonia hozzáadásával készült, hogy a
kezdetben leváló csapadék ujra oldódjék: a keverék rövid időn dt szintelen maradjon, később
zavarosodás és rnegbarnulás áll be, végre fekete szineződés (redukált Ag; szabad pyrogallol
az ammoniás eziistnitrátoldatot azonnal redukálja). 0.1 grammját leöntjük 1 kcm. formaldehyd-oldattal és 1 kcm. füstölgő sósavval:
gyenge melegitésre rövid idő alatt rubinvörös
szineződés keletkezik. 0.2 grammját kémlőcső
ben leöntjük 5 kcm. alkohollal és hirtelen. vigyázva keverjük 2 kcm. tömény kénsavval:
erős fölmelegedés mellett ecetéter szag válik
érezhetővé. Szükség esetén néhány csepp vizet
is adunk a keverékhez, ami ujra fölmelegedést
okoz s az ecetéter szag érezhetőbbé válik.
Megvizsgdlds. Olv. pontja 165°. Teljesen iztelen és szagtalan legyen s megnedvesitett lakmuszpapirosra szórva, ezt meg ne változtassa.
(Szabad ecetsav kizárása). 0.2 grammja néhány csepp ferrikloridot tartalmazó 10 kcm.
vizzel összerázva szinváltozást ne mutasson
(szabad pyrogallol kizárása). Kis mennyisége
tömény kénsavval eldörzsölve, sárgás oldatot
adjon barna árnyalat vagy megfeketedés nél-

kiil (idegen org{mikus anyagok kizárása). 0.2
gr.-ja platinalemezen vig.\·úzattal fokozatosan
hevitve, megszenesedés és mérhetü maradvány
hátrahagyása nélkül elégjen (nem illanó orgánikus és anorgánikus szennyezések kizúrása).
Allwlmazdsa: akut és régibb ekcemák és ezek
recidiváinál, psoriasis jellegii börkiütéseknél 110/c kenőcsök, paszták alakjában, a hatóanyagtartalmat fokozatosan emelve.
Eltartdsa fénytöl óvott helyen.
Bőrhajoknál enyhén ható szer. Az ép bőrt
50% lenigallolt tartalmazó kenőcs sem izgatja.
0.5--5'.)'é-os kenöcsökbcn gyermekek börkiiitésénél stb.
„„

R.eceptfonnuldi: RP. Lenigalloli 10.0, Lanolini
10.0. - RJJ. Lenigalloli 10-'50.0. Saponis viridis
2.0, Vaselini ad 100.0. - RIJ. Lenigalloli 10.0,
7,inci oxydati 10.0, Amvli 10.0, Vaselini acl 40.0.
S. Lenig.allol-paszta. ___:_ RP. Lenigalloli 50, Pastae zinci 100.0. - R11. Lenigalloli 5.0, Pastae
zinci 85.0, Olei c:1dini 5.0.
LENIROBIN.
Chrrrnrnbin11111 tetraaceticum.

Sárga, vizben oldhatatlan. acetonban vagy
benzolban nehezen oldódó por.
Azonossdg. 10/~-os nátronluggal rúzva ez
utóbbi lassanként vöriisre szinezödik. Alkohollal és kevés kénsavval melegitve ecetészter szagot áraszt.
Alkalmazása. Psoriasis, herpes és ekzemanál. RP. Lenirobini 5-20.0, Pastae zinci ad
100.0. Rp. Lenirobini fi- 10.0. Eugalloli 5-10.0
Chloroformii 50.0.

UAN1HRALU1"1.
Extractum olei lianthracis.

f eketésbarna. siirii, vékony rétegekben áttetfolyadék. Vizben olclhatatlan, benzolban és
homolo.gjaiban kömn·en oldódik. Zsírok, illó olajok. alkohol, éter, aceton és benzin csak részben oldják. A levegön beszárad.
Elődllitdsa. Bcnzolos kiíszénkútrányoldatnak
különleges szürőki:·n hat<ístalan alkotórészeitől
való elkülönitése s a benzol elvonúsa utján történik.
A!lwlmazdsa. Biírkiiitések, ekzema, psoriasis
stb.-nél tapaszok, keniícsmull. szappan, hintő
por, spray stb. alakjában.
sző

Lianthral hintőpor: 1-5 Lianthralt némi éter
hozzáadásával 100 amylum és 100 talcum keverékével az éter elpárolgúsáig elcliirzsölgetiink.
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LINOVAL.

r'ehér, sajátszerü,

nem kellemetlen szagu
szemcsés, könnyen elvizet képes fölvenni.
A R.eichard Schmidt Altona, Elbe cég készitménye s állitólag 93 r. vaselin, 5 r. illó zsirsav
a lenolajból előállitva és 1 r. ammoniából készül. Acidum salicylicum chrysarobin, ichthyol,
kátrány készitmények, fémoxidokhoz stb. alkalmas, - ásványi savakkal és alkaliákkal nem
fér össze.
kenőcsalapanyag. Nem
dörzsölhető,15 százalék

LITHIUM BENZOICUM.
Benzoesavas lithium. Co lio C02 Li.

fehér, por vagy vékony, fénylő, zsiros tapintatu lemezkék. Szagtalan vagy kissé benzoeszagu, hűtő, édeses izii. Oldódik 3 r. hideg, 2 r.
forró vizben semleges vagy kissé savanyu
v.egyhatással; 10 r. alkohol (90 százalék) is
oldja.
Elődllitdsa.
Porcelláncsészében 30.3 lithinm
carbonicum siccumot eldörzsölünk 300 vizzel s
111elegités közben részletekben 100.0 acidum benzoicum e toluolo-t adogatunk hozzá. Oldódás
után melegitett tölcséren filtráljuk s az oldatot
vagy bepárologtatjuk 250.0-re és kristályositjuk
vagy teljesen beszáritjuk 30-35°-on.
Azonossága. 1: 10 vizes oldata sósavtól fehér,
kristályos pépet ad, a kristályok forró vizben
és éterben is oldódnak. - Vizes oldata ferriklonddal dióbarna csapadékot ad (ferribenzoát).
- ttevitve megolvad, majd megszenesedik s
gyulékony aromás szagu gőzök (benzol) szállanak el belőle, végül fehér, lugos vegyhatásu
maradványt hagy hátra. Ez utóbbinak sósavas
oldata a nem világitó lángot kárminvörösre festi.
Megvizsgálása. 1 :20 vizes oldatát se báriumklorid (szulfátok), se ammonia hozzáadása után
kénhidrogén viz meg ne zavarositsa, sem
pedig ammoniumoxalát oldat meg ne változtassa (calcium). - tta vizes oldatának 5 kcm-ét
salétromsavval megsavanyitjuk s a lecsapódó
benzoésavat elegendő alkohol hozzáadásával
föloldjuk, az oldatban nehány csepp ezüstnitrátoldattól legfölebb csekély opalizáló zavarosodás keletkezzék (klór). Töménykénsavval
leöntve meg ne szinesedjék (organikus sze1iy11yezések). - 0.3 g.-jának izzitási maradványát
föloldjuk 1 kcm. sósavban s a filtrált oldatot
beszáritjuk: a száraz maradvány 3 kcm. <1 lkoholban tisztán oldódjék (NaCl és KCl kizárása).
Alkalmazása. 0.3-0.5-1.0 gr. adagokban
3-4-szer naponta hugysavas diathesissel kapcsolatos bajoknál, csuz, köszvény, hugykő stb.nél, minthogy föltevés szerint a hugysavval
könnyen oldható sóvá egyesül a szervezetben.
Eltartdsa jól záró edényben.

LITHIUM GL YCERINO-PHOSPHORICUM.
Glicerinioszlorsavas Iithium. C" tt, O" POa Li.

fehér kristál.ros por; három rész vízben lakmuszszal szemben alkalikus vegyhatással oldódik.
Elődllitdsa mint a calcium glycerino-phos1Jhoricum-é. Li 2 COJ-lllal.
Allwlmazdsa mint a K- és Na-sóé. 0.5-1.0 gr.
adagokban naponta többször szénsavas vizzel.
LITHIUM JODATUM.
Lithium jodid. Li J.

fehér, a levegőn szétfolyó, szagtalan kristé'llypor. Ize kesernyés sós. Vizben kissé lugas
vegyhatással igen könnyen oldódik, alkohol is
könnyen oldja.
Elődllitdsa: 10 lithium carbonicum-ot semlegesitünk jódhidrogénsavval (138 r. 25 százalékos vagy 346 r. Hl százalékos). A filtrált olclatot bepárologtatiuk s a maradvánvt 100-105°nál szárítjuk. Előállitható 127 iódból és 33 vasporból, 300 vizzel készült ferrojodid és 38 lithiumkarbomí.tból is.
Azonossdg. A nemvilágitó lángot kárminvörös
szinüre festi. -- tia vizes oldatához (1 :20) cseppenként klórosvizet adunk, s kloroformmal kirázzuk: ez utóbbi ibolyaszint ölt (jód).
Megvizsgdldsa színtelen legyen, sárgás szinárnyalat nélkül. - 1 :50 vizes oldata a se báriumnitrátoldat (szulfátok), se ammonia hozzáadása után kénhidrogénviz (fémek), se ammoniumoxalátoldattól ne változzék meg, vagy pedig hig kénsav hozzáadása utún a vele összerázott kloroformot ne fesse ibolyaszinüre (szabad jód, jódsavtartalmu készitménveknél). 0.3 g.-ját fölodjuk 1 kcm. vizben és -1 kcm. hig
kénsavban: ez oldat 5 kcm. alkoholtól meg ne
zavarosodjék (K és Na-szulfát kizárása). - A
100°-nál száritott só 0.2 g.-ját föloldjuk 2 kcm.
ammoniában s rázogatás közben hozzáadunk ló
kcm. tizednormál eziistnitrátoldatot, a sziiredék
salétromsavval tultelitve 10 percen belül se átlátszatlanná meg ne zavarosodjék, se sötétebb
szinüvé ne váljon (AgS az esetleg szintelenitésre használt Na tioszulfátból).
Allwlmazdsa. 0.2-0.4 grammos adagokban
naponta többször csuz és hugysavas cliathesis11 él.
Eltartdsa. Kicsiny jól záró edényben, száraz
helyen vigyázattal tartjuk el. Hasonlóan készül a
Lithium bromatum, mely O.ó hideg, 0.3 forró
Yizben, továbbá alkoholban és éteres alkoholban ezüstnitráttal sárgásfehér salétromsavban
oldódó, ammoniában nehezen oldódó csapadé-
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kot ad. Ennek előállitása brómmal vagy brómhidrogénsavval ugy történik, mint a jodidé. lia
vizes oldatának 5 kcm.-éhez 1 csepp ferriklorid
oldatot adunk, a keményitöoldatát meg ne ké„
kitse (jodidok).

Allwlmazdsa a káliumbromid helyett 0.25i .0 adagokban altató gyanánt neurosis, epilepsia és hysteria-nál, továbbá nephritis, csuz és
nekrosis-nél pl. a következö alakban: RP. Litilii
bromati 2.0, Aquae destillatae 200.0, Olei menthae piperitae gu tt. II., 3-4 evökanállal 24 óra
alatt.
Eltartdsa mész fölött, leparaffinezett üvegben.

LITHIUM SALICYLICUM.
Szalicilsavas lithinm.

e, Iio

O" Li.

Szintelen vagy kissé vöröses úrnvalatu, kristúlyos por. Szaga nincs. I rész vízben vagy l
rész alkoholban oldódik. Vizes oldata kissé 'savanyu vegyhatásu és émelyítő édes izü.
Elődllitása. Tágas. tiszta porcelláncsészébe finoman porított 10 lithium carbonicum-ot, 30 acidum salicylicum-ot adunk s 60-Q'O r. meleg vízzel péppé keverjük s 60°-ra melegitjiik az oldódás bekövetkeztéig. lia az oldat nem lenne kissé
savanyu vegyhatdsu még egy kevés szalicilsavat adunk hozzá. Azután sósavval kivont aszbesztcsomón vagy vasmentes sziirőpapiroson
átfiltr1Jjuk és bepárologtatva 60°-on ( !) szárítjuk.
A"tonossdg ·és megvizsgdlds. Vizes oldata
(1 :20) sósavtól fehér kristálypépet ad, amely
éterben és elegendő forró vízben oldódik (szalicilsav); a vizes oldat még igen nagy hígításban
és kevés vaskloridoldattól kékes ibolyaszinüvé
válik. Hevítésre a só megszenesedik s végül Li~
C03-ból álló maradékot hagy hátra, melynek
oldata a színtelen lángot kárminvörösre festi.
A só és 25%-os oldata színtelen legyen. Tömény
kénsavtól ne pezsegjen (karbonát) és meg ne
szinesedjék (szénhidrátok és idegen organikus
vegyületek). S'.Y~-os oldatát se a kénhidrogénviz
(fémek) se báriumnitrátoldat meg ne változtassa. - 2 térfogatához 3 térfogat alkoholt
adunk és a salétromsavval megsavanyitjuk.
ezüstnitrátoldattól meg ne zavarosodjél<: (ldoridok) 0.3 g.-ját 1 kcm. sósavban oldjuk, az oldatot beszáritjuk: a maradvány ;:, kcm. alkoholban tisztán oldódjék (K Cl és Na Cl kizárása).

Allutlmazdsa. Iziileti csuznál, mint a nátrium
sóé, mely fölött az az előnye, hogy a legmakacsabb lázat is megszünteti. Adagolása naponta
négy-ötször 1.0 gr. porban vagy oldatban pl.
R.p. Lithii salicylici 6.0, Aquae menthae piperitae 100.0, Sirupi aurantii corticis 20.0. S. Rendelet szerint.

Hasonlóan készül citromsavval a:

Lithium citricum. Cn Ii.-. 0 7 Li 3 • Ez utóbbi fehér nedvszívó kristúl)'OS por, mely 2 r. hideg
0.5 r. forró vízben oldódik s a Li és citromsav
reakciót adja. Tisztasága megvizsgálása végett
elszenesitett 2-3 grammjának maradvánvát feloldjuk s ugy vizsgúljuk, mint a lithium carbonicum-ot (Ph. liung. III.).
Igen hatásos lithium-só s kiváló diuretikum.
U.05-0.3 grammos adagokban rendelik.

LORETINUM.
Jodoxychi110E11 sznliosav. C" Ht NJ (Oli) SOa

tt.

Kénsárga, kristúlyos por. Majdnem szagtalan
és íztelen. Víz alig ( 100 :11.1), alkollol kevéssé
oldja, éterben és zsíros olajokban ugyszólv{lll
oldhatatlan. Olv. p . .?60 -.?70".
Eiődllitdsa: Orto-oxychinolint (Kairin) elöbb
salétromsavval vagy angol kénsavval
fözve, szulfosavv:'t alakítanak. Ezt vizes oldatban kúliumkarbo11úttal semlegesítik s az oldatot
kúliumjodiclclal és ldórmé~'zszel fiízve jódozzák.
A kihült keveréket sósavval semlegesítik. Elösziir a Loretin mészsója vúlik le mint narancsviiriis por; ezt kimossák és sósavval elbontják
amikor is a szabad sav (Loretin) válik le.
fiistiilgő

Azono~sdga. lievitve fiilpuffacl s jódgözöket
áraszt. Eterrel, olajokkal, kollodiummal emulziót ad. Vizes oldata mint a pikrinsavé, sárgás
és savanyu vegyhatásu, nátronlug hozzáadására elhalványul, majdnem szintelenné válik;
ferrikloridtól élénk ziild szint ölt. Ezüstnitráttól
nehezen oldódó sárga eziistsó, ólomecettől nehezen oldódó citromsárga ólomsó válik le a vizes oldatból. Meleg tömény kénsavban sárga
színnel oldódik s ez oldatból viz hozzáadására
kristályosan ujra kiválik. Platinalemezen maradék nélkiil elégjen. Tii111ény vizes oldatát búriumkloridoldat forralásnál ·se zavarositsa meg
(szabad kénsav).

Allwlmazdsa. A jodofonn szagtalan, nem
mérges pótszere. A hörg:vógyászatban mint Loretin calcium és natriu111 vagy tisztán vagy talcu111-mal hintöpor kollodium vagr kenöcs alakban, továbbá sebiiregek kezelésére mint gaze
stb. Pl.
Hp. Loretini rn.n. acidi borici 10. Zinci oxydati 10.0.
R_p. Loretini 5.0. Lanolini 511.0, Ungenti paraffini 50.0 S. kenöcs.
RJJ. Loretini 1.0, olei cacao 5.íl f. s11pp0..;itoriae Na. XXV. S. végbélkúpok.
Belsöleg bélhnrutnúl naponta kétszer 1.0 gr.ját rendelik.
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Natrium loretinicum.

10 loretin oldatából 4

na triumkarbonáttal készült só, melv mai dnem

szintelen kristályokból áll s vizbe1i élénk narancsszinnel oldódik. 1-6~1,,-os oldatait nedves
sebkötéíszereknél használják.
Bismutum loretinicum a nátriumsó (10 r.) oldatából bismut-nitrát (4.4) jégecetes oldatával
kicsapott vizben oldhatatlan só. 0.5 grammonként naponta többször tiidővészesek hasmenése
ellen. Külsőleg száritó antiszeptikum sebekre pl.
ulcus molle-nél.
Eltartása vigyázattal fénytől óvott helyen.

LOSOPHANUM.
Trllodmetakresol. Go tt (13) Ott Glia.

Szintelen, szagtalan, kissé savanyu vegyhatásu kristályok, melyek vizben ugyszólván oldhatatlanok, alkoholban nehezen, éterben, benzolban, kloroformban kcnnyen oldódnak, valamint 60 0 -nál zsiros olajokban is. Olv. pont.
121.5°.
Elődllitása ortooxy-para-toluylsavnak
nátriumkarbonáttal vizben való föloldása és az oldatnak vizes jodos jódkáliumoldattal való keverése és a leváló csapadéknak kimosás után alkohollal való átkristályositása utján történik.
Azonossága és megvizsgdlása. Iiig nátronlugban változatlanul oldódik, tömény nátronlugtól
zöldes-fekete amorf porrá alakul, mely alkoholban oldhatatlan. Jódtartalma 78.39% kémlőcső
bw való hevitésre jód gőzök alakjában elszáll.
Vizzel eldörzsölve a sziiredék ferrikloridtól kék
vagy ibolyaszint ne öltsön (szabad fenolok).
Allwlmazás. Külsőleg mikroorganizmusok által okozott bőrbetegségeknél mint herpes tonsurans, pytyriasis versicolor, prurigo, akne vulgaris et rosacea stb.-nél 1-2%-os alkoholos
oldatban ecsetelésre vagy 1-107;-os lanolinvazelinos kenőcsben. - R.üh ellen 10%-os kenöcsben, szifilitikus sankernél por alakban.

LYCETOLUM. (Bayer & Co.)
Dimethylpiperazinum tartaricum. Go Iiu N2. G. Iio Oo.

Szintelen sónemü por. Vizben könnyen oldódik, kellemes savanyu izzel és kissé savanyu
vegyha tással.
Elődllitása. Dimethylpiperazin-nak borkősav
val való semlegesitése utján történik.
Azonosság. Olv. pont. 250°. Vizes oldata nagy
higitásban is káliumbismutjodiddal nehéz, pornemü, barnásvörös csapadékot ad. mely mikroszkop alatt apró kockás kristályokból állónak
látszik.

Allwlmazása. A dirnethylpiperazin hugysav
oldó hatása alapján a lycetol-t hugysavas leralrndúsok okozta betegségeknél rendelik napi 12 grammos adagban ásványvízben oldva; egyidejiileg alkali8kkal pl. nátrium bicarbonicumrnal vag}' magnesia-val.

LYSOPORMIUM.
Tiszta,sárgás folyadék. fs. 1.0398. Vegyhatúsa kissé lugos. Oldódik vizben és alkoholban.
Közöns·éges vízzel megzavarosodik.
Előállitása formaldehidnek alkoholos káliszappanoldattal való elegyítése utián történik.
Allwlmazdsa. Dezinficiálószer. liüvelyöblitésre 1 '/ó-os, hólyagöblitésre v~7o-os, kézdeziniiciálásra 2--4%-os vizes vagy 2-3%-os alkoholos oldatai használhatók.

LYSOLUM.
Liquor kresoli saponatus. Kresapol. Lysolveol. Lysitol.
Sapokresol. Phenolin.

Sárgásbarna vagy barnás, olajszerli folyadék,
vizzel minden arányban tisztán elegyedik. Oldatai idővel megbarnulnak. Közönséges vizzel
készült oldatai zavarosak. fs. közel 1.055.
Előállitása: 1 rész krezolnak kisebb részletenként 1 rész káliszappannal vízfürdőn való öszszeoldása utján történik.
Allwlmazása. Dezinficiálószer, sebkezelésre
1-2%-os, müszerekhez 1%-os oldatokban.

MAGNESIUM AMMONIUM CHLORATUM.
Mixtura magnesiae.

1.0 kristályos magnesium cJiloratum 1.4 ~rnmo
nium chloratum oldata 13 r. vizben, utólag 1 r.
ammoniával keverve és több napi állás után
filtrálva. Kémlelő szer a foszforsav elernzö meghatározására.

MAGNESIUM CITRICUM SOLUBILE.
CHromsavas magnézium. Golir.O,. Mg3+J4fü0.

fehér, sónemü por, pl. két rész vízben semleges vagy kissé savanyu vegj'hatással könny<211
oldódik. Ize keserii.
Előállitása. Citromsavoldat (citromlé) magnézium karbonáttal. oxiddal vagy hidroxiddal való
semlegesítése utján pl. 50 acidum citricum-ot
porcelláncsészében 150 vízzel forralunk s kevergetés közben 35 magnesium carbonicum-ot
szórunk az oldatba és egynegyed órán át tovább
melegitjiik és forrón filtráljuk. A kihiilés után
24-36 óra mulva kivált sajtszerü tömeget v:íszonruha között kisajtoljuk és 25°-on száritjuk.
(Austr. Gall.)
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Azonossá§!. lievitve elszenesedik. Izzítási
maradványa sósavtartalmu vízzel kivonva
olyan szüredéket ad, amely ammoniumkarbonáttal tultelitve tiszta marad s ha azután nátriumfoszfátoldatot adunk hozzá, fehér csapadékot szolgáltat.
Mel!VÍZSl!álás. 1:5 vizes oldata hig sósavval
megsavanyitva káliumacetátoldattal ne adjon
kristályos csapadékot (borkősav). Ammoniumkloriddal és ammoniával keverve kénhidrogéntől se meg ne szineződjék, se meg ne zavarodjék
(fémek, Fe, Cu) és ammoniumoxalátoldattól ne
adjon csapadékot (Ca).
Alkalmazása. 5-10-15-20 g. adagokban
kellemes és enyhe hashajtószer. A száraz sót
többnyire porkeverékekben rendelik s leginkább a pezsgő keveréke, a Magnesium citricum
használatos. Ahol a citromsavas magnesiát
gyakran rendelik oldatokba, ott a következő
leg készülő 20%-os oldata tartható készletben:
17.5 kristályos citromsavat föloldunk 80 1. vizben, hozzákevergetünk 5 magnesia usta-t és
egy negyedóra mulva filtráljuk. A szüredéket
100-ra egészitjük ki: 20% amorf magnesium
citrátot tartalmaz.
Magnesium citricum effervescens. Pezsgő
magnézia. Többnyire szemcsésitve kerül forgalomba .Előállítására 10 magnesium carbonicumot, 30 acidum citricumot elegendő (4) vizzel sürü péppé keverünk. Ezt meleg helyen
30°-on többször szétnyomkodva szárítjuk,
poritjuk s hozzákeverünk 10 cukorport, 30 natrium hydrocarbonicumot és legvégül 16 acidum
citricumot. A keveréket elegendő (mintegy 6
rész) alkohol absolutussal átitatva granuláljuk
s alacsony hőfkon (25°) szárítjuk. (Ph. Austr.
VIII. Oerm. Helv. IV.).

data 10 kcm. kénsavban (1.11) és 90 vizben 5
kcm. éterrel és 1 csepp acidum chromicum-mal
(1: 100) rázogatva az étert kékre festi. - Egy
g.-jának oldata 10 kcm. kénsavban ammoniumklorid és fölösleges ammonia hozzáadása után
natriumfoszfáttal fehér, kristályos csapadékot
ad. - 0.2 g.-ját 10 kcm. vizzel forraljuk s kihülés
után az oldatot megszürjük, legfölebb kissé lugas legyen s bepárologtatva csekély maradványt
hagyjon hátra. - A készítmény 0.2 g.-ját 20
kcm. vízzel kirázva, a :szüredék ammoniumoxalátoldattal 5 percen belül legfölebb opalizálást mutasson. - lia 0.5 g.-ját 10 kcm. ecetsavban vízfürdőn szárazra párol()_g;tatjuk, a maradványt 5 kcm. ecetsavban és r5 kcm. vízben oldjuk és az oldatot kénhidrogénvizzel elegyítjük:
változás ne mutatkozzék. - 1 g.-jának 10 kcm.
salétromsavban (1: 153) való oldata báriumnitrátoldattól ne változzék. - 1 g.-ját 10 kcm. sósavban (1: 124) vizfürdőn beszáritjuk s a maraványt 5 kcm. sósavban és vízben oldjuk; ez oldat 0.5 kcm.-e káliumferrocyanidtól azonnal meg
ne kéküliön. - 0.5 g.-ja 5 kcm. salétromsavban
(1.153) s 15 kcm. vizben oldva ezüstnitráttól legfölebb opalizáljon. Mérőlombikban 1 g. MgOrt
leöntünk 5 ká1iumjodidnak 5 kcm. vizben való
oldatával, hozzáadunk 10 kcm. sósavat s a keveréket egy félóráig állani hagyjuk, e közben
gyakran rázogatva. Azután vizzel 100 kcm.-re
egészitjük ki a keveréket s 10 kcm.-ét kivéve,
keményitőoldat indikátor alkalmazása mellett
egytized normál nátriumtioszulfátoldattal titráljuk; a 25 százalékos készitménynél legalább is
8-9 kcm., a 15 százalékosnál legalább 5.3 kcm.
tioszulfát oldat használódjék el (1 kcm. =-=
0.002818 Mg02).
Alkalmazása: Gyomor- és bélantiszeptikum,
továbbá sárgaság, vérszegénység, csuz, köszvény ellen. Főalapanyag fogpor keverékhez.
Adagja: A 25 százalékos készitményből 0.25MAGNESIUM PERHYDROL.
0.5 g. két-háromszor naponta szedhető.
J\\agneslum peroxydatum purisslmum, Magnézium superHopogan. Magnesium oxydatum és 15, illetve
oxld, Mg02
25-30 százalékos Mg02 keveréke, melyet belső
Fehér, könnyü, vízben majdnem oldhatatlan leg mint oxigént leadó szert ajánlanak. A liopopor. Savak oldják. hidrogén peroxid fejlődése gan-pasztillák e mellett még tejcukrot is tartalmellett.
·
maznak. Lásd a 67. oldalon is.
Előállitása. E. Merek. német birodalmi szabadalma szerint a következő: 10 kg. MgO-ot száMAGNESIUM PHOSPHORICUM.
mított mennyiségü li 2 0 2-dal keverünk, ez utóbbi
Manesll phosphas. Foszforsavas magnézia.
töménysége nem lényeges, de csekély fölösleg·~
MgfüP0.+3füO.
előnyös. Egy napi állás után a vizben szuszpendált Mgü 2-ot lecentrifugáljuk s 20-30°-nál száFehér, kesernyés izü por, mely 350 r. vizben
rítjuk. Ez első kezeléssel 42% valódi magnesium oldódik.
peroxidatum-ot nyerünk.
Előállitdsa. Kristályos dinátrium orthofoszfát
Sajdtságok. 100 részében 25 rész magnesium (Na2liP04+12li 20) · 400 vízben való oldatát
superoxidatum-ot (Mg0 2) tartalmaz. liig sósav- összeöntjük 60 magnéziumszulfátnak 180 vízben
ban, salétromsavban, kénsavban, ecetsavban, való oldatával. A keveréket nehány napig hüvös
oldva hidrogénperoxidot fejleszt. 1 g.-jának ol- helyen 8-12°-nál állani hagyjuk s a nyert kris1

98
tályokat leöblitve, előbb a levegőn elmálasztjuk.
maid száritjuk és pori ti uk.
Sajátságok. Vizes oldata semleges vegyhatasu. Vízfürdőn száritva sulyából legfölebb 5 szazalékot veszit; egyébként a Mg és a foszfátok
reakcióit adja.
Alkalmazása: 1-2-4 grammos adagokban
két-háromszor naponta, mint enyhe hashajtót
rendelik porkeverékekbe.

nem édeses, a csiráztatást megszüntetik. A rétegeket széjelebb lapátolják s a malátát a levegőn, vagy pedig mesterséges melegítéssel 40-900 fonnyasztják; ez utóbbi maláta nem sárga,
hanem sötétebb barna szinti s festésre használják.
A csirázás alatt a malátában enzym-ek (fermentumok) keletkeznek, még pedig a diasztáz
(diastase), mely a keményítőt maltozzá (maltose) és dextrinné alakitja, a glukáz (glnkase),
mely az oldhatóvá lett keményítőt és dextrint
MAONESIUM SALICYLICUM.
dextrózzá (dextrose) alakítja. Ezenkívül pektáz
Szalicylsavas magnézia. (MgCofüOiiC02)2Mg+4fü0.
(pektase) keletkezik, mely a fehérjeanyagokat
Szintelen vagy kissé vöröses, vízben (1: 10) peptonokká és amidotestekké alakitja át.
A levegőn szárított maláta 100 része 1 diaszés alkoholban oldódó kristályok.
tázt,
10 detxrint, 3 glukázt, 40 keményítőt (részElőállitása: Tágas porcelláncsészében 200 viz
ben
oldható
alakban), 11 fehérjét és proteinés 14 acidum salicylicum-nak forró elegyébe beanyagot,
2
zsirt,
3 hamu anyagot és 30 növényi
leszórogatunk vasmentes 5 magnesium hydrosejtanyagot
tartalmaz.
carbonicum-ot s a széndioxid fejlődés megszüntéig kevergetjük. fia az oldat még savanyu
A malátát régebben belsőleg forrázat ala kjávegyhatásu lenne, magnésium hidrocarbonáttal ban (skorbut ellen) és fürdőkhöz, gyönge, roszsemlegesítjük, azután papírosan átszürjük, szali- szul táplált gyermekeknek rendelték. Ma haszcilsa vval megsa vanyi ti uk és kristályosítás vé- nálata extractum malti alakjában történik. Forgett bepárologtatjuk. Az anyalúgot leszivatjuk a rázata vivőszer, vehiculum demulcens kristáfinom kristályporról.
lyokhoz és tor.okvizekhez.
Sajátságok: A vizes oldata savanyu vegyhaExtractum malti fluidum. A folyékony malátásu és édeses-keserü izü. Ez oldatból hig sósav takivonat ugy készül, hogy 1000 g. maláta porát
szalicilsav-kristályokat választ le s az oldat (20. sz. szita) 1 alkohol (92.3 %) és 3 viz elegyéferrikloridtól élénk ibolyaszinüvé válik. fia a vi- vel átnedvesitjük s azután, ha megduzzadt, a
zes oldathoz ammoniát, azután ammoniumklori- fenti hig szeszből annyit öntünk reá, amennyit
dot adunk, a kezdetben keletkező csapadék eltü- fölvesz, perkolatorba töltjük s fölöntve 24 óráig
néséig, ugy nátriumfoszfát hozzáadására ammo- állani hagyjuk s lecsepegtetünk 700 kcm.-t s azt
nium-magnesium foszfátból álló csapadék kelet- üllepitve a tisztáját leöntjük, a további perkolákezik. - 100°-ra melegítve, vízmentes sóból álló lást mellőzzük. (Ph. U. A.)
maradékot ad, melyből kihevitése után 10.81 %
Extractum malti spissum. 1 r. szemcsés árpaMgü marad vissza. - 10 r. vizben sa vanyu
vegyhatással tisztán oldódjék. (A bázisos só rnalátát 1 r. vízzel keverünk s 3 óráig 15-20°-on
zavarosodást okoz). - Vizes oldata salétrom- állani hagyjuk, 3 r. 65-70°-os viz hozzáadása
savval való megsavanyitás után se ezüstnitrát- után a keveréket gyakori fölkevergetés közben
tól (Cl), se báriumkloridtól (S04) ne változzék. állani hagyjuk. A sajtolási maradványt ujra le- fia (1 :20) az oldat 10 kcm.-ét 10 kcm. éterrel öntjük 1 r. 55-60°-os vizzel és 1 óra mulva
kirázzuk, az éter elpárologtatása után csak igen gyöngén kisajtoljuk. Az összeöntött folyadékot
csekély maradékot kapunk (szabad szalicilsav). gőzfürdőn addig hevitjük, mig kivett próbája végül tisztának mutatkozik s azután egy éjjelre
Alkalmazása: lfastifusznál ajánlották 'Bi sali- félretesszük. Az üllepités után leöntött tiszta focylicum helyett 3-6 grammos napi adagban.
lyadékot lehető gyorsan bepárologtatjuk sürü kivonattá s ezt hüvös helyen tartjuk el. (Ergzb.
MALTUM HORDEI.
III.).
Maláta.
A malátakivonat vizben tisztán oldódik, oldata
kissé
savanyu vegyhatásu. A forralás nélkül
Mesterséges uton csíráztatott és szárított
vákuumban
bepárologtatott maláta kivonatban
árpa. Az árpát 2-6 napig vizben duzzasztják,
a
diasztáz
el
nem bomlott állapotban marad.
azután 9-12 cm. magas rétegekbe teregetik s
Üveglemezekre kenve, a sürü kivonatot 80°6-8 óránként átlapátolják. Eközben az árpa
fölmelegszik és csirázni kezd s a réteget az el- nál száritva Extractum malti siccum-ot nyerheért meleg megőrzése végett magasbitják. Ami- tünk, barnássárga, kellemes izü és szagu, nedvkor a csirahaitás elérte a szemek másfélszeres szívó lemezek alakjában. Ezek 10 része 3 víznagyságát s az árpa íze többé nem lisztes, ha- zel a sürü kivonatot szolgáltatja.
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Pulvis int antmn nutnens Liebig: Liebig gyermektáplálékhoz való por: 100 buzaliszt, 100

malátaliszt, levegőn száritott malátából és 315
kálium hydrocarbonicum. E porkeverék ötszörös mennyiségü tejjel keverve és bepárologtatva adja készitményt.
Ugyanigy készül a R.heinhardt oldható gyermektáplálék.
Az Extractum malti, cum calce, cum clzinino,
f erratum, cum f erro jodato, cum ferro peptonato et mangano, cum oleo jecoris, cum pepsino stb. egyszerü keverékek.

A malátakivonat igen számos gyógyszerkülönlegesség vivő szere és alapanyaga és különféle módszerrel előállitva és pótanyagokkal keverve, jön forgalomba.
MEDINAL.
Natrlum dimethylo barblturlcum.
(Cofü).C. (CO.Ntt). (CONNa). CO.

Fehér, szagtalan, kristályos por, mely hideg
vizben 1: 5 arányban oldódik. Vize~. oldata keserü és kissé lugos vegyhatásu.
Előállitása: Acidum diaethylo barbituricumból
(Veronai) nátronluggal való semlegesitéssel.
Azonosság. ttamva a szintelen lángot sárgára
festi. tta megolvasztott KOtt-ba dobjuk, ammonia válik belőle szabaddá. Az olvadék hig kénsavval megsavanyitva, széndioxidot fejleszt s
egyuttal dietilecetsav szag válik érezhetővé.
tta vizes oldatához néhány csepp salétromsavat adunk s azután cseppenként Millon-féle
reagenst, ugy fehér, turós, csapadék keletkezik.
Alkalmazás a Veronai helyett, mint altató
csillapitó szer. Oldhatósága folytán gyorsabb
hatásu s a szervezetben nem kumulalódik. Mindig vizben oldva kell bevenni, igy a tabletták
is cukros vizben vagy édes borban oldandók
1%-os oldata bőr alá is fecskendezhető.
Eltartása vigyázattal.
MELUBRIN.
Phenyldlmethylpyrazolon amillomethan-szullosavas nátrium. CuliuNO. NUC!i2SOaNa.

Fehér, kristályos por, mely vizben igen
könnyen (1: 1) oldódik, alkohol nehezen oldja.
Előállitása.
Formaldehidbiszulfit oldatnak
amidoantipyrinre való behatása utján keletkezik, a terméket ismételten átkristályositják.
Azonosság. 0.2 grammjának oldatát 5 kcm.
vizben, 3 kcm. hig sósavval fölforraljuk: előbb
kéndioxid, majd formaldehyd-szag lép föl. tta
a nyert folyadék felerészét három csepp nát-

riumnitrit hozzáadása után 5 kcm. lugos /3naphtol oldatba öntjük, vörös csapadék keletkezik. tta a másik feléhez 1.0 nátrium aceticum-ot és 15 kcm. tömény vizes benzaldehydoldatot adunk, sárgásfehér, pelyhes csapadék
keletkezik, melynek olv. p. 173°. Nátrium-tartalmát a lángreakcióval mutatjuk ki.
Megvizsgálása: nehézfémekre, arzénre a következőleg vizsgáljuk: 1oro-os oldata tiszta és
semleges vegyhatásu legyen és kénhidrogénviztől ammonia hozzáadására ne változzék. tta
0.5 melubrin és 4.0 nátriumnitrit keverékét hevitett porcellán-tégelybe hin}.iiik és elhamvasztjuk s a kihült olvadékot mintegy 4 kcm. kénsavval fehér gőzök föllépéseig vigyázattal hevitjük: a még melegen eldörzsölt tömeg stanno
kloridoldattal egy órán belül sötétebb szinező
dést ne mutasson. tta 0.5 grammját néhány
csepp kénsavval nedvesitjük és elhamvasztjuk
0.1080-0.1125 nátriumszulfát maradjon viszsza, ami 6.99-7.28% nátriumtartalomnak felel meg.
Alkalmazása. A melubrin kifejezetten lázellenes szer s egyuttal antineuralgikum is. Tüdő
gyulladás, tif usz, influenza, izületi csuz ischias
stb.-nél alkalmazzák, mint az antipyrint vagy
acetilszalicilsavat. Ártalmas mellékhatása nincs.
Adagolása. 0.5-1.0 grammonként naponta
többször, por, tabletta vagy labdacsalakban.
Eltartása fénytől óvott helyen. Oldatai bomlékonyak.

MENTHOL JODOL.
99 rész jodol és 1 menthol keveréke.
MESOTAN.
Szallcilsavas methoxy-methyl-észter. CefüoO,,

Tiszta, sárgás, olajszerü folyadék, szaga
kellemes fs. 1.2. Vizben alig oldódik, alkohol,
éter, benzol és zsiros olajok könnyen oldják.
Előállitása németbirodalmi szabadalom szerint ugy történik, hogy klórmetilétert (mely sósavgáznak formaldehid és metilalkohol elegyébe való bevezetése utján készül) benzolos oldatban 40°-ot tul nem haladó hőmérsékletnél
nátriumszalicilátra engednek hatni, a származékot a keletkezett NaCl és esetleg jelenlevő
szalicílsav eltávolitása végett igen hig szódaoldattal mossák, a benzolt desztillálják és a
maradványt vákuumban átpárologtatják:
CH
Ca 84< COONa
CH2 Cl. 0. Cfü =-

+

/OH
Co 84,, COO. CH2 OCH3

+ Na Cl.

100

Sajátságok 32 mm. légnyomásnál (vákuumban() 150°-nál változatlanul átdesztillálható.
Tömény sósavval épenigy resorcin-nal és nátronluggal sötétvörös, ferrikloriddal élénk ibolyaszint ölt. Igen könnyen elbomlik: nemcsak
alkaliák, de már vízgőz is elszappanositja s
már a levegő nedvessége is szalicilsavat metilalkoholt és formaldehidet választ le belőle.
A kereskedelmi áru rendszerint Cl-t is tartalmaz: ha tehát vizes oldatához salétromsavat
és ezüstnitrátot adunk, az éterrel való kizárás
után is zavarosság marad meg, mely azonban
nagymérvü ne legyen.
Megvizsgálása. 3 kcm. nátronlughoz (33%)
hat csepp mezotánt adunk. Fehér csapadék ke:.
letkezik, mely · melegitésre oldatba megy, ha
most egy szemcse resorcint adunk hozzá, a folyadék intenzív zöld szinüvé válik. Ilven szin
mutatkozik akkor is. ha néhány csepp mezotan-t tömény kénsavhoz adunk. 1 kcm.-ét 50
kcm. vizzel kirázva, a szüredék ferrikloridtól
élénk ibolyaszinüvé válik. Ezüstnitrát csak
gyönge zavarosodást idézzen elő. 0.3 gr.-ja
platinalemezen maradék nélkül elégjen.
Alkalmazás. A szalicilsav külsőleg való alkalmazásaként egyenlő sulyrész faolajjal elegyítve csuznál stb. ecsetelésre.
Eltartds levegőtől és fénytől óvott zárt üvegekben. Kiszolgdltatása csak teljesen szdraz
edényben.

leváló olajos réteget vizzel igen gondosan kimossuk. viztelenitett nátriumszulfáttal száritj nk és filtráljuk. A metilszalicilát az oleum wintergreen más néven oleum gaultheriae (Oaultheria procumbens illó olaja) főalkatrésze; a
gaultheria olajban lG/ó terpen (gaultherilen)·
és 90% metilszalicilát van.
Saidtságok: Fs. 1.81. Forrp. 212°. Vizes oldata ferrikloridtól ibolyaszinüvé válik. Erős lugokkal (Kütt, Naütt) bomlékony sónemü vegyületek keletkeznek belőle, hevítésre szalicilsav és metilalkohollá, illetve metilkloriddá
bomlik. Erős, 20%-os ammonia behatására
kristályos szalicilamid keletkezik belőle.
Alkalmazdsa 1-2 gr.-os napi adagokban fő
leg csuz ellen alkalmazzák. Az iparban az illatszerekhez és pipereszerekhez használatos.
MIGRAENINUM.
Lásd: Antlpyrinum coifeino citricum cimen.

MITIN.
Fehér kenőcsalapanyag, melyet a Krewel &
Cie, Köln-c!'C:g dr. Jessner szerint állit elő. Állítólag tulzsirositott emulzió, mely nagymenynyiségü szerumhoz hasonló folyadékot tartalmaz.
Mitinum JJlll'llln, Mitinum cosmeticum, (mitin
créme) Pasta nzitini és Mitin hydrargyrum (Mitin mercuriale 33 1 / 3 % ) vannak forgalomban.

METHYLACET ANILID.

MONOCHLORAL ANTIPYRIN.

Lásd: Exalgin. CliaCON. CH •. Co fü.

Uiscl: Hypnalum cimen a 75. oldalon.

Szintelen és szagtalan s 60 rész hideg és 2
kristályok, melyeket
alkohol, kloroform és petroleuméter is fölold.
Olv. p. 102°. ttevitve maradék nélkül elillan.
Anilint ne tartalmazzon, amit sósavval való
elbontás, ammoniával való tultelités után klórmészoldat hozzáadásával mutatunk ki.
Lásd a 47~ oldalon is Exalgin cimen.
r. meleg vizben oldódó

METHYLIUM SALICYLJCUM.
Methylum sat:cylatum. Szalicilsavas metilésmer.
CofüOH. C02Clia.

Szintelen, kellemes, gaultheriaolajszagu fo. lyadék. Vizben igen nehezen, alkoholban és
éterben könnyen oldódik; zsíros és illóolajokkal keverhető.
Elődllitása. 2 rész szalicilsavat föloldunk 2 r.
methylalkohol absolutusban, ez oldathoz hozzákeverünk 1 r. tömény kénsavat s vizfürdőn
24 óráig melegítjük visszafolyó hütés mellett,
végül pedig vizgőzárambah ledesztilláljuk. A

MONOTALUM.
Metyl-glycolsavas gua)akolészter.

/CHs

Co H ""'O. CO CH~ 0 CH a
4

Szintelen, kellemes szagu, olajos folyadék.
Vízben nehezen, alkoholban, éterben, kloroformban, benzolban, zsiros olajokban könnyen
oldódik.
Előállitása Bayer & Co. Elberfeld, németbirodalmi szabadalma szerint 124 rriethoxvacetylkloridnak 4 guajakol és 40 Naütt-ból 1000
vízzel készült oldatára való behatása utián történik.
Sa.iátságok. Forrp. 15 mm.-nél 156°. 0°-nál még
nem merevedik meg. Lugok könnyen elszappanositják. A lugos oldat megsavanyitásakor
guajakol-szag lép föl. Éterrel való kirázás és
az éter elpárologtatása után a guajakol elkülöníthető és alkoholban· oldv.a az ismert vasklo-
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ritl reakciót adja 3 csepp monotal 2 kcm. töm.
kénsavval melegitve, cseresznyevörösszinü oldatot ad. A monotal 10%-os alkoholos oldata
ferrikloridtól ne változzék. Iia három csepp
monotalt 2 kcm. kénsavval melegítünk, a keverék szép, cseresznyevörös szinti lesz. 1 kcm.
monotalt összerázunk 50 kcm. alkohollal és
filtráljuk: az oldat semleges vegyhatásu legyen és se ezüstnitráttól, se báriumkloridtól ne
adjon csapadékot, ·sem pedig vaskloridoldattól
meg ne változzék.
Alkalmazása. Külsőleg használandó guajakol
készítmény, mely nem mutatja a tiszta guajakol mérges sajátságait. Különböző eredetü fájdalmak csillapítására, neuralgia, ischias, csuz,
neuraszténiások ideges fájdalmai ellen, oldalszurásnál, a légzőszervek bántalmainál, továbbá a tüdővész kezelésénél ajánlják.
Adagolás. A monotalt naponta kétszer a fájdalmas helyre föl kell ecsetelni vagy gyengén
bedörzsölni, hígítva, olajjal keverve, vagy kenőcsalakban pl.
Rp. Monotali 5.0, Lanolini 10.0, Vaselin 10.0
RP. Monotali 20.íl, Olei olivarum 20.0
D. s. :Ecsetelésre.

METHYLEN ANILIN COERULEUM.
Methylvlolett. Pyoktaninum coeruleum. Kék pyoktanin.

Zöld amorf, fénylő részecskéket mutató por,
mely lényegileg a sósavas pentamethyl-p.rosanilin és hexarnethyl-p.-rosanilin keveréke:
C10Ii12(Clis)5N:~. IiCl+C 19 Ji 11 (CJi 3 ) 0 N3 JiCI.
Előállitása. Konyhasó és rézgálic egyenletes
keverékét eldörzsölik dimethylanilinnal és phenol hozzáadása közben melegítik, hogy a keverék folyékony maradjon. Néhány óra mulva
ferrikloridot adnak hozzá, hogy a keletkezett
kuproklorid oldatba menjen s a methylviolettet
konyhasóval lecsapják.
Sajdtsdgok: Vízben 1 :75, alkoholban 1 :2
arányban, élénk kékesibolyaszinnel oldódik.
Iievitve maradék nélkül elég. Oldatai a fénynek kitéve bomlanak.
Azonosságánali megállapitására 0.05 gr.-nyi
mennyiségét feloldjuk 10 kcm. vizben, cseppenként hig sósavat adunk hozzá: az ibolyaszineződés kékbe megy át és sósav további hozzáadására az oldat megzöldül. Iia a zöld szinti oldat kis mennyiségét nagymennyiségü vízzel higitjuk, a szin ujra ibolyába megy át. Tö·mény sósavtól a fenti oldat sárgásbarna szinüvé válik. t 111 az 1: 100 vizes oldat 5 kcm.-éhez
ugyanenny~kénarnmoniumot adunk, szép kékszinii csapáC;ék vúlik le. a folyadék pedig szintelen marad. A methylen-kéket a kénammo-

nium általában elszinteleniti. Az oldat másik
5 kcm.-éhez 1 kcm. nátronlugot adunk, mire
csakhamar vörös csapadék keletkezik. Iia az
átlátszóságig hígított alkoholos oldat 5 kcm.éhez 1 kcm. nátronlugot adunk, vörös szinező
dés áll be, és ha ekkor melegítjük, elszintelenedés következik be, hig salétromsavval való
pontos semlegesítésre pedig ujra ibolyaszín
lép föl. 0.3 gr.-ja 10 kcm. alkohollal rázva s kis
idő mulva papiroson átszürve oldatlan maradékot ne hagyjon. 2 gr.-ja porcellántégelyben elégetve, legfölebb 0.02 g. maradékot hagyjon
hátra; ez utóbbi 5 kcm. sósavban oldva s e
filtrált oldat egyenlő rész "'kénhidrogénvizzel
keverve, meg ne zavarosodjék és sötétebb szinüvé ne váljon (nehéz fémek kizárása).
Arzéntartalomra a következőleg vizsgáljuk:
3 g.-ját eldörzsöljük 10 kálium nitricummal s
a keveréket hevített porcelláncsészébe szórogatjuk, időről-időre bevárva az elpuffanások
befejeződését. A maradványt, kihülése után,
föloldjuk vízben s az oldatot 10 kcm. arzénmentes kénsav hozzáadása után bepárologtatjuk és aszbesztlapon, vagy homokfürdőn, kénsav gőzök elszállás.:1.ig forraljuk. A maradványt
vigyázattal hígítjuk 30-40 kcm. vízzel s az oldatot Marsh-késziilékben arzénre vizsgáljuk:
arzéntükör nyomai se mutatkozzanak.
Iia az alkalmazott salétrom és kénsav tisztaságáról nem vagyunk meggyözve, ugy porcelláncsészében a salétrom 4.5 gr.-ját a tömény
kénsav 10 kcm.-ével homokfiirdön, a barna gő
zök elszáilásának rnegszünéséig s a kénsav fiistölgésének megkezdéséig hevítjük. A maradványt megvizsgáljuk a Marsh-féle készülékben
arzénre.
Allwlmazds. Baktericid hatása folytán külsőleg sebkezelésnél rudacskák 1-2%-os
tőpor, 2-10°/ 0 -os kenőcs, 0.1-1.0%-os

hinoldatok, 0.1°1 0 -os sebkötözö gyapot 2-10%-os
gaze, alakjában, továbbá a szemgyógyászatban, a jodoform pótszeréül pl. lágy ulcus-nál,
hugycsőhurutnál alkalmazzák.
Az állatgyógyászatban különleges szer száj- és körömfájás ellen.
Methylen coerÚleum. Methylenkék néven ismeretes a tetramethylanthionin sósavas sója a
C 16 Ii1 8 N3 SCI is. Ez utóbbit lásd anilin methylviolett címen az 57. oldal0n.
·
MYRTOLUM.
Szintelen, alkoholban oldódó cineol C 10 HRO
és dipenten tartalmu folyadék, melyet myrtololajból állitanak el(í a 166-180° között :'t tp;'1rolgó részeket fölfogv~t. f s. 0.88-0.89.
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Alkalmazása: antiszeptikum, sedativum és stimuláns gyanánt alkalmazzák gégefőhurut, tüdővizenyő
stb.-nél naponta többször 1-2
cseppenként zselatin tokokban.

NAPTALAN.
Kenőcsszerü sötét, barnászöld szinti anyag.
A kaukázusi naftának gyanta- és aszfaltdus,
magas forráspontu lepárlási maradványaiból
állitják elő. 2.5-4% vízmentes szappannal. van
kocsonyássá és ö1sszeállóvá téve.
Sajátságai. Áteső fényben sötétzöld, r8.eső
fényben barnásfekete és zöldes fluoreszkálást mutat. Olv. p. 65-70°, vízben oldhatatlan,
alkoholban és glicerinnel, sókkal, éterrel és kloroformmal keverhető.
Alkalmazása sebfedő kenőcs, főleg égési sebeknél és bőrbetegségeknél. Antiszeptikus sajátságokat is tulajdonítanak neki. Megegyezik
a naftalannal utánzata a
Nafalan. Ez utóbbi szintén kaukázusi nyers
naftából készül. A Nafalan R.-T. Magdeburgban
készítménye, mely terjesztésére nafalannal készült kész cinkkenőcsöt, nafalanos ragasztótapaszt, nafalan-szappant és hintőport hoz forgalomba. Ez utóbbi 10 nafalant és magnesia
usta-t 35 talcumot, 3 boraxot, 27 amylum-ot és
5 cinkoxidot tartalmaz.

NAPHTALINUM.
Naftalin, C10He.

Szintelen, fénylő, lemezes kristályok. Szaguk a kőszénkátrányéra emlékeztet s igen átható, izük csípős, fűszeres. Vízben még forralásra is, csak alig oldódik; alkohol, zsiros olajok és paraffin melegitésre oldják.
Előállitás. A naftalin a nehéz kőszénkátrány
olaj 180-220-nál átszálló részletéből lehűléskor
kristályosan válik ki. A nyers naftalint kénsavval és barnakővel melegítik, ismételten mossák,
szublimálják és alkoholból átkristályositják.
Sajátságok. Olv. p. 80°. Forrp. 218°. Meggyujtva, világító és kormozó lánggal elég. Már
közönséges hőmérsékleten, főleg azonban vizgőzzel vagy alkohol gőzökkel elillan. Fs. 15°-on
1.1517. Mint az aromatikus csoporthoz tartozó
szénhidrogén kénsavval jól jellegezhető szulfosavakat. ad, füstölgő' salétromsavval nitro-származékokat. ttig salétromsavval oxidálva, phtalsavvá alakul; chrom-savval és jégecettel oxidálva, naphto-chinonná és phtal-savvá oxidálódik. Pikrinsavval molekuláris vegyületté: Catt2
(Ott)(N0 2) 3 alakul. A tiszta naftalin szintelen
legyen s a kék lakmuszt meg ne vörösitse (szabad savak, kénsav). Platinalemezen maradék
nélkül elégjen. llömény kénsavban gyönge me-

legitésre szinteleniil oldódjék. tta a készitmény
nem tiszta, a levegéín és fényen megszinesedik,
főleg a kristálylemezek széle vöröses, sőt barna
szinüvé válik.
Alkalmazása. Antiszeptikus és dezinficiáló
hatása folytán alkalmazzák, 10-12%-os olajos
oldatokban, vagy kenőcsökben rüh ellen és
számos bőrbetegségeknél, továbbá a klinikákon
spray, gazé és gyapot alakjában a sebészetnél.
Belsőleg 0.1-0.5- J.0 adagokban labdacsok,
por, pasztilla-alakban vagy zselatintokokban
köptető-szer.
Ujabban gyermekek orsóférge
ellen, mint biztosan ható szert, 0.1 grammos
adagolással rendelik. A penészgombákat és
alacsonyabb szervezeteket elöli s ezért növényés rovargyüjtemények konzerválására, a molyoknak a ruházattól való távoltartására hasznláják. Az iparban igen jelentős anyag phtalsav (s ezzel benzoesav, fluorescein, eosin stb.)
naphtolen, naphtylamin stb. előállitására, a világitó gáz karburálására az u. n. albo-karbon
lámpáknál stb. A nyers naftalin hevitése utján
zárt edényben ipari célokra szolgáló kormot
nyernek.
Eltartása az erős szagu anyagok között.
Naftalinszármazékok kimutatására a hugyban a hugy 8-10 kcm.-éhez 4-5 csepp jég-

ecetet adunk és 3 csepp 1%-os nátriumnitritoldatát. A naftalinszármazékok mennyiségének
megfelelőleg halványvörös, sötétvörös színező
dés mutatkozik, s ha a folyadékot éterrel vagy
kloroformmal kirázzuk, az utóbbiak erősen sárgára színeződnek.
NAPHTOL-BISMUTHUM.
Blsmuthum naphtolicum. Orphol. 3(Cofü02)aBi2+Bi20a.

Barnás, szagtalan és iztelen, por. Vizben és
alkoholban oldhatatlan. Sósav és salétromsav
(3 naphtol kiválása mellett elbontják. Belsőleg
bélantiszeptikum, külsőleg a jodoform helyett.
NARCEINUM.
Pseudonarceln.

C23tbNO~.

Fehér, fénylő, tünemü, foszlányos, kristálycsomókból áll. Vizben igen nehezen (1: 1300)
oldódik, ugyszintén alkoholban, kloroformban
és amylalkoholban is, mely utóbbiak melegitésre jobban oldják; éterben, petroleuméterben és benzolban ugyszólván oldhatatlan. Olv.
JJ. 163-165°.
Előállítása. Az opium 0.1 % nar.~eint tartalmaz s elöállitására hidegen készü k vizes opiumkivonatot gyenge hőnél beszár\~nak, a maradványt hideg vízben oldják és papiroson átszülrik. (A narkotin a szűrőben marad). A

o./I
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1()( J"-ra melegitett szüredékhez fölösleges menynyiségü ammoniát adnak, az ammoriia fölöslegét forralással elüzik s a folyadékot hüvös
helyre teszik (a morfin és mekonin kiválnak).
Erre ujból filtrálják a folyadékot is, baritvizzel keverik, mely mekonsavat és barna festő
anyagot választ le. Szürés után a baritfölösleget
ammoniumkarbonáttal eltávolitják s a folyadékot bepárologtatják szirupsürüségüre és félreteszik. Néhány nap mulva kristályos péppé
mered. A szürőpapirossal száritott kristályokat
40%-os alkoholban oldják, csontszénnel kezelik
és átkristályositással tisztitiák. A narcein többnyire a morfingyártás mellékterméke 0.1 %
mennyiségben. Szintézis utján ugy is készül,
hogy narkotint methylkloriddal narkotin-methvl-kloriddá alakitanak s ezt nátronluggal
főzve, narceinná.
Sajátságok. Vízből három molekula kristályvizzel fehér, fénylő, csomós, vagy szétfoszló
tükben kristályosodik. 100° -on szári tv a, vizmentessé lesz s akkor 163-165°-nál olvad; tovább hevitve a heringléhez hasonló (trimethylamin) szagot áraszt. Vizes oldata semleges vegyhatásu s a telitett oldat lehülve, kristálypéppé
mered. Oldatai optikailag inaktivek. Tömény
kénsav szürkésbarna szinnel oldja, mely melegitésre vagy hosszabb állás után cseresznyevörösbe megy át; hig kénsavval melegítve, szép
ibolyaszinü oldatot ad, s ha a főzést megfelelő
töménységig folytatjuk, csersznyevörös folyadékot nyerünk, melyben salétromsav nyomai
kékes ibolyaszinü sávokat idéznek elő. Fröhde
reagense a narceint kékeszöld színnel oldja,
mely szín előbb sötét olaizöldbe, majd vérvörösbe megy át; ez utóbbi szin mutatkozik azonnal, ha az oldatot melegítjük. Erdmann reagense, valamint tömény salétromsav a narceint
sárga szinnel oldják. Ifa klóros vizben oldjuk
és cseppenként ammoniát adogatunk hozzá, kevergetés közben, sötétvörös szineződés keletkezik, mely sem az ammonia fölöslegétől, se~
melegítésre el nem tünik. Erősen híg, vizes jódoldat a narcein porát kékre festi, s ha vizes oldatához 1 cinkjodid, 2 káliumiodid és 7 vízből
készült csekély szabad jóddal megfestett oldatból keveset hozzá adunk: még igen nagy
( 1: 1000) higitásban is finom. kék, hajszálszerü
kristályok keletkeznek. A narceint kicsapja a
jód-iódkálium, merkuri-káliumjodid. káliumbismutjodid és tannin.
Megvizsgálása. Szintelen legyen és vizes oldata lakmusszal szemben semleges vegyhatásu.
Platinalemezen maradék nélkül elégjen. Hig
kénsavban maradék nélkül oldódjék. Perriciánkálium és ferrikloridoldatba szórva azokat
azonnal ne fesse kékre (morfin).

Alkalmazása. Mint a morfiné, de ennél enyhébb hatásu s kellemetlen mellékhatások nélkül nyugodt álmot eredményez. Mint csillapító
szert naponta többször 0.01--0.02, mint altató-t
0.03-0.05-D.1 grammonként lehet adagolni.
Eltartása vigyázattal.
Narceinum
hydrochloricum
(C 23 li 27 NÜ 8 •
ttC1+3tl20). A narcein sósavas sója színtelen,
vizben és alkoholban könnyen oldódó kristályokból áll, melyek a fölösleges sósavval való
oldatból válanak ki. Sok vizzel elbomlik. Belső
leg 0.05-0.2 g.-ként altatószer; bőr alá fecskendezésre 0.03 g.-ként.
Narceinum meconicum, rY:Íekonsavas narcein
(C23Ii21NOs)2. C7tt401+ Xtt 2 0 is ismeretes. Ez
utóbbi adagja mint altatóé 0.006-0.025. Vizes
oldatban bőr alá fecskendezésre.
Narcein natrium-natrium salicylicum. Lásd
Antispasmin néven a 20-ik oldalon.

NATRIUM ACETICUM CRYSTALLISATUM.
Terra foliata tartari crystallisata. Ecetsavas nátrium.
C2fü02N a+ 3fü0.

Nagy vagy kicsiny, színtelen, szagtalan, lándsás, vagy hasábos monoklin kristályokból áll.
Ize kesernyés-sós. Vizben igen könnyen 1: 1
oldódik s az oldata a vörös lakmuszt megkéldti, de a fenolftaleint meg nem vörösiti. 23 r.
alkoholban is oldódik.
Előállítása a faecetgyártásnál nyert nyerstermék tisztítása utján többszörös átkristályositással.
Sajátságok. A levegőn elmálik. ttevitve, 75°on megolvad kristályvizében s 120-nál viztelenné lesz; víztelen pora 300°-nál megolvad, tovább hevítve már 325°-on nátriumkarbonáttá
és acetonná bomlik.
Megvizsgálása. 5%-os oldatát se kénhidrogénviz (fémek: Zn, Cn, Pb), se báriumnitritoldat (S0 4, C0 3 ) se ammoniumoxalát (Ca)
sem pedig salétromsavval való megsavanyitás
után ezüstnitrátoldat (Cl) meg ne változtassa
s az utóbbival kevert oldata melegítésre meg
ne barnulion (hangyasavas só kizárása) 5'/o oldatának 20 kcm.-ét öt csepp sósav hozzáadása
után 0.5 kcm. kalium ferrocyanid se vörösre
(Cn), se kékre (Fe) meg ne szinesitse.
Alkalmazása. Gyomor- és bélhurutnál kálium
acetát helyett, gyönge diuretikum. A szervezetben nátriumkarbonáttá ég el, tehát a vért alkalikussá teszi. Nagyobb adagjai hashajtó hatásuak.
Eltartása jólelzáró iiveg vagy porcellánedényben hiivös helyen.
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NATRIUM ARSENICOSUM.
Natrlum arsenicicum. AsHNa20.+7tt.O.

Szintelen, hasábos kristályokból áll, melyek
3.6 vizben lugas vegyhatással oldódnak, valamint 55 alkoholban is.
Előállitása. 100 nátriumnitrátot és 116 acidum
arsenicosum-ot födött edényben szabadég alatt
addig hevítünk, mig barna gőzök szállanak el;
a maradékot kilugozzuk s filtrálás után hozzáadjuk 150 nátriumkarbonát vizes oldatát s 18250-on kristályositjuk és közönséges hőmérsék
leJen szárítjuk.
Alkalmazása és megvizsgálása mint az acidum arsenicosumé 0.001-0.003 grammonként,
főleg oldatban, mely
Liquor arsenicalis Pearson, Liquor natrii arsenicici, Natrium arsenicicum solutum · néven
ismeretes.
NATRIUM CHOLEINICUM.
Fel tauri depuratum. Extractum fellis. Lásd
Organoterapiás készítmények.
NATRIUM CINNAMYLICUM.
Lásd: Hetol cimen.
NATRIUM CITRICUM (NEUTRUM).
Cltromsavas nátrium. CoH0Na"01.

Por alakban szokták forgalomba hozni.
Előállitására 1 acidum citricumot föloldunk 5
vizben s az oldatot semlegesitjiik 2 nátrium karbonátnak 6 vizben való oldatával s a nyert sóoldatot bepárologtatjuk.
Megvizsgálása, mint alkotórészeié.
Alkalmazása. A vérben nátriumkarbonáttá ég
el s ezért nátriumbikarbonikum helyett csuzos
bántalmaknál, hugysavlerakodásoknál és diabetes-né! ajánlják.
A fenti semleges só mellett a savanyu só, a
Nátrium citricum acidulum C6 H 5 Na2H01 is ismeretes.
NATRIUM GL YCERINO-PHOSPHORICUM.
Gllcerlnfoszforsavas nátrium. C"H10". PO"Na2+tt.o.

A só rendkívül nedvszívó, lugas vegyhatásu
és csak 140-150°-ra hevítve szilárdul meg.
Vizben minden arányban oldódik. 50%-os vizes
oldata van forgalomban.
Előállitása a Calcium glycerino phosphoricumból (lásd a 33. oldalon) vagy a báriumsóból káliumkarbonát vagy szulfáttal való cserebontással történik.

Alkalmazása. Bőr alá fecskendezések alakjában ischias, ideges asthenia, gyöngeségi állapotoknál a következő előirat szerint: Rp.
Natrii glycerinophosphorici 1.0, Natrii chlorati
0.03, Aquae destillatae 5.0. S. Naponta ~lz-12-3 Pravazfecskendővel fokozatosan növelve,
a befecskendezések számát (Lmnbago, morbus
Basedowi, ischias).

'

NATRIUM HYPOSULFUROSUM.
Natrium thlosulfurosum. Natrium tioszulfát. Kénessavas
nátrium. Na2S0"+5tt.O.

Nagy, színtelen, nedves tapintatu, monoklin
hasábok, melyek egyenlő sulyrész vizben oldódnak, kesernyés ízzel s kissé lugas vegyhatással.
·
Előállitása. A Leblanc-féle
szódagyártásnál
nyert melléktermék.
Sajátságok. 50°-nál kristályvizében megolvad, 100°-nál vizmentessé lesz, magasabb hő
fokra hevítve elbomlik. Vizes oldatából savak,
kéndioxid elszállása mellett, finoman eloszlott
ként választanak le. Redukálószer: a jódot elszinteleniti; a klór-,. bróm- és jód- és ciánezüstöt kettős sóvá oldja. Báriurnkloriddal fehér
csapadékot ad, melv sok vizben oldódik és sósavval elbomlik.
·
Ha ezüstnitrátoldathoz Na-tioszulfátoldatot
öntögetünk, fehér csapadék keletkezik, mely a
tioszulfát fölöslegében oldódik. Az oldat színtelen, de lassanként megbarnul eziistszulfid kiválása folytán.
Megvizsgáldsa. 10'/<-os vizes oldata ecetsavval a kéndioxid-szag megszüntéig forralva és
filtrálva, se eziistnitráttól (Cl) .se báriumnitráttól (SO~) ne változzék. Egyenlő mennyiségii
vizes cinkszulfátoldattól ne adjon csapadékot
(Na-szulfid), sem pedig nitroprussid-nátrium
hozzáadására vörös színeződést (Na-poliszulfid). 1 g. nátriumtioszulfátnak lekötésére a keményítő oldat megkékiiléséhez 40.3 kcm. tized
normál jódoldat legyen szükséges = 99.944 Na 2
S20a+5H20.
Alkalmazds. Főleg a térfogatos elemzésnél;
az iparban fényképlemezek „fixirozására" a festőiparban, fehéritésnél a még visszamaradt Cl
lekötésére. Külsőleg rüh ellen, jódfoltoknak a
bőrről való eltávolítására. Belsőleg
ma már
nem igen alkalmazzák.
NATRIUM KAKODYLICUM.
Kakodylsavas nátrium. Dimethyl-arzénsavas nátrium.
As(CH"h02Na.

Fehér, vízben és alkoholban
vagy kristályok.

oldható

por,
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Elődl!itása.

Száraz, kálium aceticum-ot
rész arzénsavanhidriddel hevitve, vízben alig oldódó 170° forrp., büzös olajat (Cadet-féle folyadék) nyernek, mely kevés kakodylt As2 (Cff:i) 4 és sok kakodyl-oxidot As2
(Cli3)40 tartalmaz. lfa e keveréket higanyoxiddal kezelik, mindkét vegyület kakodylsavvá As(CtI:~·· _0 2 tt oxidálódik . .Ez utóbbinak
Na-karbonáttat való semlegesitése utján nyerhető a nátrium: ó.
Sajátságok ts megvizsgálás. 1: 10 vizes oldatát se kénhidrogénviz, se báriumnitrátoldat
vagy magnézium ammoniumklorid meg ne változtassa. 100°-ra melegitve, legfölebb 30%
sulvveszteséget mutasson. Tiszta nátriumkakodylát-tartalma legalább 70% legyen, ami térfogatos uton állapitandó meg.
Alkalmazása. Neurasthenia, bőrbajok, malária, diabetes stb.-néi, mint az arzénkészitmények 0.05 egyes 0.15 napi maximális adagokban.
Arsicodile. Arsicodile néven a kakodylkészitmények Acidum kakodylicum, Fe, lig, Mg,
Na stb. kakodylicum szerepelnek.
Neo-arsycodyle. Methylenarzénsavas ná.
trium 0 . AsCH:~02Na2.
Alkalmazása, mint a kakodylkészitményels_é.
Rendelési formulái. Rp. Natrii kakodylici 1.0,
Aquae destillatae15.Q. S. Naponta háromszor
15-20 cseppet. Natrii kakodylici 1.0, Aquae
destillatae 10.0. S. Bőr alá fecskendezésre 1hegyenlő
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Pravaz-fecskendővel.

NATRIUM LACTICUM.
Sodil laotas. Tejsavas nátrium. C3tf&Q3Na.

Szintelen, vag.\' sárgás, semleges, vagy kissé
lugos, szirupsürii. kissé sós izii folyadék. Vízben és alkoholban oldódik, éterben oldhatatlan.
Előállítása: 100 acidum lacticum-ot hígítunk
50 vizzel s az elegyhez részletenként hozzáadogatjuk 100 nátrium carbonicum crystallisatumnak 300 vizzel készült oldatát. A kissé
lugos folyadékot 24 óra mulva papiroson átszürve, bepárologtatjuk szirupsürüségüre.
Sajátságok. Vizfürdőn hosszabb ideig melegitve, beszáritható s ekkor a fenti (100) menynyiség 5 nátrium carbonicum cryst.-mal öszszeolvasztva rudakba önthető. Az utóbbi készítmény
,
Natrium lacticum siccwn, Natrium sublacticum néven ismeretes.
Megvizsgálás. A borkősavval kevert készit-.

mény melegitve, ne legyen ecetsavszagu és salétromsavval kissé megsavanyitva az ezüstnitrátot ne reciukálja, még ammonia hozzáadá-

sa után sem. 2 része 3 kristályos cinkszulfáttal összedörzsölve és vízfürdőn melegitve, majd
10 vizmentes alkohol és 5 éterrel kirázva ebbe
átmenő' részt ne szolgáltasson (glicerin).
Alkalmazása. Csillapitó és enyhe altatószerül
ajánlják lQ-60 g.-ként cukrosvizben vagy 510 g.-ként allövetnek.
NATRIUM NITRICUM.
Sodii nitras. Nitrum cubicum. Nátronsalétrom NaNO„

Szintelen, rhombus kristályok, melyek a legyorsan megnedvesednek, vizben a hő
mérséklet csökkentésével 61dódnak semleges
vegyhatással.
Előállitása a nyers Chili-salétrom oldatából
nátriumkarbonátoldattal való lugositás bepárologtatás és átkristályositás utján történik.
Sajátsi.ígok. Kristályvize nincs. A kristályok
fs. 2.236. Tömény vizes oldatának forráspontja
118°. lievitve 315°-nál megolvad, tovább hevítve oxigént ad le s előbb nátriumnitritté alakul, maid oxigén, nitrogén és salétromossav távozik el. Éghető anyagokkal puffan. A lángot
sárgára festi.
Megvizsgdlása mint a kálium nitricum-é.
Alkalmazdsa, hömérséklet csillapitó és diuretikus szeriil rendelték. Nagyobb adagokban hashajtó hatásu, igen nagy adagokban mérgező.
Eltartása jól záró száraz edényben.
vegőn

NATRIUM NUCLEINICUM.
Fehéres, vizben részleg oldódó por.
A Nuclein-ek az élesztö sejtmagvaiból előál
litotr foszfortartalrnu vegyületek fehérje és nuclein-savakból és szénhidrátokból, melyek pepszinsósavval kezelve, fehérjészegényebbé lesznek lugokkal elbontva, erős savakkal nucleinsavat (protalbinsav) atlnak. Ez utóbbi származéka a nátrium nucleinicum, melyet bőr alá
fecskendezve idegerősitő szeriil alkalmaznak.
Phagocitin használatra kész, steril, tiszta
nukleinsavas nátriumot tartalmazó oldatok 0.05
grammonként ampullákba forrasztva.
NA TRIUM PERBORICUM.
Natriumcarbonát. NaBO,+AfüO.

Fehér szemcsés por vizben 17°-nál 1.17%
mennyiségben oldódik, glicerin könnyen oldja.
Elődllitásdra 100 boraxot fölodunk 28.5 Na
Oli-nak 880 vizben való oldatában s a lehült
folyadékhoz, folytonos kevergetés közben, hozzáadunk 125 kcm. liquor hydrogenii hyperoxydati concentratissimust. (30% tt 2 Q). A kristá-
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lyos csapadékot jéghideg vizzel lemossuk és
száritjuk. Előállithatjuk bórsav nátriumsuperoxid és kénsav molekularis mennyiségeinek viz
jelenlétében való egymásra hatása utján is.
Sajátságok. Vizben való oldásánál már némi
ti202 keletkezik; 50°-on ez a bomlás rohamosan bekövetkezik, valamint hig kénsavtól is.
Erős kénsav a perborátot erősen ozonizált oxigén fejlődése mellett elbontja. Szárazon határtalanul tartós. Vizes 2%-os oldata sósavval megsavanyitva a kurkumapapirost megbarnitja. Oldatának 4-5 kcm.-e két csepp káliumbichromátoldat, 2-3 kcm. éter és 1 kcm. kénsavval
rázva, az éteres réteg szép kék szineződést mutat, mely mihamar eltünik. Az oldat 4-5 kcm.-e
1 kcm. ezüstnitrátoldattal világos sárgabarna
csapadékot ad, mely utóbbi élénk gázfejlődés
közben mihamar megbarnul. Borax-szal fehér,
nem változó csapadékot ad.
Megvizsgálás. 2%-os oldatának 20 kcm.-él
hig salétromsavval megsavanyitjuk: egyik fele
báriumnitrátoldattól ne változzék (SOJ, a másik ezüstnitrátoldattól legfölebb opa!izáljon (Cl).
Az oldat 10 kcm. hig kénsavval megsavanyitva,
egyenlő térfogat kénhidrogéniztől se szinező
dést, se zavarosodást ne mutasson (M). A melegitést mellőzzük, mert ez kénkiválást okoz. Az
oldat 10 kcm.-e 2 kcm. hig sósavval megsavanyitva, hidegen ne mutasson gázfejlődést s ha
4-5 csepp ferrocyankaliumoldatot adunk hozzá,
2-3 percen belül kékre ne szineződjék. (Karbonátok és Pe.) Ugyanez oldat 16 kcm. ammoniumoxaláttal hosszabb · idő mulva ne adjon
csapadékot (Ca). 0.5 g.-ját föloldiuk 10 kcm.
viz és 2 kcm. hig sósav elegyében, az oldat
gyönge melegitésre színtelen legyen és hoszszabb állás után se zavarosodiék meg (Ba).
Nátriumtartalmának meghatározása. 0.5 g.iát föloldjuk 50-60 kcm. vizben és egy csepp
metiloránzsoldat hozzáadása után tizednormál
sósavval hagymavörösre titráljuk. E szinváltozás előidézésére nem több, mint 32.5 és nem
kevesebb, mint 32 km. sav használódiék el. (Nátriumborat és perborax: Na 2 B4Üs csökkenti a
savelhasználást, natriumsuperoxid növeli.)
Perboráttartalmdnak meghatározása. 0.3 g.iát leöntjük 40-50 kcm. vizzel és 20-30 kcm.
hig kénsavval s burettából addig adunk hozzá
tizednormál permanganátoldatot, mig állandó
gyönge rózsaszineződést nem nyerünk. A teljes
oldódást nem kell bevárnunk, mert az a titrálás
közben gyorsan bekö·vetkezik. A rózsaszín elérésére legalább is 38.l, de nem több, mint 39
kcm. tizednormál permanganátoldat használódjék el. 1 kcm. 1 / 10 n. permanganát savanyu oldatban, megfelel 0.0077 natriumperborátnak. tehát a készítmény 97.8%-os legyen. tta több

kémlelőszer használódnék el. ez natriumoxid jelenlétére mutat. A permanganátoldat titererős
ségét ellenőrizzük.
Izzítási maradványa: a natrium-metaborat
43-44 % legyen.
Alkalmazása. Bélantiszeptikum és sebkezelő
szer, mint hintőpor. vagy friss oldatokban. Barna
palackban szolgáltatjuk ki.

NATRIUM OLEINICUM.
Euhatrol.

Fehér szappanszerü anyag vagy por.
Előállitható 100 tiszta acidum oleinicum-nak
10 r. száraz natrium hydroxydatum alkoholos
oldatával való elszappanositása és a keletkezett
szappan szárítása utján.
Sajátságok. Vízben zavarosan oidódik. Tömény vizes oldatát a phenolphtalein meg nem
vörösiti, de sok vízzel való higitásnál erős megvörösödés következik be. A készitmény szabad
olajsavtartalmát alkoholos oldatának normál
kálilug és phenolphtaelinnel való titrálása utján
határozzuk meg.
Alkalmazás. Az epemüködés fokozására napi
1 g.-ként Iabdacsokban, pl. Rp. Eunatroli 25.0,
Kaolini glycerini q. s. fiant pilulae 100. Reggel
és este 4 dbot.
Lásd: Eunatrol cimen a 46. oldalon is.
NATRIUM PYROPHOSPHORIClJM.
Sodli pyrophosphas. Piroioszforsavas nátrium.
....Na,P207+füü.

Szintelen, áttetszö vagy átlátszó, ferde rhombus-oszlopok vagy táblákból áll, vizben 1: 10-12
arányban oldódik, alkoholban oldhatatlan .
Előállítása. 100 kristályos nátriumfoszfátot
poritunk és előbb levegőn, majd vízfürdőn szárítva, hesszeni tégelyben kihevitünk, mig egy
próbája eziistnitráttal már nem sárga, hanem
tiszta fehér csapadékot ad. A készitményt forró
\'Ízből kikristályositjuk.
Saiátságoll. Vizes oldata lugas vegyhatásu s
eziistnitráttal fehér csapadékot ad. Savakkal
már hidegen s még gyorsabban, melegen orthofoszfáttá alakul. -- Salétromsavval megsavanyitva, báriumkloridoldattal legfölebb gyenge
zavarodást mutasson s kénhidrogénnel se lulugos, se savanyu oldatban ne változzék.
Alkalmazás. Gyógyszerül nem alkalmazzák.
A laboratoriumban más pirofoszfátok, igy pl.
ferripirofoszfát előállitására.
A nátriumfoszfát igen alkalmas anyag az
u. n. vasfoltoknak a fehérnemiiböl és régi tintafoltoknak eltávolitására, ami vizes oldatával
való áztatás utján történik.
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NA TRIUM SOZOJODOLICUM.
Sozojodol nátrium. CoH2Jo(OH+)SOaK+2H2ü.

Vízben könnyen (1: 12) oldódó kristályokból áll.
Előállitása a szabad savnak':' nátriumkarbonáttal való semlegesítése és az oldat bepárologtatása utján.
Sajátságok. Vizes oldata savanyu vegyhatásu.
Glicerines oldata a levegőn nem változik, a vi~
zes megbarnul. Ferrikloriddal ibolyaszinüvé válik, füstölgő salétromsavtól megsárgulás közben (pikrinsav keletkezése) jód válik ki belőle.
'8áriumkloriddal kristályos csapadék keletkezik, mely forralásra ujra oldódik.
Alkalmazása a sebkezelésben 2-3%-os oldatokban mint a Hydrargyrum sozojodolicum-é.
(Lásd 70. oldalt.)

NATRIUM SULFOSALICYLICUM.
Szallcilszuliosavas nátrium. CoHaOH+. C02H. SOaNa.

Szintelen kristályok, vagy fehér kristályos
por, mely 25-30 r. vízben oldódik, alkoholban,
éterben majdnem oldhatatlan.
Előállitása: 218 acidum sulfosalicylicumot vizes oldatban 84 natrium hydrocarbonicum-mal
részleg semlegesitünk s az oldatból a sót kikristályosítjuk. (A szulfoszalicilsav 1 szalicilsavnak
2-3 töménykénsavval 160°-ra hevítése, a termék vizes oldatának fölüsleges baríumcarbonáttal való melegítése s a báriumsónak Ba(C1li3
S06) 2 számított mennyíségü kénsavval való elbontása utján készül.)
Sajátságok. Vizes oldata a lakmuszt mel!vörösiti, ferríkloridtól borvörössé válik, mely szín
hig kénsavtól eltünik. Báriumkloriddal nem ad
csapadékot. Ólomecettel az oldat kristályos pépet szolgáltat, fehérjével nátriumklorid-oldatban oldhatatlan csapadékot ad.
Alkalmazása. A nátrium salicylicum pótszere
ízületi csuz ellen. Kellemetlen ize és mellékhatása nincs. Adagja 0.5-1.0 g. A hugyvizsgálatnál fehérje reagens.

NATRIUM SULFUROSUM.
Natriurnszuliit. l(énessavas nátrium. Na2Süa+7H,0.

Szintelen, hasábos kristályokból áll. Vízben
könnyen oldódik.

* Az Acidum sozojodolicum Dijodparafenolszulfosav a
parafenolszulfosavas kúlium fölösleges, kissé higitott sósavban való olclúsa s 5 KJ :KJOa oldatával való keverése utján történik, amikor is a káliumsó válik le, ezt
báriumsóVú alakitjuk s ez utóbbit hig sósavval elbontjuk. A tüalku hasúhok vizhen, alkoholban és glicerinben
oldódnak.

Elöállitása. 80 nátrium carbonicum-nak 160
meleg vízzel készült tömény oldatába 40-50°on kénessav anhydridot vezetünk be annak telitéseig, azután addig adogatunk hozzá tömény
nátriumkarbonátoldatot, mig a folyadék lugos
vegyhatásuvá válik s végül kikristályositjuk.
Az ipari célokra szolgáló só nedves szóda kristályoknak tornyokban alulról áramló kénsavananhidriddel való kezelése utján készül.
Sajátságok. A levegőn elmálik és épugy, mint
oldatban, lassanként nátriumszulfáttá alakul.
Oldata hütő izü s kissé lugos vegyhatásu.
Alkalmazása. Külsőleg és belsőleg antiszeptikum: difteria, tífusz. g:\r~rmekágyi láz stb.nél 0.5-1.0 kg.-ként.
Az iparban különböző néven, mint .,antichlór" a festőiparban a klór lekötésére, mint
„konzervsó" husáruk eltartásához, továbbá a
fényképezésnél. Ez utóbbi célokra szolgál a
Calcium sulfurosum neutrale és a Magnesiwn
sulfurosum neutrale is.
Natrium bisulfurosum. Nátriumbiszulfit Na

ttS0:1· Az 50%-os nátriumkarbonátoldatnak
kénessavanhidriddel való telítése utján előálli
tott fénylő hasábok. Élelmiszerek konzerválására, káliumpermanganát okozta foltok eltávolitására, „Lukogén" néven gyapjufehéritésrc
stb. használják.
Egyenlő sulyrész nátriumkarbonáttal kettős
sót alkot, mely a fotografálásnál használatos.

NERALTEIN.
Natrium aethoxyphenylamlnomethylsulfurosum.
C"H.20,NS. Na+füü.
Fénylő, fehér kristályokból áll. Vízben 10%nyi mennyiségben oldódik.
Előállitása. A Lepetit, Dolf uss Ganser Milano és Wien cég szabadalma szerint formaldehidnek és nátriumbiszultfioldatnak parafenetidin-re való behatása utján készül. Pl. 1000
p. phenetidinum-ot föloldunk 3000 kcm. alkoholban, kevergetés közben hozzáadunk 571
kcm. formaldehydum-ot és azonnal 1420 kcm.
38° Be 0 -os nátriumbiszulfitoldatot. A keveréket
60°-ra melegítjük, hozzáadunk 1000 kcm. meleg vizet s visszafolyós hütéssel rövid ideig
főzzük. tta tiszta oldatot nvertiink, ezt lehiitjük s 24 óra mulva a levált kristályokat papiros szürőn összegyiijtjiik. A nyert termék teljesen tiszta készitmény a fenti képletnek megfelelőleg.

Sajátságok. Vizes oldata színtelen, előbb kissé sós, később édeses izü, s tömény alkohollal
elegyítve, kristályos csapadékot szolgáltat. lia
1.25 vizes oldatát sósavval elegyítve, forralják:
finom, fehér tiikböl álló csapadék keletkezik,
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hevítésre kénessav távozik. Vizes oldata továbbá báriumkloridoldattal fehér csapadékot ad. tta hig vizes oldatához ezüstnitrátoldatot adunk, főleg rnelegitésre mihamar fémezüst válik ki s a folyadék ibolya szint ölt. ttigitott oldatában hig sósavval és p. amidophenol-lal elegyitve, káliumkarbonáttal tiszta kék
színeződés keletkezik. ami a neralteinra igen
jellegző. Hamuja sósavval megnedvesítve, a Na
ismert lángreakcióját mutatja.
Alkalmazás. Csuz és köszvényellenes, valamint lázcsillapító hatásu s főleg szivbajos betegeknél javasolható, akik más szert nem tiirnek. Fejfájás, nátha, trigeminus-neuralgia stb.nél jó hatásunak mutatkozott, valamint influenzánál és légutak hurutjánál. Nem mérges, helyi
izgultságot nem okoz. Kis adagokban a vérnyomást nem változtatja, de a szivműködést erő
siti. A vesék utján gyorsan kiválik s fogyasztása után a hugy megadja az indophenolreakciót.
Adagolása. Napi 1-3 gr.-ként por alakban,
tablettákban vagy 5%-os oldatban.
Eltartása fénytől óvott helyen.

NEURON AL.
Dlaethylbromacetami:.:. C (Colir. LBrCO Nlio.

Fehér, szemcsés-kristályos por. Szaga a
kámforra emlékeztet, ize csipös és keserü. Viz
nehezen (1: 115) oldja, alkoholban, éterben, zsiros olajokban könnyen oldódik.
Előállitása. Dieaethyl ecetsavat foszforpentakloriddal savkloriddá alakitanak. Brom hatására a tert. hidrogénatom ezzel helyettesítődik
s a keletkező diaethylbromacetylklorid ammoniáttól, klórammonium melléktermék keletkezése mellett, diaethylbromacetamiddá alakul.
Sajátságok. 0.1 gr.-jának 12-15 kcrn. vizzel
hidegen készült oldata néhány csepp Nesslerféle reagenstől fehér csapadékot ad, mely melegítésre eltünik. 0.2-0.3 g.-ját 0.1-0.2 higanyoxiddal és 5-6 kcm. vízzel főzzük, forrón filtráljuk, és lehütjük: fehér zavarosodás keletkezik, mely néhány csepp jódkáliumoldattól sárga
szinüvé válik s a kémlőszer fölöslegétől oldatba
megy. 1 gr.-nyi mennyiségét 10-12 kcm. nátronluggal főzve, föloldjuk. Ez oldat egynéhány
csepp ferroszulfátoldattal (1 :20) és két csepp
ferrikloridoldattal melegítve és híg sósavval tultelitve, sötétkék szinüvé válik s később berlinikék csapadékot ad. (Az amidogyök N-je itt, a
szabálytól eltérőleg, nem mint ammonia, de mint
kéksav válik le). A lugas oldat másik részét sósavval tultelitjiik s cseppenként elegendő sok
klóros vizet adunk hozzá, amig megsárgul. A
levált bróm kloroformmal kirázva. ezt barnára

színezi. A lugos oldathoz még melegen addig
adunk egy tized normál jódkáliumoldatot, mig
gyors elszintelenedés áll be. Zavarodás jön
létre jodoform kiválása mellett.
Megvizsgálás. Olv. p. 66. Vizes oldata savanyu vegyhatásu. Vizes oldata ezüstnitrátoldattól legfölebb opalizáljon (szervesen le nem kötött Br). Kis mennyisége tömény kénsavval
eldörzsölve, - kissé sárgás színezéstől eltekintve - ne változzék s meg ne barnuljon (or- ·
gánikus szennyezések). 0.5 gr.-j a por cellán tégelyben hevítve, mérhető maradék hátrahagyása nélkül elégjen.
Alkalmazása. Altatószer 1 gr. legnagyobb
adagokban.
,

NEUROSIN.
Calcium glyceriuphosphoricum.

/o"' + 2 H2 0

CH2 OH. CH. OH. CH~ 0 PO"" /Ca

0
Fehér kristályos por, szagtalan, sós izü, mely
a levegőn nedvességet szí magába. Vízben 1: 15
arányig oldódik, ez oldat melegitésre megzavarodik; alkoholban és éterben oldhatatlan.
Előállitása. Egyeillií sulyrész glicerint (28°Be)
és acidum phosphoricumot (60°Be) egy napig
150°-ra, vagy három napig rázogatás közt 1151200-ra melegítenek s aztán két térfogat vízzel
higitják; csontszénnel szintelenitik, kalciumkarbonáttal s mésztejjel semlegesitik. A leiillepedéí
kálciumfoszfátról lefiltrált oldatot vakuumban
töményitik, alkohollal kicsapják. A terméket
vízben oldással csonts.zénen szüréssel és alkohollal való kicsapással tisztítják.
Sa.idfsdgok. Vizes oldata kissé lugas és melegitési·e majdnem az f'.~;szes kálciumfoszfát kiválik belőle. Platinalernezen hevítve elszenesedik s
hamut hagy hátra. Tömény vizes oldata 16°-nál
7.9%, 100°-nál l.5rr sót tartalmaz. tta 1 g.-ját
rázogatással oldjuk 40 kcm. vizben s az oldatot
fölforraljuk, a só egy rés.ze kiválik és lehüléskor
ujra oldatba megy. Az oldat 5 kcm.-e 1 kcm.
ólomecettel fehér csapadékot ad, mely hig salétromsavban igen könnyen oldódik. Az oldat 5
kcm.-e 2 kcm. hig ecetsavtól és 0.5 kcm. ammoniumoxalátoldattól oxálsavas mészből álló fehér
csapadékot ad. 0.2 g.-ját porcellánlemezen kihevitjük s a maradékot föloldjuk híg salétromsavban, a szénről leszürt oldatot fölforraljuk
lehülés után 40-50°-nál 5 kcm. molibdénsavas
amrnoniumoldatot adunk hozzá, sárga csapadék
keletkezik (ammoníummolibdofoszfát). tta kis
1nen11yiségét szárazon káliumbiszulfáttal keveriiik és kémléícsőben llcvitji'ilc alkroleínszag keletkezik.
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Tisztasdgdnak megvizsgdldsdra 1 g.-iát fiiloldjuk 40 kcm. hideg vizben: az oldat tiszta legyen s lakmuszszal szemben lugas vegyhatásu.
(Hozzákevert kálciunífoszfát nem oldódnék, savanyu glicerinfoszfoi:savas só savanyu vegyhatást okoz.) Az oldat 10 kcm.-e kénhidrogéntől
ne változzék (nehéz fémek). A kénsavval megsavanyított oldat báriumkloridoldattól meg ne
zavarosodjék. 10 kcm.-éhez 0.5 kcm. ezüstnitrátoldatot adunk. A keletkező fehér csapadékot ammoniával oldatba visszük, az oldatot
kissé fölmelegitjük és egy ideig állani hagyjuk: se zavarodás, se megfeketedés ne mutatkozzék. Ha azután hig salétromsavval tulsavanyitjuk, legfölebb opalizálás mutatkozzék (redukálóanyagok, foszforos sav, halogenek kizárása). 1 g.-ját föloldjuk 10 kcm. hig salétromsavban és hozzáadu11k 20 kcm. ammonium molydaenicum-oldatot. Több órai állás után se nmtatkozzék sárgás szineződés vagy csapadék (el
nem eszerifikált foszforsav). 0.5 g.-ját leöntjük
;)-4 kcm. stannokloridoldattal: a keletkező oldat egy óra mulva se mutasson sötétebb szineződést vagy megfeketedést (As). 1.5-2 g.-ja
1004-nál állandó sulyig száritva, legfölebb 10%
sulyveszteséget mutasson (kristályvize csak 120
foknál száll el.) 1 g.-ja porcellántégelyben elszenesitve és kiizzitva 0.53-nál több és 0.51 g.-nál
kevesebb maradékot ne hagyjon (Ca.-foszfát;
savanyu glicerinfoszforsavas Ca.)
Alkalmazdsa. Idegerösitö szer 0.1-0.3 g.-os
adagokban a szervezet foszfortartalmának fokozására.

NEUTRALON.

Allwlmazdsa. Oyornortulsavanyuságnál, gyomorlmrut és daganatnál, a gyomor nyálkahártyáit védő szer. A belekre nem hat s kifejezetten fájdalomcsillapitó hatása is mutatkozik. Por
alakban, naponta 3 teáskanalanként rendelik.
Étkezés előtt egy fél órával kell bevenni.
Eltartdsa rendes.

NITRO BENZOL.
Nitrobenzin. Oleum mirbani. CuHoN02.

Kissé sárgás, keserű mandulaizü, fénytörő,
folyadék. Fs. 15°-on 1.208. Vizben kevéssé oldódik. Alkohol, éter, benzol oldják.
Előállitása. 100 r. benzolt kevergetés és erős
hütés közben 25-30°-nál belecsurgatnak 115 r.
salétromsav és 160 r. tömény kénsav elegyébe
s azután vizfiirdön kevergetés közben félóráig
meleg-itik. Kihlilés után 300 r. vizzel elegyítik
s a keletkezett nitrobenzolt választótölcsérrel
elkülönítik, mossák s frakcionálva rektifikálják.
Saidtsdgok. Forráspontja 206°; + 3°-nál nagy
kristálylemezekké mered. Füstölgő salétromsavban oldódik. Kitünő oldószere a szerves
anyagoknak, pl. indigo-nak. Vizgőzökkel átpárolog. Hig kénsavval és cink vagy vasporral
pállitva anilinné redukálódik, mely nátronluggal
valö tultelités u t{w éterrel kirázha tó s az éter
elpárologtatása után hig sósavval készült vizes
oldat.:t k{diumbiclll omáttól előbb sötétzöld, majd
több kémlőszertöl fekete csapadékot (anilinfekete) ad.
Alkalmazása. Gyógyszerül nem használatos.
A szappangyártásnál olcsó illatositó anyag.
Eltartása az erfís hatásu szerek között.

Alumlnium silicicum.

NODUSAN.
Laza, fehér por. Szaga és ize alig van. VizA Nodusan állitólag: diethymol jodo metahen ugyszólván oldhatatlan.
dioxybenzol-bismu t. Suppositoria alakban
Elődllitdsa. A Chemische Fabrik C. A. F. Kahlbaum, Berlin, az előállítási módot titokban aranyérnél alkalmazzák.
tartja. Képlete is ismeretlen. mert nincs megállapitva, melyik kovasavból keletkezik.
NOVARGAN.
Sajátságok. Hig sósav vagy nátronlug meleArgentum proteinicum.
gítésre részben oldják. Iia sósavval forraljuk
Finom, sárgás por, mely vizben 1 :2 arányban
s a higitott szüredékhez nátronlugot vagy ammoniát adunk, fehér csapadékot nyerünk, mely oldódik, a szerves oldószerekben oldhatatlan.
Előállitási módszerét a gyárosa
(Iieyden,
a nátronlug föföslegében ujra oldódik. Kis menynyisége foszforsó gyöngybe olvasztva, e gyöngy Radebeul) titokban tartja.
Sajátságok. Vizes oldata opalizál, s kissé sakihülés után, vázas szerkezetet mutat. Iia káliumhidroxiddal ezüsttégelyben összeolvasztjuk vanyu vegyhatásu és sem glicerintől, sem bors az olvadékot vizben oldjuk és megsavanyit- savtól meg nem változik . .Ezüsttartalma a rendes kémlőszerekkel nem mutatható ki, kénjuk, kocsonyaszerii kovasav válik le.
Szulfátokat, kloridokat és nehéz fémeket ne hidrügén és kénammonium a vizes oldatban
tartalmazzon. Vízzel kirázva. a sziiredék se csak sötétebb szineződést okoz. 10% Ag-ot tarbáriumnitráttal, se ezüstnitráttal ne opalizá!jon. talmaz az albargin 15%, a largin 10.5%, a
1 gr.-ja 10 kcm. hig sósavval forralva, kénhidro- protargol 8%, az argonin 4.2%, az argentamin
5.35%-ot. .Egyébként ugy vizsgálandó, mint a
génvizzel ne változzék.
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Largin vagy Protargol, elhamvasztás és a hamu további kezelése utján.
Alkalmazása, mint az ezüstnitráté, illetve argentum proteinicumé. Oldatait ugy készitjük,
hogy a novargant a hideg viz felületére szórjuk: az oldás mihamar önként bekövetkezik.
.Erősebb, 10-25% oldatait a novargánnak kevés vizzel péppé dörzsölése s a szükséges vizmennyiségnek lassankénti hozzáadogatása utján állitjuk elő. Hólyagöblitésre 0.05% oldatait
40°-ra fölmelegitve alkalmazzák, hugycsőhu
rutnál 0.25-1 %-os, becseppentésre 5-10%-os
oldatait rendelik.
Eltartása fénytól óvott helyen.

esetén naponta többször 1 g.-ként
tabletta alakban.
Eltartása száraz helyen.

por

vagy

NOVATOFAN.
Novatophan. Methylphenylchinolin karbonsavas acethylészter. CliaCofü . C3N . Ii . COO . C2fü . Coli•.

rehéressárga, iztelen por, vizben oldhatatlan,
alkoholban, éterben, benzolban oldódik. Olv. p. _
75-76°.
Előállitása a metil-fenilkinolinkarbonsavnak
etilalkohollal az ismert módszerekkel való észterezése utján történik.
Azonossága. Hideg tömény kénsavval leöntve, abban sárga színnel oldódik. Lugos oldata néhány csepp ferrikloridoldattól világosNOV ASPIRIN.
sárga szint ölt (megkülönböztetés, az atophan,
Acidum anhydro-methylen citrylodlsallcyllcum.
, paratophan és isatophantól). Jellegző továbbá
alacsony olvadás pontja.
Alkalmazása, mint az atophan- és paratophané, köszvény, izületi csuz, neuralgia s hasonlóknál. Mellőzendő epekő fennforgása esetén . .Erős hugysav kiválasztó, s ha igen sok
urát válik ki, egyidejüleg nátrium bicarbonicum
rehér, szagtalan por, ize kissé savanykás. szedendő.
Könnyen oldódik alkoholban, nehezen éterben
Adagolása iztelen lévén, por alakban 0.5
és kloroformban, vizben majdnem oldhatat- g.-ként köszvénynél 4-8-szor, izületi csuznál
lan. Olv. p. 150-152°.
6-8-szor naponta, sok viz ivása közben.
Eltartása rendes.
Előállitása. roszforpentakloridnak methylen
lsatophan.
Citromsárga kristályos por, mely
citromsavra való behatása utján e sav dichlor
vizben
oldhatatlan,
alkoholban és alkáliákban
vegyületét állitjuk elő, ez a klorid a szalicilsavval sósav leválása mellett a novaspirint adja. kcnnyen oldódik. Olv. p. 216. 0-anisidin, benzaldehyd, pyroszölősav kondenzálása utján
Sajátságok és azonosság. Vízzel hosszabb állitják elő. Képlete: C H 0 Na. Töménykén17
13 3
ideig áztatva, még könnyebben lugokkal alko- savval leöntve, abban sötétbarna
szinnel oldótórészeire bomlik. Kémlőcsőben hevitve, for- dik; ez oldatban brómosviz sötét vörösbarna
maldehidgőzt áraszt, melyet phloroglucinnal
szineződést okoz. Alkoholos oldata a paratofanvagy ammoniás ezüstnitrátoldatba mártott pa- nal ellenkezőleg citromsárga szinti és ferriklopircsikkal mutathatunk Id. Ha a novaspirinhez ridtól megbarnul. Ha olvadás pontján tul hevitnátronlugot és fölösleges sósavat adunk, szali- jük, széndioxid keletkezése mellett sárga olaj:
cilsavból álló finom kristálytük vállnak le be- methoxyphenylchinolin válik ki belőle. Hatása
lőle. Ha 0.1 g.-ját 3 kcm. alkoholban oldjuk és
és alkalmazása, mint az Atophan-é.
ez oldatot óvatosan 3 kcm. tömény kénsav
Paratophan. 204-205 olvadáspontu kristáfölé rétegezzük, amelyben 5% nátriumnitrit
lyos,
sárgás por, mely vizben oldhatatlan, ellenvan föloldva: a két folyadék érintkezési felületén kék gyürü mutatkozik. 1 g.-ját összeráz- ben alkoholban, éterben és alkaliákban oldódik.
zuk 50 kcm. vizzel: a papiroson átszürt folya- .Előállitása P-toluidin, benzaldehyd és pirodék se ezüstnitráttól, vagy báriumnitráttól, se szöllősav, kondenzálása utján történik. Tömény
kénsavban világossárga színnel oldódik s ez olkénhidrogéntől ne változzék.
datban brómos viz világos sárga csapadékot
0.1 g.-ja 3.3 kcm. alkoholban oldva se egy okoz. Alkoholos oldata ferrikloridtól megbarcsepp ferrikloridoldattól, se ezüstnitráttól lne nul. Olv. pontján felül hevitve, széndioxid száll
változzék. 0.3 g.-ja platinalemezen elégetve el belőle és methylphenylchinolin keletkezik,
ne hagyjon hátra mérhető maradványt.
melynek olv. p. 68. - Alkalmazása és hatása,
Alkalmazása. A szalicilsavas sók helyett mint az atophan-e és novatophan-é. - Namindazon esetekben, ha azokat a beteg rosszul ponta 4-6-szor 0.5 gr.-os adagokban.
tiiri, influenza, csuz, köszvény, neuralgia stb.
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NOVIFORM.

NOVOCAIN.

Tetrabrompyrocatechin bismut. Bi(C0Br.02)0li.

Paraamidobenzoll diaethylamino-iithanol hydrochloricum
Nfü. Catt.. COO . C2tt.. N(C2li6)21iCI.

Sárga, teljesen szagtalan és iztelen por, mely
vizben oldhatatlan, alkoholban és acetonban oldódik.
Előállitása. A Chemische f abrik von lieyden,
Radebeul bei Dresden szabadalmazott módszere szerint, bismut-oxidnak tetrabrom pyrocatechinnel való kezelése, vagy egy oldható
bismutsónak a tetrabrom pyrocatechin alkáli
sójává való átalakitása utján. A szabadalmi irat
a következő példákat sorolja fel. 350 rész tetrabrom-pyrocatechin és 80 rész nátrium hydrátnak 3000 vizben való oldatához, kevergetés
közben, hozzácsurgatiuk 195 rész bismuth nitrátnak savanyu oldatát. Lassu melegités mellett, nátronluggal fenntartjuk a lugos vegyhatást, a kiváló csapadékot elkülönitve előbb vizzel, maid alkohollal mossuk és száritjuk. II. Bismut nitrát savanyu odlatát ammoniával ·kicsapjuk, a kicsapott hidroxidot kimossuk, vizben szuszpendáljuk, melegités közben kevergetve tetrabrom pyrocatechin alkoholos oldatát
adjuk hozzá. A hosszabb kevergetés után nyert
sárga csapadékot alkoholban és vizben mossuk.

Sajátságai és azonossága. lia a Noviformot
sósavval kezeljük, tetrabrom pyrocatechin válik ki. Nátronlug melegitéssel szintén elbontja
bismutoxid kiválása mellett. ttig salétromsavval
melegitve, sötétvörös, kristályos csapadékot ad,
mely brómozott chinonból áll. A papiroson átszürt oldat megadja a bismutra jellegző összes
reakciókat, vizzel erősen felhigitva megzavarosodik s e zavarosodás borkősavtól nem tünik
el. Kénhidrogén ez oldatból fekete csapadékot
választ ki. ttig nátronluggal melegitve a keverék szüredéke megsavanyitás után tetrabrom
pyrocatechinból álló pelyhes csapadékot ad.
mely vizből átkristályositva 190 fok olvadáspontot mutat. Bismut tartalmának mennyiségét
ugy határozhatjuk meg, hogy nátronluggal főz
zük s a keveréket vizzel erősen felhigitva a kiváló csapadékot szürőpapiroson összegyüitiük.
kimossuk és tovább kezeljük, azaz az oxidot
oxidkloriddá alakitjuk.
Alkalmazása. A jodoform

pótlására szánt
nem mérges és alkotó réantiszeptikus száritó és
váladék gátló hatásu. főleg külsőleg alkalmazzák a legkülönbözőbb alakban: mint hintő port
tisztán vagy talcummal keverve, mint 3-10%os kenőcsöt a szemgyógyászatban. 10-20%-os
kenőcsök alakjában bőrgyógyászati célokra,
továbbá végbllbpokba méhgolyókba stb.

sebkezelő por, mely
szeinek megfelelőleg

Szintelen, keserü izü tük, melyek a nyelven
muló érzéstelenséget okoznak. Vizben 1: l, alkoholban 1 :30 arányban oldódik. Olv. p. 1551560.
Előállítása. Németbirodalmi szabadalom szerint aethylen-chlorhydrint (1) nitrobenzoyl-kloriddal (2) 120-125°-ra hevitve, p.-nitrobenzoilchloraethanollá (:-3) alakitunk. Ez utóbbi és diaethyl-amin (4) egyenlő részeinek egy napon át
való hevitése utján nyomás,..mellett 100-120°ra p. nitrobenzoildiaethylamino aethanol (5)
keletkezik, mely ónnal és sósavval redukálva,
amidobenzoildiethylaminoathanollá (6) alakul.
Sajátságok. Maró és szénsavas alkáliák a
novocain vizes oldatából a szabad báz-ist előbb
szintelen, mihamar kristályossá meredő olai
alakjában választják le, ellenben nátriumkarbonáttal zavarosodás nélkül keverhető. Merkuriklorid sósavban oldódó fehér, jódoldat
barna és luggal melegitve jodoformot szolgáltató.
pikrinsav pedig sárga csapadékot okoz a novocain vizes oldatában. Vizes oldat salétromsavval
megsavanyitva, ezüstnitráttól turós csapadékot
ad. Egyenlő rész novocain és merkuroklorid
hig borszesszel benedvesitve ép ugy megfeketedik, mint a cocain. 0.1 novocaint 5 kcm. vizben oldunk: ez oldat 2 csepp hig sósav és 2
csepp nátriumnitritoldat hozzáadása után alkalikus /3 naphtololdatban skarlát vörös csapadékot ad. lia 0.5 novocain 2 kcm. vizben való oldatához cseppenként káliumbichromátolda tot
(1 :3) adunk, piszkossárga csapadék keletkezik,
mely 20-25 kcm. vizzel rázogatásra ujra föloldódik.
Megvizsgálása. lia 2%-os oldatának 5 kcrn.-ét
3. csepp hig sósavval és 5 csepp káliumpenmmganát-oldattal keverjük, az ibolya szinezödés
azonnal tünjön el (a cocain csapadékot oko·1, s
alig redukál). U.1 novocain 1 kcm. salétro111sav
vagy kénsavban szinteleniil oldódjék. A vizes
oldat kénhidrogéntől ne változzék. A novocain
100°-on száritva, ne veszitsen sulyából s platinalemezen maradék nélkül elégjen.
Alkalmazása, mint a cocainé, helyi érzéstelenitőül 1-20% oldatában. Bőr alá fecskendezésnél legnagyobb adagja 0.5 g., a velő csatornába 0.18. Oldatait főzéssel sterilizálhatjuk.
Eltartása vigyázattal, oldatai fénytéíl óvott
helyen.
Novocainum basicum. fehér, krishilyos tömeg. Olv. p. 61-63°. Vizben oldhatatlan, alkoholban, éterben és benzolban oldódik. liig alkoholból 2 molekula li20-vat fehér tükben kristályosodik ki, melyek olv. p. 61°. Zsiros olajok-
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ban 10% mennyiségig, melegítésre még könynyebben oldódik.
Novocainum nitricum. A paraamidobenzoyldiathyl aminoathanol salétromsavas sója:

utóbbi eredeti üvegje 7.0 novocolt tartalmaz
narancsszirupban.
Novocol-chinin. Novolchinin. A chinin monoguajakolfoszforsavas sója.

COt Cz H4 N (C:~ H4)
CuH4 /
"'NHz NOB H

NOVOJODIN.

Kicsiny, színtelen kristályokból áll, melyek
vízben vagy alkoholban könnyen oldódnak,
semleges vegyhatással. A vizes oldatban sósav
neni okoz csapadékot, ellenben a só ferroszulfáttal és kénsavval megadja az ismeretes nitrátrétegreakciót. Egyébként teljesen olyan sajátságokkal bir, mint a sósavas só.
Alkalmazása az urologiában mintegy 3%
mennyiségben a használatos ezüstoldatokhoz.
Novocain készítmények. A por mellett a kereskedelemben még tabletták, használatra kész
steril oldatok vannak forgalomban. A Novocainsuprareanin tabletták, N ovocain suprareninoldatok, N ovorenal (novocain-adrenalin-oldatok)
0.25-5% novocain, 0.000325-0.0108% adrenalin tartalommal.
NOVOCOL.
Natrium guajacolo-phosphorlcum.
CttaO . Cott.OPO(ONah + 2fü0.

fehér, kristályos, majdnem színtelen por,
mely vizben lugas vegyhatással igen könnyen
oldódik.
Előállitása. A R.ichter
Gedeon, vegyészeti
gyár Budapesten, foszforoxidkloridnak guajakolra való behatása utján nyert monoguajakolfoszforsavkloridból á!litja elő. Ezt vizzel savvá
alakítja s a savból szabadalmazott eljárással
a savanyu sót nyeri, melyből a metilalkoholból
való átkristályositás utján tisztított sót számított
mennyiségü nátriumkarbonáttal a semleges vegyületté alakítja.
Azonosság. Vizes oldata ezüstnitrátoldattal
fehér salétromsavban oldhatatlan csapadékot
ad. A Novocol káli vagy nátronluggal hevítve,
elbomlik, guajakol és foszforsavas alkáli keletkezik, melyek ismert módon identifikálhatók.
Elégetve nátriumpirofoszfátból {\lló 48-50%
hamut hagy hátra.
.
Alkalmazása, mint a guajakolkészitményeké.
f oszfortartalmánál fogva, erősítő hatása is van.
A gyomron változatlanul megy át s csak a lugas belekben bomlik el. Elönye könnyü oldhatósága és nem kellemetlen ize.
Adagolás. főzetekben, forrázatokban, oldatokban vagy por alakjában rendelhető naponta háromszor 0.25-0.5 g.-os adagokban,
gyermekeknél 0.1-0.15 g.-ként Tablettákban
és szirup alakjában is forgalomba kerül. Ez

Laza, \·ilágosbarna, finom amorf por, mely
a használatos (,ldószerekben majdnem oldhatatlan.
Eiődllitása
gyárilag
hexametylen tetramin joddal való kicsapása utján történik. A csapadékot kimossák és talkummal keverik.
Sajátságok. Azonosságának kimutatása a
hexametylen tetramin dijodid kimutatására
szorítkozik. Ha izzító csőben vagy parcellán~
csészében hevítjük, elbomlik, megbarnul s jod
és trimetilamin gözök szállanak el belöle. Ha
káli- vagy nátron-luggal melegítjük, bomlás
közben oldatba megy s talkum marad vissza,
mely utóbbi, ha szükséges, mint magnesium
szilikát identifikálható. A szüredékben a jódot
és a hexametylen-tetramint, illteve bomlási termékeit a következőleg mutathatjuk ki. A szüredéket tulsavanyÍtjuk hig kénsavval. A savanyu
oldat egy részét forraliuk, mikor is formaldehyd gőzök válnak szabaddá. Ha ezután alkalikussá tesszük, további forralásra ammonia szag
válik érezhetővé. A tulsavanyitott szüredék egy
másik részélJen a jódot az ismert módon klóros
vízzel, salétromsavval, ferrikloriddal és peroxiddal stb. szabaddá tesszük és kloroformmal
benzollal vagy éterrel kirázzuk.
Alkalmazás. Általában mint sebhintőport
ajánlják nyilt sebekre, továbbá kelevényekre,
tályogokra, szifilisztikus daganatokra s a nemi
szervek gyulladásos betegségeinél. A sebváladékban formaldehyd és jod. válik ki belőle, melyek baktericid és szagtalanító hatásuak. Csakis
külső célokra alkalmazzák hintő por alakjában,
tisztán avagy glycerin, folyékony parafin, illó
olajok, kollodium st.-vel készült 20 százalékos
szuszpenziókban.
20 és 30 százalékos novojodin gazé is jön forgalomba Chemische f abrik dr. R.. Scheuble &.
Tribuswinkel, Baden cég utján.
OKISTYPTIN.
Cotarnlnum hydrochlorlcum.

Sárgás, kristályos por. Vízben és alkoholban
könnyen oldódik, éterben oldhatatlan;
Előállítása. R.ichter Gedeon, Budapest vegyészeti gyárának szabadalma szerint a narkotin
oxidálása utján készül. mi által ez opiansavra
és cotarninra bomlik.
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oldódjék. Ez oldatból 3 csepp 15 százalékos nátronlug hozzáadására mihamar a szabad bázis:
cotarnin kristályosodik ki, fehér kristályok alakjában. Ezek olv. pontja 130-132°. A kristályok
fölött levő lug tiszta s legfölebb kissé sárgás
szinti legyen.
Alkalmazása. Vérzés csillapitó orrvérzéseknél,
továbbá . parametritis oophoritis, salpyngitis,
metritis parenchymatosa, bélvérzések stb.-nél
mint a vele azonos stypticin.
Adagolás. Belsőleg naponta 4-5-ször 0.025
-0.05 g.; bőraláfecskendezve 0.2 g. vizes oldatban.
Tabletta alakban jő forgalomba. A tabletták
cotarnin tartalmának meghatározása előtt azokat vizben oldjuk, az oldatot éterrel kirázzuk,
ezt leöntjük, azután az oldatot lugossá tesszük
s éterrel 5-6-szor ujra kirázzuk s az étert elpárologtatva, a visszamaradó bázist lemérjük.
Lásd Stypticin néven is.

OLEA AETHEREA ET PINGUIA.
Illanó és zsiros olajok.

Az eddig ismertetett gyógyszereknél a vizsgálati módszerek lényege és a munkálatok menete a gyógyszerészei egyetemi tanulmányokból ismeretes lévén, azok összefoglalása és részletesebb ismertetése fölöslegesnek mutatkozott.
Az olajok kémiája ellenben csak az utóbbi évtizedekben haladt előre tudományos vizsgálati
módszerek szinvonaláig, sőt a legutóbbi években
az illanó olajok nagy részének szintéziséig. Ez
okból az egyes olajok részletes leírását megelőzi azok általános ismertetése, vizsgálati módszereik részletezése s az egyéb szükséges tudnivalók rövid összefoglalása A) az illó olajokra,
B) a zsíros olajokra vonatkozólag.

OLEA AETHEREA.
Illó olajok.

Kellemes szagú, vizgőzökkel illanó, fénytörő
és optikai eltérítő képességű, növényü eredetű,
olajszerű folyadékok. Többnyire a növényekben
készen fordulnak elő s külön olajsejtekben, olajmirigyekben, olajtartókban vagy csatornákban
foglaltatnak. Egyes esetekben az illető növényrészek száritásánál keletkeznek (iris-olaj, valeriana-olaj;) vagy valamely erjesztőnek egy
glukozidra viz jelenlétében való behatása folytán (keserümandula-olaj, mustár-olaj gaultheria-olai) keletkeznek. Néha az illanó olajat úgy
állitják elő, hogy a növényeket szárítás előtt erjesztésnek vetik alá, mint a tea és pacsuli készítésénél.
Az illanó olajok előállitása ma a gyógyszertári
laboratoriumokban nem volna gazdaságos s kisebb-nagyobb gyárakban a modern technika se-

gédeszközeinek igénybevételével történik, egyes
növényeknél peo1g, amelyeh: száritasnak nem
vethetok alá, a termelöhely közelében, tobbnyire
még mmclig kezoeueges és célszerűtlen moaon.
Az illano olajok ewallitására többnyire úgy
járnak el, hogy a megtelelö módon tolapritott
novényrészeken vizgözt vezetnek keresztül \gozlepárlás) vagy vizet öntenek az anyagra és ez
utobbin vagy gőzt vezetnek keresztül, vagy szabad tüzön torralják.
Az illanó olajok lepárlása azon a fizikai jelenségen alapszik, hogy két, nem keverhető folyadék torráspontja mmdig alacsonyabb, mint a
nem könnyebben illanoé. Am~ár tehát az illanó
olaj forraspontja egymagában magasabb, mint
a vizé, az olaj és v1z gőz l\:everéke mégis már a
viz torráspontján alul átpárolog.
Az átpárolgó olaj és v1zgöz keveréket alkalmas hütöben sűrüsitik (kondenzálják) s aztán
az olajat a víztől az ismert ilórenci üvegben
elválasztják. A desztilláló viz, amikor a szeclöt
elhagyja részben oldott, részben magával ragadott olajrészecskéket tartalmaz, amelyeket gőz
zel hajtanak ki belőle (kohobáció), vagy pedig
visszarolyós lepárlással, amikor a viz a flórenc1
üvegből állandóan ujra a desztilláló készülékbe
megy át.
t.gyik-másik illanó olajat sajtolás utján nyernek. E módszert csak a narancsféléknél alkalmazzák (oleum aurantii, bergamotae, citri, limettae), mert az igy nyert olaj nemcsak finomabb illatú, de tartósabb is, mint a lepárlás utján
előállitott.

Egyes virágillatok nem tűrik el a vízgőzzel
való lepárolást. Elkülönítésük céljából a virágokat - pl. ibolya, rózsa, rezeda, akác - ismételten meleg zsírral pállitják, melyet aztán sajtolással, centrifugálással szabadítanak meg a növényi részektől. tta az illanó olaj finomsága a
pállitástól is csökken, az esetben a virágokat
(jázmin, tubarózsa) zsírral bekent üveglapokra
teregetik, a zsir az illatot fölveszi (abszorpciós
vagy enfleurage módszer). A zsir alkohollal való
kimosása utján kivonják az illó olajat: az igy
nyert oldatok neve: Extraits. Ujabban a vesződ
séges zsírral való kezelés helyett a virágokat
teljesen illanó oldó szerekkel: aethylklorid, éter,
petroleuméter, stb. kivonatolják s ezek elpárologtatása után visszamarad a tiszta illatanyag
(kivonatoló módszer).
Az illanó olajok alkotórészei. Az illanó olajok
nem egységes anyagok, hauem mindig különböző anyagok keverékei, melyek részben csak
e és tt-ból álló terpenek, sesquiterpenek gyönge
illattal, ezek mellett a tulajdonképeni illatanyagok, amelyek N-t és S-t is tartalmaznak.
Az illanó olajok legfőbb alkotó részei a köYetkezők:

Sajátságok. Ll g.-ja 3 kcm. vízben tisztán
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Az illanó olajok vizsgálata: Az illanó olajok
I. Szénhidrogének:
hamsiitásának kikutatására első sorban azok
1. Alipatikusok: a) paraffinek, b) olefin ter- fizikai állandóit állapitjuk meg s összehasonlitpenek, myrcen, c) olefin sesquiterpenek. .
juk azokat a tiszta olajokra nézve megállapi2. Mydroarmatilwsok: a) terpenek: pmen, tottakkal. lfa eltérések mutatkoznak: a külön
camphen, fenchen, dipenten, limonen, terpine~, hamisító anyagokra: alkohol, zsiros olajok, petphellandren, sabinen; b) sesquiterpenek: cad1- roleum, terpentinolaj stb. vizsgálunk. Sokszor a
nen, caryophyllen, humulen, cedren, kubeben.
minőség meghatározás is kívánatos s ez abban
II. Alkoholok:
áll, hogy az olaj egy vagy több alkotó részét
1. Alipatikusok: methylalkohol, aethylalkohol, külön-külön mennyilegesen meghatározzuk. lgy pl. a fahéj olajnál az aldehyd-tartalmat, -a
hexylalkohol, octylalkohol.
2. Terpenalkoholok: linalool, geraniol, citronel- lavandula és bergamottolainál az észtereket, a
szekfűolajnál és kakukfüolajnál a phenolokat.
lol, borneol, terpineol, thujylalkohol, menthol.
3. Sesquiterpenalkoholok: cedrol, kubeba- a borsménta olajnál a mentholt.
kámfor, guaycol, ledumkámfor, pacsulialkohol,
Fizikai módszerek.
santalol.
Fajsuly. A sűrűség meghatározása legcél4. Aromatikusok: benzaldehyd, fahéj-aldehyd,
szerübben a Mohr-féle mérleggel vagy piknophenylpropylalkohol.
méterrel történik
15° C-os vizre vonatkozIII. Aldehydek:
tatva.
1. Alipatikusok: diacetyl, methylamylketon,
Optikai eltérités bármily nátriumfényre kémethylnonylketon, methyllíeptenon.
szült polarizatorral: o:D jelzik a 100 mm.-es
2. Terpenalkoholok: kámfor, fenchon, carvon. csőben direkt leolvasott eltérítési szöget,
thujon, pulegon, menthon.
IV. Ketonok:
"'-/
l.d
1. Alipatikusok: diacetyl, methylamylketon,
methylnonylketon, methylheptenon.
képlettel számított specifikus eltérítési képessé2. Terpenketonok: kámfor, fenehon, carvon, get; itt l a cső hossza deciméterekben, d az olai
thujon, pulegon, menthon.
fajsulya.
3. Aromatikusok: benzaldehyd, szalicil-aldeOldhatóság. A 70, 80 és 90°-os alkoholban
hyd, fahéjaldehyd, kuminaldehyd, anisaldehyd, való oldhatóság meghatározásával fölismerhetvanilin, heliotropin.
jük petroleummal vagy nehezen oldható, pl.
V. Oxidok:
cedrusfa, copaiva, gurjun, terpentin olajokkal
való hamisítást. lia a vizsgálandó olaj petroleCineol.
umot tartalmaz, ez utóbbi az alkoholos oldat
VI. Phenol-ok:
hosszabb állásánál a folyadék felszínén cseppekThymol, carvacrol, eugenol.
ben kiválik, a zsiros olaj pedig fenékre száll.
VII. Phenol-éter:
Megmerevedési pont. A megmerevedési pont
Methylchavicol, anethol, methyleugenol, saf- meghatározása legcélszerübben külön e célra
szolgáló készülékkel történik, aminőt pl. Schimrol, apiol, dillapiol, asaron, kresolmethyl-éter.
mel
&. Co. (Bericht, 1898, 49.) ismertet. tta ily
VIII. Savak:
készülék nem áll rendelkezésre, mintegy 100
1. Alipatikusok: ecetsav, myristinsav.
gr.-nyi filtrált olajat hütő keverékben valamivel
2. Aromatikusok: benzoesav, fahéjsav.
megmerevedési pontján alul hütünk s ekkor
IX. Észterek:
megrázzuk, amikor is a kristályosodás gyorsan
A II. alatt fölsorolt alkoholoknak, ecetsav, megindul s e folyamat egy szilárd olajkristály
capronsav, angelikasav, tiglinsav, benzoesav, beledobásával gyorsítható.
Vegyi vizsgálati módszerek. Savszám. Elszapszalicilsav és fahéjsavval alkotott észterei.
panositási szám. Észterszám. Az észtertartalom
X. Laktonok:
mennyileges meghatározása elszappanositás utSedanolid, kumarin.
ján történik. E műveletet 100 kcm. tartalmu, káli
üvegből készült széles szájú lombikban végezXI. Nitrogéntartalmu anyagok:
Kéksav, allylcyanid, antranilsavas methyl- zük. 1 m. hosszú üvegcső szolgál a dugón átszoritva visszafolyós hütő gyanánt. Ilyen lombikba
észter, methylanthranilsavas methyl-észter.
2 g. olajat mérünk le, 10-20 kcm. alkoholos
XII. Kéntartalmú anyagok:
kálilugot adunk hozzá és a lombikot gőzfürdőn
Vinylszulfid, állylmustárolai, szekundér butyl %-1 óráig melegítjük. Kihülés után a lombik
mustárolaj, phenylathyl mustárolai, szénkéneg. tartalmát 50 kcm. vízzel hígítjuk s a lug fölös-

+
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!egét félnormál kénsavval - phenolphtalein indikátort használva - visszatitráljuk. Az X-el
jelölt észter-tartalmat százalékokban a követJ\l
kező

képlet szerint számitjuk ki:

r2

X=--g

melyben y a félnormálkálilug elhasznált köbcenumétereiriek száma, g az elszappanositáshoz
használt olaj sulya, M pedig molelrnlasulyának
tizeclrésze. Zsiros olaj jelenléte az elszappanositasi szám érté].(ét emeli. Ez utóbbi ugyanis
azt fejezi ki, hogy hány milligramm Kürt kell
az 1 gr. olajban foglalt észter elszappanositására.
. egyes olajok észterszámának emelésére savakat, pl. benzoesavat adnak azokhoz. Ezért
ajánlatos a savszámot és észtersiámot különkülön meghatározni. A legtöbb olajnál igen kevés a szabad sav. Kivétel csak egynehány van,
pl. az oleum vetiweri, geranii, valeriane stb.
A savszám meghatározása oly módon történik, hogy mintegy 100 gramm tartalmu szélesszaju káliüveg lombikban 1.5-2 g. olajat lemérünk, kétszeres mennyiségü alkohollal keverünk
és nehány csepp 1: 100 alkoholos phenolphtaleinoldat hozzáadása után vigyázva semlegesitünk, amihez kényelmi okokból az elszappanositáshoz használt félnormál kálilugot használhatjuk. A folyamat véget ér, ha a mutatkozó
vörös szin az edény lóbálgatása után azonnal
el nem tünik; rövid idő mulva ujra elszintelenedés következik be, ha a szabad sav teljesen lekötődött, amennyiben a fölösleges alkáli az észterre elszappanositólag hat. A semlegesitéshez
fölhasznált kálilug mennyiségéből kiadódik a
savszám, amely azt fejezi ki, hogy hány milligramm Kütt szükséges az 1 gramm olajban
foglalt szabadsavak semlegesitésére.
Az elszappanositási szám a savszámnak és
észter számnak összege. A számitás a következő:

savszám
} 28 X a n/2 kálilug elhaszn. kcm
észterszám
= és alkalmazott olajmennyiség
elszappanositási szám
grammokban

A szabadi alkoholok meghatározása acetylálással. Az illó olajban foglalt alkoholok: borneol,

geraniol (C1ot11 8Ü), menthol, citronellol (C10
tboO) és santalol (C 15 tt 20 0?), ecetsav anhidriddal hevitve mennyilegesen ecetsavészterré
egyesülnek.
Az acetyláláshoz az olaj 10-20 g.-ját 1-2 g.
száraz nátriumacetát. hozzáadása mellett egyenlő térfogat ecetsavhidriddel becsiszolt hütőcső
vel ellátott lombikban 1-2 órán át egyenletes
forrásban tartjuk, kihülés után kevés vizzel
1
/ 4 -1/2 óráig vizfürdőn ujra melegitjük (a fölösleges ecetsavhidrid elbomlása végett) az olajat választótölcsérrel elkülönitiük s szódaoldat-

tal semlegessé mossuk. A száraz nátriumacetát
által száritott acetylált olajból mintegy 2 g.-nyit
elszappanositunk s az eredeti olajban foglalt
alkohol mennyiségét a következő egyenletek
szerint számitjuk ki:
1. Az eredeti olajban foglalt alkohol C1otl1sÜ %=
a X 15.4
s - (a X 0.042)
2. Az eredeti olajban foglalt alkohol C1otl 20 Ü %=
a X 15.6
s - (a X 0.042)
3. Az eredeti olajban foglalt alkohol C15tl2aÜ %=
a X 22.2.„
s - (a X 0.042)
E képletekben az elhasznált normálkálilug
kcm.-nek száma az acetyláláshoz elhasznált
olai mennyiségét grammokban mutatja.
Aldehydmeghatározás.
Az aldehydmeghatározáshoz 100 kcm.-nyi tartalmu s mintegy 1 3
cm. hosszu s 8 mm. belső átmérőjü s 1 /10 köbcentiméterekre beosztott, nyakkal ellátott
üveglombikra van szükségünk. E lombikba pipettával belemérjük a vizsgálandó olaj 10
kcm.-ét, savanyu kénsavas nátrium 30'io-os
oldatából keveset hozzáadunk, összerázzuk s
forró vizfürdőbe helyezzük. A kezdetben keletkező kocsonya eltolyósodása után részletenként annyi nátriumbiszulfitoldatot öntögetünk
utána, hogy a lombik háromnegyed részeig
tele legyen s azután tovább melegitjük, mig az
oldat megtisztul, illetve a sóoldaton tiszta olai
uszik. Kihülés után a lombikot teletöltjük nátriumbiszulfit oldattal, ugy hogy az összes olaj
a lombik nyakába emelkedjék s rétegének alsó
határa a beosztás nullpontját érintse. Az olai
mennyisége, tehát a nem aldehyd természetű
részek, a skálán egyszerűen leolvashatók s a
10 kcm.-ből levonandók. Ily módon térfogatszázalékos értéket kapunk, minthogy azonban
az aldehyd- és nem aldehyd részek fajsulya
majdnem ugyanegy, gyakorlatilag az eredmények megegyeznek.
· Natriumbiszulfit helyett semleges natriumszulfit is használható, melylyel a legtöbb aldehyd pl. a carvon is oldható kettős vegyületet alkot. Az átalakulásnál egyidej Uleg keletkező nátrium hydroxydatum-ot savval időről
időre semlegesitiük, mert ellentétes irányban
hat s a folyamat ellenesetben be nem fejeződ
nék. Ennek elérésére a következőleg járunk el:
5 kcm. olajat az előbb leirt lombikban frissen
készült nátriumszulfitoldattal hozunk össze s a
keveréket nehány csepp 1 százalékos phenolphtalein-oldatot cseppentve hozzá, vizfürdőn folytonos kevergetés mellett melegitiük. A cserebomlásnál felszabaduló Naütl-t higitott ecetsavval időről-időre megközelitőleg semlegesitiük,
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mig további melegitésnél több ntáriumszulfit
hozzáadása után sem áll be megvörösödés. Ekkor az olajat viz utánatöltéssel a lombik
nyakába hajtjuk s kihülése után térfogatát leolvassuk. Az abszorbeált olajmennyiséget 20szal sokszorozva, nyerjük az olaj aldehydtartalmát százalékokban kifejezve.
Nátriumszulfit helyett ttanuss p. a fahéjaldehyd meghatározására még exaktabb módszert hasznát, meiy annak semioxamazon alakjában való leválásán alapszik (tt. NOC-CON.
N :Crt. Ctt = Ch. C6 h 4 ). Az olaj 10 kcm. alkoholban oldott 0.15-0.2 gr.-jához 250 kcm.-es
Ebenmayer-lombikban 85 kcm. vizet adunk s
azzal erősen összerázzuk s aztán másfélszeres
mennyiségü semioxamazidet adunk hozzá, melyet 15 kcin. forró vizben oldottunk. A keveréket öt percig erősen rázzuk s ezt 24 óra alatt
többször megismételjük (az első 3 órában gyakrabban). A pelyhek alakjában levált semioxamazont aszbeszttel bevont Oooch-tégelyben filtráljuk, hideg vízzel mossuk és 105u-nál szárítjuk. tta a a talált fahéjaldehydsemioxamazon
és o az alkalmazott olaj mennyisége, úgy az
aldehyd százalékmennyiséget a következő képlet szerint találjuk meg:
a . 60.83
0

Phenolmeghatározás. Phenolok megközemeghatározására a vizsgálandó olaj lemért
mennyiségét hig nátronluggal kirázzuk: az olai
térfogatcsökkenése mutatja a phenoltartalmat.
Ehhez célszerü 60 kcm.-es bürettát használunk,
melybe a 10-es osztályzatig 5 százalékos nátronlugot öntünk s erre 10 kcm. olajat. Az üveget jól eldugaszolva, erősen rázzuk és 12-24
óráig állani hagyjuk. Az esetleg az üvegfalakra tapadó olajcseppecskéket a büretta forgatása és ütögetésével folytatjuk le. E módszert
a kakukfű, ajowanolaj, thymol-, valamint a spanyol komlóolaj carvacrol-tartalmának meghatározására alkalmazzák. A fahéjolajban levő
eugenol meghatározására nem alkalmas, ! ez
utóbbit Thoms célszerűbb eljárásával határozhatjuk meg a következő módon:
1. A szabad phenol, pl. a szabad eugenol meghatározására 5 g. fahéjolajat választótölcsérben
20 g. éterben föloldunk és az oldatot gyorsan
kirázzuk 20 g. 15 százalékos nátronluggal. A
vizes eugenol nátriumoldatot üvegpohárba öntjük, a visszamaradó éteres oldatot még kétszer
kimossuk 5-5 g. nátronluggal, az összeöntött
lugos oldatot az éter kiüzése végett melegitjük
s azután 6 g. benzoylkloridot oldunk benne. Élénk fölmelegedés közben benzoyleugenol keletkezik. Az oldatot erősen összerázzuk, hogy e
termék benne egyenletesen eloszolion. Kihülése
után 50 kcm. vizet adunk hozzá, addig melelítő

gitjük, mig a kristályosan megmerevedett észter ujra olajszerüvé vált s megint hülni hagyjuk.
Ekkor a felül levö tiszta folyadékot lefiltraljuk
s a pohárban maradó kristálylepényre ismét 50
kcm. vizet öntünk, melegítéssel az észtert ujra
megolvasztjuk s a kimosást 50 kcm. vízzel hasonló módon még egyszer megismételjük, a fölösleges nátronlug és nátriumsó teljes eltávolítására.
.Ekkor az esetleg a szűrőre került kristálylemezkéket ujra a pohárba juttatva a még
nedves benzoyleugenolt le<Jilt}iik 25 kcm. 90
százalékos alkohollal, viztürdőn oldódásig melegítjük s a poharat a vizfürdőről eltávolítva.
addig lóbálgatjuk, mig a benzoyleugenol - nehány perc mulva - kis kristályokban kiválik.
.Ekkor 17°C-ra lehütjük, a kristályos csapadékot 9 cm. átmérőjü szűrőre gyüjtjük és a szűre
déket graduált hengerbe folyatjuk, mintegy 20
kcm.-nyire s ezt a kristályokban levő alkoholos oldat kiszárítására azokra öntött alkohollal
25 kcm.-re egészítjük ki. A még nedves szűrőt
a csapadékkal együtt mérő csészébe helyezzük.
melyet a szűrőpapirossal 101°-on kiszárítva elő
zetesen megmértünk és 101°-on állandó súlyig
szárítunk. 25 kcm. 90 százalékos alkohol 17°Cnál: 0.55 tiszta eugenolt old, melyet a talált
mennyiséghez hozzá kell számítanunk. tta a a
talált benzoesavas észter mennyisége, b az alkalmazásba vett illó olaj cca. 5 g. és 25 kcm.
alkoholos oldatát filtráltuk le a fönt leirt körülmények mellett az észterről, úgy az eugenol
tartalom a következő képlet szerint számítható ki:
41.000 (a
0.55)
67 b

+

Az összes eugenol tartalom meghatározása.

5 g. fahéj olajat a benne levő aceteugenol elszappanositására 20 g. 15 százalékos nátronluggal üvegpohárban vizfürdőn egy fél órán át
melegítünk. A sesquiterpenek eltávolitására a
keveréket még melegen kis választó tölcsérbe
öntjük, azokat teljes elkülönülésük után· az alkalikus eugenolnatriumoldatából a pohárba
visszacsepegtetjük. A választótölcsérben levő
olajat 5-5 g, nátronluggal még kétszer mossuk
s a lugos oldatokat összetöltiük: Azután az 1.
alatt leírt módon járunk el az eugenoltartalom
(75-90 százalék) meghatározására.
E módszert alkalmazhatjuk a többi illó olaiphenol meghatározásához is.
Alkohol kimutatása. Alkohol az illanó olaj fajsulyát mindenl\or leszállítja. Az alkoholtartalmu olaj vizbehulló cseppje átlátszathatlanná és
teljesen zavarossá válik, a tiszta olai ellenben
átlátszó.
Az alkohol elkülönitésére és azonosságának
megállapítására a gyanus olajat forrásig melegitjiik, az először átmenő részeket fölfogjuk,
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Terpemnentes olajok. Terpenmentes olajok
papiroson átszűrjük és uj1 a átpárologtatjuk. tta
a párlat meggyujtható s kékes lánggal ég, a néven a terpenektől és sesquiterpenektől egésziodoformreakciót végezziik vele akkép, hogy ben vagy részben megtisztitott olajok szerepelíód-iódkaliumoldattal 50- 60°-ra melegítjük, nek. Ezek előnye a közönséges olajok fölött az,
mig állandóan sárga szinüvé válik. Spiritus hogy könnyebben oldódnak és ezért főleg a lijelenléte esetén az oldatból mihamar jodof01 m kőrgyártásban használatosak. Természetes dokristályok válnak le. Hasonló körülmények kö- log, hogy kiadóbbak is, mert az inkább indiffezött e reakciót az aceton és ecetéter is adja s rens terpenek eltávolítása az illető olaj jellegezért az alkohol fajsúlya. forráspontja, éghető zetes aromáját öreghiti. A terpenmentes olajok
sajátságai előállitás módjuk szerint igen válsége stb. is meghatározandó.
tozók.
Az alkohol mennyiségének megközelítő
meghatározására az olajnak lemért mennyiségét
B) OLEA PINGUIA.
graduált hengerben vízzel vagy glicerinnel
összerázzuk: a viz vagy a glicerin térfogatnöZslros olaiok':'
vekedése megközelitőleg a hozzákevert spiriAz illanó olajokkal ellentétben zsiros olajok
tusznak felel meg. A vizhől az alkoholt ledesztil- általában véve a folyékony zsirok, melyekre
lálhatjuk s a fentemlitett módon identifikál- nézve jellegző, hogy papiroson u. n. zsirfoltot
hatjuk.
okoznak, mely állás közben a levegőn, vagy meA hamisított olaj spiritusztartalma fajsúlyá- legítésre el nem tünik. Növényi vagy állati szernak összehasonlitásával is megállapitható. víz- vekből meleg vagy hideg sajtolással, továbbá
zel való összerázás előtt és után.
vizzel való kivonással nverik. Vegyileg a zsiZsiros olaiok. Mmutatása. tta valamely illó ros olajokat az jellemzi, hogv azok a zsirsavakolai nagyobb menm'iségű s.pirituszban sem ol- nak vagy ezekhez közel álló savaknak dvcedódik s irópapiros.ról való elpárologtatása után rinnel vagy ezzel rokon alkoholokkal alkotott
maradandó foltot hagy hátra. 1íg-v a zsiros olai- éterszerü vegyületei (észterei). Maró alkáliák
ja 1 való hamisítás valószínű. figyelembe kell vizes oldataival főzve, az észterek elbomlanak
venniink. hogy a sajtolás Mián nyert berga- (elszannanosoclnak) t. i. a zsirsavak a zsiralmott-. citrom- és narancs--olai maradandó zsir- koholoktól külön válanak.
A levegőn való viselkedésük szerint ez olafoltot okoz. Ez olaiok kimutatására az illó olajat
jokat következőleg csoportositjuk:
vízgőzzel vagy vizfiirclőn elpárologtatink. Ifa a
maradvány zsiradékból áll, ügy ez oklhatatlan
1. Zsiros vagy nem száradó olajok. Ezek fő
sniritus-han és spirit11s ditutushan (kivétel a ri- leg az olaisav glicerinészteréből állanak. Vécinus-olai. mely spirit!ls-ban oldódik, de sniritns kony rétegben a levegőn ugyan kissé megsiiriidil11t11s-han nem); egvmagáhan v;:iQ"v kMi11mbi- södnek, de egészen nem sz:íradn::ik be. Kevés
sz11lfMtal kémlőcsőhen hevítve, szíirós akrolein- oxi\fént nyelnek el s az elaidinpróbánM szilárd
sz1 rrot ái·aszt. ~lkoholos kálilnirgal elszannano- ehi<lint arln::ik. Ide tarto7n;:ik: a behenolai.
sitható és elsZ<lPl18nositási száma 180~2ílí'.
fnldi mandulaolaj, földi dióolai, mandula olaj,
Asvónvi nla; llimufatása. Petrolenm ásványi oliva olaj, repce olaj, gyapotmag olai, szezám
olai frakciók és p;-m1ffinolai alkohol absolut11s- olaj.
han is maiclnem olrlh;:itafürnok s e7'.ért az illó
2. Reszriradó nlaio!l. Ezek a level!"őn megobiokh;:in könnven kimnt::ithatók. tta az ásvá- süriis0clnek s vf>konv rétf~l!"ben szil:hcl hártvává
nvi ol~liial hmnisitott illó ol;:tiat alk0holhl össze- sz8rarinak be. Fntn111eQ'iikhen a lenol'.lisav v::iQ"v
rázwk. a kezrletben zavaros keverék álltís köz- hasonló savak gliceddieiből állanak. Sok oxi1rént
ben 111eqtiszt1 1 l s az ásv;Ínvi olai mint fel"Ö ré- nvelnek el s nem adnak el::iirlint. Tele tarto7n;:ik:
tel!" kii1011 válik. Az ::ilknholl::il i"rnételten kimo- a toi:ís olai. ke11ner111:w olai, tnkmag ohi. lens.ntt :ísvánvi ohi alkoholos k:ílih1gQ';:iJ szemben m::iQ" nhi. mák olai, dió olai, szőlőmag olaj, napáll::innó s tfiménv kénsavtól és salétromsavtól raforgó olai.
~.em bomlik el. ·
3. Fnlv/>!?onv vfoszo!c. TenQ'eri áll::itokhól
Eltarfrís. Az illó olaiok a leve11:ővel érintkezve ererlő ol::iíok, 111elvPk rs::ik kevés Q'Jicerirlet tart::ilm:wncik s főt0nieO"iikhen az eO"v::itomú 7sirfőleq fénvh'.lt:ísra mnhnn oxigént vesrnek föl.
mikf'zren i11ati11k C".0kken. megsiiríí<:nclnek és nlkoholok ps7te1·eihől 811::in::ik. Cs::ik rés7hen
elQ'v:rnttísodon::ik. f'.7ért barna iiveQ"hől késziilt szann::innsi+h::itók PL ::i. levPO"nhől kevés oYiO"f.nt
kir.si iiveQ"csékhe f.ntiük s ezeket nincéhen vagy ve.;;znek f0L nem száradnak be és nem szolgáJ„
hii, 1 n" helven tarti11k. ;:ihová clirekt nanMnv nem tatn::ik ehidint. Ide tartoznak az oleum spermaceti stb.
férkőzik. Az iiveQ'c"éket 111inrle11 meP-tnltés előtt
Q'ondos::in kimossuk és kisz:íritiuk. Friss olaiat
4. A ten.e:eri állatokhól származó fol.vékon.v
régi olajjal ~oha ne keverjiink.
.
zsiradé!wk, melyek savalkatrészei csak ke-
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d) sárgásbarna vagy vörösesbarna, részben
véssé ismeretesek. :Ezek sok oxigént nyelnek el,
de nem száradnak be firniszszerüleg s alig vagy merev, részben folyékony tömeg: a nyers és
félig rafiinált repce olaj (9 10 elaidin, 1 / 10 folyéegyáltalán nem szolgáltatnak elaidint.
kony
olai) szezám olaj ('1/ 5- 2 / 5 ), beszáradó és
A zsíros olajok hosszú ideig tartó állás közben
változásnak vannak alávetve, amelyet avaso- be nem· száradó olajok elegye;
c) teljesen folyékony alapréteg, valamivel vidásnak nevezünk: t. i. savanyú vegyhatásuakká
válnak s kellemetlen avas szagot és ízt vesznek lágosabb barna réteg, mint a természetes olaj :
föl s színük is rendszerint haloványabbá válik. croton olaj, tojás olai, kendermag olaj, csukaPöltételezzük, hogy az avasodásnál alkohollá máj olai, len olaj, mák olaj, mogyoró olaj.
bomlanak s hogy e termékek oxidálódásnak
II. Eziistnitrátos próba: 1.0 argentum nitrivannak alávetve. Beigazoltnak látszik, hogy az cum-ot föloldunk 2.0 lepárolt vizben s az oldaavasodást kis mennyiségű viz jelenléte, továbbá tot hígítjuk 50.0 víztelen alkohollal. Tágas kéma levegő és fény hatása elősegíti.
lelőcsőbe 6 grammnyi olajat és 3 kcm. ezüstMegvizsgálás. A zsíros olajok vizsgálata nitrátoldatot öntünk s a csövet 20 percre 80mintegy 20 év óta tudományos módszerekkel . 90°C-os vízbe helyezzük. :Ez idő alatt vagy retörténik. :Ezek közül legrégibb az u. n. elaidin- dukálódott az ezüst és az olaj szine megváltozott vagy nem. Az olaj :
próba.
Sötétebb, barna, barnásvörös vagy fekete
1. Elaidin-próba. Ha egy kémlőcsőbe egyenlő
térfogat, mintegy 6--10 cm. olajat és tiszta sa- sziniivé vált: gyapotmag olai tisztított (sötétlétromsavat (fs. 1.185) öntünk s azok összerá- barna, fekete) repce olai (többnyire barnászása után kevés rézforgácsot és higanyt adunk vörös), repce olaj gyantamentes (sötét barnása keverékbe s 15-20°-nál a keveréket félre- vörös). csontolaj (sötét barnásvörös), lenmag
tesszük s a nem· száradó olajok fél />rától 24 olaj (sötét vagy barnásvörös), keserű mandulaóráig terjedő idő alatt megmerevednek, elai- és barackmag olai (sötétebb színeződés több
dinná válnak. A beszáradó olajok ellenben több óra mulva), szalonna olaj.
Változatlan, még sötétebb sziniivé sem válik:
nani állás után is teliesen folyékonyak maradnak. egy másik részük 1-2 nap alatt csak arachis olaj, faolaj (ha nem tartalmaz terpentinrészl">en merevedik meg s e mellett egy rétege vagy rozmarin olajat), bükkmag olaj, kendermag olaj, csukamái olai, édesmandula olaj,
folyékony.
1. Az első két órán belül különös szineződé oliva olaj (provencei), ricinus olaj, szezam olai.
III Fajsuly J00°C-nál: Az olajok fajsulyát kösek mutatkoznak az olajoknál:
zönséges
hőmérsékleten nem lehet meghatáa) fehéres-zavaros az: arachis olai. édesmanrozni
piknométerrel,
mert a sűrübb olajoknál ez
dula olai, olíva olai, (provencei), ricinus olai;
teljesen
kivihetetlen.
A
100°-nál történő meghab) sárgás fehér vagy halvónysárga a fa olai.
tározáshoz
legegyszerűbb a König-féle készücsont olai, keserűmandnla olai, csnkamái olai
(gőz olai), barackmag olai, (néha vöröses). tisz- lék. Konstans nívójú vízfürdő üstiének födelébe
cső van illesztve a gőz elvezetésére; ezenkívül
tított repce olaj, szalonna olai;
négy nyilása van, melyekbe gummi gyűrűkkel
c) sárgás vagy vörösesbarna tisztított gva- 15 cm. hosszú és 3 cm. széles kémlőcsövek í1gy
potmag olai, csukamái olai (k-öizépminöség) helyezhetők el, hogy 1-2 cm.-nyire a g. gyürii
nyers rence olai, napraforgó olai;
föilé ny11lnak ki. A faisulyt különleges kis aerod) zöld: kendermag olaj;
méterekkel (König-féle orsók) határozzuk meg,
e) vörös, sötétvörös: szezám olai;
melyek 0.845-0.870 beosztással vannak elf) változatlan vagy alig változik: Jen olai. látva. Ha nontosan 100°-nál akarunk mérni, a
mák olai, dió olai;
gőzkivezető nyílást el kell zárnunk. A meghatározást Westhpal-mérleggel is végezhetiük.
2. 8 óra, két nap alatt:
Evers 100°-nál a gyógyszerészetileg fontos
a) fehéres vagy sárgás egyenletes tömef!gé
anyagoknál
a következő fajsulyokat találta:
válik az arachis olai, édesmandula olai, otiva
olai (provencei), ricinus olai;
cera alba
o.~32-0.835
cera flava
O.P45-0.847
b) sárgás vag.v barnás egynemű töme{!gé alacetaceum
0.8~9-0.842
kul: a fa olai. tisztított repce olai (némi folyéoleum cacao
O.P90-0.891
konv olajjal keveredve), csont olaj, szalonna
oleum nucistae 0.901-0.940
olai;
paraffin solidum 0.790-0.792
c) sárf!ás Vaf!.v barnás elaidinmasszát és folyéparaffin o. p. fl20 0.781-0.786
lwny olaiat adnak: a gyapotmag olai, bükmag
paraffin o. p. 540 0.774-0.776
olai, mandula olai. keserűmandula olai. baracksebum ovile
0.889-0.891
mag olai. nanraforgó olaj, beszárdó és be nem
adeps
0.891-0.893
szárdó olajok elegyei;
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styrax depurat. 1.109-1.114
balsam. nucistae 0.895-0.896
ung. paraffini
0.844-0.846
vaselin album
0.830-0.832
cera carnauba
0.791-0.794
ceresin
0.909-0.910
cera japonica
0.890-0.891
sebum taurinum 0.890-0.891
acid. stearinicum 0.860-0.862
IV. Savszám. A savszám az 1 gr. zsiradékban
jelenlevő szabadsav mennyiségét mutatja, kifejezve az annak semlegesitésére szükséges kálihydrat 0.1 százalékaiban vagy milligrammjaiban. Pontosan lemérünk a filtrált vizmentes
zsirból 5.6 gr.-ot ellenálló jénai üvegből készült
lombikba, leöntjük 50 kcm. semlegesitett, savmentes 96 százalékos alkohollal, vizfürdőn melegitiük, 5 csepp phenolphtalein oldatot adunk
hozzá és 0.5, 0.25, 0.1 normál alkoholos káliluggal vörös szineződésig titráljuk. A borszeszes kálilug titerjét a kisérlet napján megállapiitjuk.
· · · ""~

V.

Elszappanositási, Köttstorf er-féle szám.

Ez azt mutatja, hogy hány milligramm kálihydrát szükséges 1 g. zsir telles elszappanositásához. A vizmentes és filtrált zsírból pontosan lemérünk egy jénai üvegből készült 200
kcm.-es lombikba 1-2 grammot. hozzáadunk
30 kcm. fél normál alkoholos kálilugot. a lombikba csiszolt beparaffinozott leköszörüléssel
vagy gummi dugóval 2 méternyi hosszú és 5
mm. bőségű csövet erősitünk s vizfürdőn vagy
dróthálón 30 percig forraliuk a folvadékot. Ekkor 5-6 csepp ohenolnhtalein oldatot adunk
hozzá és még forrón lóbálgatás közben fél normál sósavval színtelenné titráliuk. lia titrálás
kö zben szilárd zsírsavak válnának le, ezeket
melegítéssel uira föl kell olvasztanunk. Egyideiülelt vak kísérletet is vé1tzünk. t. i. hasonló
lombikban a borszeszes kálih1g 30 kcm.-t !,!vön11."én forr::ilva, 5-6 c~.epp nhenolphtalein-oldat
hozzáaclás;:i ntán fél normál sósavval szintelenné titráljuk.
VI. Éterszám. Észterszám. Ez azt mutatia.
hánv milfürramm kálihydrát szükséges 1. g,
zsirban foglalt semle\1"es !zsír elsz:rnnanositás:fra (t. i. a 'zsírsavaknak a zsiralkoholokkal
alkotott semleges észteréhez.) - Az észter, számot a savszámn::i k az elszrioprinositási számból
való kivonása 11fü1n nveriük. lia nl. az elszaonanosib1si szám 96.
savszám 20. akkor az
észterszám = ?6.
1

a

VII. A RPir:hert-Meissl-ft>le szám (Wn11e.f!f,~!e

s:zrf.m). Ez ::i 1:.z8m a7t m11tatia, ho!lv hány
kcm. th~clnormál 111g szükséges. a meghatározott mórls7f~rre1 nn11tM."n t:i P" 7<=i1·hól 11vPrt illó
zsírs::ivrik ekz::inm1nnsit:ls8ra. 5 !lr. tnPQ"olvasztott és filtrált zsirt 200 kcm.-es lombikban 2 g.

szilárd alkálival és 50 kcm. 70 százalékos alkohollal rázogatás közben vizfürdőn elszappanositunk és vizfürdőn az alkoholt teljes elillanásáig bepárologtatjuk. A sűrű szappan pépet 100
kcm. forró vizben föloldiuk, 40 kcm. 1: 10 kénsavat adunk hozzá s nehány kendermag nagyságú tajtékkő hozzáadása mellett Erlenmayer
lombikból visszafolyó 1hütés mellett desztillálásnak vetjük alá. 110 kcm.-t ledesztillálunk és
ebből 100 kcm.-t keverünk, filtrálunk és egytized normál luggal (baryt-viz) titrálunk phenolphtalein indikátorral. Az elhasznált egytized
normál lug ennek egytizedével növelve, adja a
R.eichert-Meissel-féle szám~. lia pl. 22.5 kcm.
használunk el, a szám 22.5+2.25-24.75.
Vaj vizsgálatnál a R.eichert-Meissl-féle számot a Leffmann-Beam-féle módositással szokás meghatározni. Az anyag 5 g.-iát 300 kcm.-es
Erlenmayer-féle lombikba mérjük, hozzáadunk
20 kcm. glycerin-nátront (10 g. Naüli 10 kcm.
vizben oldva és 180 kcm. tiszta tömény glicerinnel elegyitve) s szabad lángon lóbálgatva
óvatosan forraljuk. Az erős habzás megszünte
után 3-4 perc mulva - a folyadék hirtelen
megtisztul. Ekkor, kezdetben cseppenként, 135
kcm. lepárolt, kifőzött vizet adnnk hozzá és az
esetleg megmerevedő szappan feloldódása után
2 darabka habkövet és 5 kcm. 20 százalékos
kénsavoldatot adunk hozzá és Liebig-féle hütővel 110 kcm.-t ledesztillálunk. A párlatot keveriük, filtráljuk és 100 kcm.-ét eg-ytized normál luggal és phenolnhtaleinnal titráljuk. Az
egytized normál lúg elhasznált kcm.-einek számát 1.1-del sokszorozzuk.
A Reichert-féle szám a R.eichert-Meisslfélének a fele, amennviben azonos módon 2.5 g.
zsiradékra vonatkozik s 2-vel szorozva adja a
Reichert-Meissl-féle értéket.
VIII. lf ehner-féle szám. Ez azt mutatia, hogy
100 r. zsir hánv rész forró vizhen oldhatatlan
zsirsavat szolgáltat. Differenciális méréssel 3-4
g, zsiradékot gömbölvíí parcellán csészébe tesziink. hozzá ad11nk 50 g, alkoholt éS' 2 g, marókálit és a zsiradékot vizfiirdön kevenretve elszaooanositiuk. Azután az alkoholt lassan. de
teliesen elnárologtatiuk s a vis<;zamarndó alkoholhoz 1.'iO g. forró. leoárolt vizet ad11nk. amelvhen tisztán kell olclódnia. A füzta olcl::ithO?: fö·lnsle1tes menmri<;él!hen hig kén<;av::it aci11nk és
aciciiQ' meleQ"itiiik. mii! a zsírsavak olaiM réteg
afokiáhan tisztán leiileneclnek s a vi7f's fnlv~rlék
rn:ír nem látszik tei<;zeríínek. Mn<;t ri fnlvrirlPlrnt
plf)zpfp<=en meQ'mért és <;záritott c.íírfí nanirosnr1
fi_ltr:'i li11k. melyet Plőzetesen fnnn vi7ze1 henedvketettiink. - ViP-v:'iznnnk kell hnvv ri zsirsavak a nanims <:.7éléig ne hatoliri11::ik M. Az
/1<;<;7ps 7<;Írqvakat a sziiröre 11101:.va. mintpgv
másfél liter forró vízzel savmentessé öblitiiik s
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maradék leválasztásához szükséges kálihydrát
mennyiséget milligrammokban kifejezve.
XL Jódszám vagy Hiibl-féle jódszám. Ez a
szám azt mutatja, hány százalék jódot képes
fölvenni a zsir additio utján. Meghatározása a
Ph. ttung. 111.-ba fölvett Winkler Lajos-féle
módszerrel a kö'Vetkezőleg történik:
Mérjünk 250 kcm. jól záró, üvegdugós üvegpalackba a megvizsgálandó készitményből legalább is centigrammnyi pontossággal - kb.
annyit, amennyit a készitmény leirásánál megszabva találunk (érzékenyebb mérleg híján mérjük az olai előirt mennyiségének ötszörösét 100
kcm.-es mérőlombikba és oldjuk annyi széntetrakloridban, hogy az oldatból 20 kcm.-t használjunk. A szilárd zsiradék előirt mennyiségének lemérésére kézimérleget használhatunk).
Öntsünk azután a palackba széntetrakloridot,
majd a zsiradék oldása után tegyünk még a
palackba 20 kcm. széntetrakloridot, majd a zsiradék oldása után tegyünk még a palackba 100
kcm. 0.1 normál káliumbromát-oldatot és még
két gramm káliumbromidot, továbbá 25 kcm.
higitott sósavat. Az azonnal bedugaszolt palack
X. Az acetyl-szám. Az acetylált zsirsavak tartalmát rázzuk össze, hevesen, több izben, azészterszáma. Az acetyl-szám lehetővé teszi az után tegyük a palackot sötét helyre. Fél óra
anyag hydroxyl-tartalmának meghatározását mulva szórjunk a palackba 2 g. káliumjodiot,
s ennélfogva mértéket szolgáltat valamely zsir. rázzuk össze a palack tartalmát ismételten, vézsirkeverék vagy egy zsir alkatrészének oxy- gül pedig csurgassunk a folyadékba rázogatás
zsirsav- vagy zsiralkohol-tartalmához. Csak az közben s lassankint 0.1 normál nátriumtioszulfát
Ott gyökök acetylálódnak, a carboxylgyökök oldatból annyit, hogy a volumetriás oldat utolsó
cseppjétől a szines folyadék épen elszintelenednem.
A zsiradékból leválasztott 20-25 g, zsírsa- jék.
Jelzőiil keményitőoldatot csak akkor használvat eQ'venlő térfo1rnt ecetsavhidráttal beköszöjunk, ha nem nappal titráljuk, vagy ha a végrült.hiitő csővel ellátott acetvlMó lombikban viszsz:ifolvós hiitéssel 2 ó. át forralunk. A keveréket reakciót nem figyelhetjük meg különben kellő
1 literes üvegpohárba öntiiik. 500-flOO kcm. vi- pontossággal.
Számitsuk ki az oldatok alapján a készítmény
zet Wltiink hozzá és Jega18hh e!!v fél óráig főz
ziik, iillenitiiik, a vizet lelonózi11k s 111rvanilv iódszámát, vagyis azt. hogy a sulyrész készitménytől megkötött brom
mennyiség hány
mennviségű vizzel méQ' háromszor kifőn:iik.
sulyrész
mennyiségnek
felel
meg.
tta pl. manminriaddi2.', míg a viztől elvMasztott acetvlált
zsirkeverék kevés vizzel le0ntve. ::izt nem teszi dula olaiból 0.650 g.-ot mértünk le és a iódszám
savanvú vegyhatás1ívá (vi7<:2.'M:-ís kék lqkm11cz_ meghatározását végezve, a visszamérésre 51.9
nanirossal). - Az acetvlált zsirkeveréket vá- köbcentiméter 0.1 normál nátriumtioszulfátolJasztótnlcsérbe öntiiik.
vizet gonrios::in le- dat kellett, akkor a vizsgált olaj 48.1 kcm. (100
eres7tiiik. élZ acetvlált zsirsavakat filtráljuk s -51.9 = 48.1) 0.1 normáloldatnak megfelelő
brómot kötött meg. A iód milligramm egyenérazntán mel!h:it:frozzuk:
téksulyának
tized részét vagvis 0.0127 grammot
a) a savszámot, melyet acet31l-savszámaz
elhasznált
normál-oldat köbcentimétereinek
nak nevezünk: ez t. i. azt mutatia. hol!v
hány milligramm KOii szükséges az acetvlált számával szorozv:i. a megkötntt bróm értékét
zsirsavkeverékhen levő 1 g, szabad zsirsavhoz: kani11k. egyenértékű jódhan kifejezve: 0.0127X
b) az acetylált zsirsavkeverék 2-3 g.-iát le- 48.1 = 0.61087 gramm. Tehát ha 0.652 gramm
mérjük és meghatározzuk az elszanpanositási mandula olai OJ~1íl87 jóddal egvenértékü brószámot, ugyanolv módon. mint Kötterstorfer- mot kf\tött meg, ökkor az 100 ;.úlyrész olajra
féle elszappanositási számot. Ez a szám az számitva
100X0.(>10R7
acetyl-elszappanositási szám. ~ tta az acetvl--0.tíSZ- = 9::3.7
savszámot levonjuk az acetyl-elszaooanositási
számból. úgy az acetyl számot nyerjük. t. i. az súlyrész iód, ennélfogva a vizsgált olaj jód1 g. acetylált zsirsavkeverékben levő acetyl- száma 93.7.
hideg vizbe mártva, megmerevedni hagyjuk.
Végül száritó csészében állandó sulyig szárítjuk, az első mérést 3 óra mulva, a következő
ket 1 órai időközökben végezve.
IX. A zsirsavak leválasztása. 50-100 g. zsirt
vagy olajat porcelláncsészébe 20-40 g. kálihydráttal, melyet kevés vizben oldottunk és
100-200 kcm. alkohollal vizfürdőn elszappanositunk. A keletkező szappant 1-2 liter vizben
feloldjuk, az oldatot az alkohol kiüzése végett
főzzük, fölösleges hig kénsavval elegyitjük
(vizsgálat methvlorange-zsal) s azután szabad
tüzön vagy vizfürdőn addig főzzük, mig a savak megtisztulva a felszinennem usznak. akkor
hiilni hagyjuk, a savanyú folyadékot lehuzzuk
s visszamaradó zsirsavakat még 2-3-4-szer
1-2 liter forró vizzel addig főzzük, mig a methylorange-zsal szabad kénsav a mosó vizben
már nem mutatható ki. Ezután száritiuk a zsirsavakat és száraz papirosan átsziiriiik. A zsirsavak fontos tájékoztatást nyujtanak a zsirok
jellegzésére a fs. (100°C-ná0. az elszappanositási szám, a iódszám, olvadási pont, megmerevedési pont, acetylszám által.
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XII. Ásvdnyi olajok meghatdrozdsa a zsíros
olajokban. A vizsgálandó olajok 3-5 g.-iút
porcelláncsészébe mérjük és 1 g. nátronhydrátnak 30-40 kcm. alkoholban való oldatával elszappanositjuk. A nyert szappant sósavval kivont mosott és kiizzított homokkal szárazrct
párologtatjuk, a keverékhez még hasonló homokot adunk és Soxhlet-féle extraháló késziilékben kloroformmal kivonjuk. A kloroform
csakis az ásványi olajat veszi föl. a zsirszappant nem. Ledesztillálása után az ásványi olai
marad vissza, amelyet lemérünk. Ez utóbbinak
elszappanositási száma legföllebb 7-10 legyen.
E konstansok meghatározásával abban a
helyzetben vagyunk, hogy az olaj milyensége
és tisztasága felől itéletet alkothatunk.

OLEUM AMYGDALARUM AETHEREUM.
Keseriimandula olaj.

A kéksavtartalmu olaj szintelen, ha régibb:
sárgás, erősen fényt6rö folyadék. kéksavhoz
hasonló, füszeres, el-ősen égető. kesernyés izü.
Viz 1:300 arányban oldja; alkoholban könnyen
oldódik.
Előállítása. A keserii ma11dula vagy barackniag kisajtolása után visszamaradó lepényt poritjuk, elkeverjük 6-8 r. 50-;--60°-os langyos
vizzel s 12 óra állás után a keletkező illó olajokat lepárolással elkiilönitjük. Pettenkoffer elő
irása szerint 12 r. olajtalanitott és poritott mandulát belekevergetiink 100-200 r. vizbe s a pépet fél óráig forralva lehiitjük, hozzáadunk 6-7
r.vizzel elkevert 1 r. friss mandulaport s 12 ó.
állani hagyjuk. Forró viz az amygdalint jobban
oldja, mint a hideg, de elbontja az emulsint,
azért kell a friss mandulát is alkalmaznunk. A
keletkező keserü mandulaolajat gőzzel hajtjuk
ki a pépből, a mérges hidrociánsav egyidejii átpárolgása miatt igen erős hütéssel. Az olaj egy
része a vizben oldva marad, melyből kiforralható.
·

Sajátságok. Fs. 1.045-1.06 (l.06-1.07 Ph. U.
St.) Optikailag inaktív. Frissen semleges vegyhatásu, később oxidálódva benzoesav keletkezése miatt, mely néha kristálvokban is kiválik
belőle, savanyuan reagál. Eg3; részét 1 r. higitott borszesz tisztán oldja. Iiidrociánsav tartalma rendszerint 1.5-3.0 százalék.
A hidrociánsav tartalmu olaj sajátságai megegyeznek a füzta benzaldehiddel. Fs. J.0500.55 s 1-2 r. spiritus dilutusban tisztán oldódik.
Megvizsgálás. Alkoholra ugy vizsgáljuk,
hogy nehány cseppjét vizbe cseppentjük: alkohol jelenléte esetén a leszálló cseppek fehéren
zavarosan. átlátszatlanok, a tiszta olajnál szinteIen átlátszók. Nitrobenzol jelenlétét anilinná való

átalakításával mutatjuk Id. Az olai 1 kcm.-ét
10 kcm. hidegen telitett nátriumbiszulfitoldattal
rázzuk ki s a keveréket nehány percig vizfiirdőn
melegitjük. A tiszta olai szaga teljesen eltünik
s majdnem teljesen színtelen oldat keletkezik,
idegen olajok a folyadék felszinén válnak ki. A
tiszta vagy a Na biszulfit kezelés után visszaniaradó olajat feloldjuk ll1-szeres mennyiségü
alkoholban s hig kénsavat adunk hozzá, mig zavarosodni kezd, és végül cinkport is. Több órai
állás után a keveréket filtráljuk s az alkohol elűzése után egy csepp káliumbichromáttal főz
zük: ha az olaj nitrobenzollal volt hamisitva,
ugy ibolya színeződés kele.t:kezik. - Leggyakrabban hamisitják mesterséges benzaldehyddel,
mely utóbbi elöállitásából eredőleg többnyire
klortartalmu s ez alapon könnven kimutatható.
Egy összesodort s nehány csepJJ keseriimandula
olajjal átitatott papirost porcellán-csészébe teszünk, mely nagyobb porcellán-tálban áll, a papirost meggyujtjuk és ekkor hirtelen kétliteres
vizzel benedvesitett falu hengeriiveget boritunk
· reá. Az égéstermék gázok a nedves iivegre Iec,.apódnak s ha a henger edényt kiöblitve, a vizes
oldatot filtráli uk: a sziiredék eziistnitráttal ne
adjon csapadékot, sőt zavarosodást se. A kéksavtartalmu olajnál az el nem égett tICN is
belekerülhet az égési termékek közé s ezüstnitráttal zavarosodást okozhat (AgCN), e zavarosodás azonban óvatos fölforralásra eltiinik. lJjabhan klórmentes benzaldehyd is van forgalomban s igy a klórmentesség még nem a tisztaság bizonyitéka. - Kéksav kimutatására az
olai 10 cseppjét alkoholban föloldiuk, nehánv
csepp nátronlugot adunk hozzá és iól összerázzuk s aztán oxidtartalmu ferroszuÍfátoldatot
(vagy ferroszulfátoldatot és 1 csepp ferrikloridot) é~ fölösleges sóavat adunk hozzá. Sötétkék
(berlinikék) csapadék kéksav jelenlétet mutat.
tla ez utóbbi csak nyomokban van jelen. kékes
vagy kékeszöld szinezödés mutatkozik.
A kéksav tartalom mennyisége igen változó
lévén, annak megállapitása is indokolt lehet. E
célból az alkoholos oldatból kicsapott AgCN-t
mérjiik és sulyát 0.2015-vel sokszorozzuk vagv
káliumchromát indikátort használva, eziistnitráÍh11 titrMiuk vörös 'zin beálltáig. Az elhasznált
ezhstnitrátoldatot 0.0017-tel sokszorozva adja a
tICN tartalmat. - A keserii mandulaolaj benzaldehvd. kéksav és henzaldehvdcyanhidrid
(mandulasavnitril, phenyloxvacetonitt:il) keveréke a benzaldehyd Cr.tle;COH és kéksav CNtI
és benzaldehydcyanhidridclá: C 1;tl,,CH(OH)CN
egyesiil, mely utóbbi bomlékony s már vizgőz
zel desztillálva alkatrészeire bomlik . .Jelenléte
8Z olajban annak fajsuhrát emeli s igy ez 11tóbhi
a kéksavtartalommal arányos. Schimmel szerint
pl. két 1.086 és 1.096 fs. olai HCN tartalma 9 és
11.4 százalék volt.
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Alkalmazás. Változó IiCN tartalma miatt
gyógyszerül már nem használatos. Adagja fél,
esetleg 1 csepp volt szesztartalmu oldatban. .Ellenmérge: klóros viz, opium, morfium, hideg
vizzel leöntözés. A ciánhidrogén tartalmu olai
legnagyobb részét szappangyártásnál és likőr
gyártásnál használják el.
Eltartás: Sötét helyen, az erős mérgek foözt
tartsuk el.
Benzaldehyd. Oleum amygdalarum aethereum
artificiale. Mesterséges keseriimandulaolaj. ·C6Ii5Cli0. Benzoylklorid C6 li 5Cli2Cl ólomnitráttal való vagy vizzel 150-160°-ra való hevitése utján előállitott szintelen, fénytörő, keserű
mandulaszagú, 1.053 fs. folyadék, mely benzoesavvá oxidálódik. - Ne tévesszük össze a
nitrobenzollal vagy oleum mirbanival, amely a
benzaldehydddel ellentétben mérges hatisu.
OLEUM ANILINI.
Anilin. Anillnum rectlücatum. Kristallln.
Phenylamin. CoH.Nfü.

Frissen szintelen, erősen fénytörő, olajszerű,
sajátságos szagú folyadék. A levegőn és világosságon mihamar megbarnul. Iiideg keverékben megszilárdul s aztán -8°-on olvad. Fs. 182°
Vizgőzökkel átpárolog. Fs. 15°-on 1.0265. Oldódik 30 r. vizben, továbbá könnyen alkoholban, éterben, szénhidrogénekben. Igen ió oldó·
szere az indigókéknek, anilinkéknek, kámfornak, fenyőgyantának, kénnek, foszfornak; a
kaucsukot és kapált ellenben nem oldja. Gőze
gyulékony és kormozó lánggal ég el.
Előállitása nitrobenzolnak hidrogénnel való
redukálása utján (vas vagy cink és sósavból)
gyárilag történik. Jgy előbb a savanyú só keletkezik s ebből a szabad bázist mésztejjel keverés után desztillálják be. A nitrobenzol előálli
táshoz használt benzol toluoltartalma az anilint
touliden tartalmúvá teheti.
Sajátságok és megvizsgálás. Az anilin jellegzetes bázis, mely savakkal sókat alkot, de a
lakmuszpapirost még sem kékiti meg, ellenben
a Dahlia szinanyagát zölddé változtatja.
Hevítve az ammoniát sóiból kiszorítja s megfordítva hidegben az ammonia az anilinsókat
elbontja. - Ha 3 kcm. anilinhez 3 g. merkurik1oridport adunk, s a keveréket rázogatás közben melegitjük, vöiröses ibolyaszinű violoanilin
keletkezik, mely alkoholban oldódik. - Az anilin vizes oldatát kevés klormészoldat ibolyaszinűvé változtatja, mely szín piszkos vörösbe
megy át (érzékenységi határ 1 :250.000). - A
fölösleges híg kénsavval készült vizes oldat káliumbichromát hozzáadására anilinfeketét ad. -Kénsavas oldata a fát citromsárgaszinűvé festi.

Tisztaságára vizsgálva: két térfogat sósavban víztiszta folyadékká oldódjék s ez oldat
egy térfogat vizzel hígítva lehülés után ne legyen zavaros (nitrobenzol cseppekben kiválik
s éterrel kirázható.) - Iia toluidin tartalmú. ez
200°-nál forralva frakcionált lepárolással elkülöníthető.

Alkalmazása. Mint gyógyszert nem alkalmazzák. Mérges hatású, gőze is ártalmas. 1020 g.-ja halált is okozhat. Ellenmérge sós hashajtók. A mikroszkópiában készítmények földeritésére, mint anilinviz (1 :20) baktériumok festésére. Az orgánikus kémiában számos készitmény, pl. acetanilid (antifebrin), anilinfestékek
stb. előállítására. A hugyban mint paraamido
-phenyl-kénsav válik ki.
Eltartása: fénytől óvott helyen, tele töltött,
jól záró edényekben.
OLEUM ANIMALE FOETIDUM.
Oleum cornu cervi. Szarvasszarv olai.

Barnásefekete, sűrű, zavaros, kellemetlen
szagú és ízű folyadék. Könnyebb, mint a viz s
ebben csak részlegesen oldódik. 3 r. alkohol
oldja.
Előállítása. Állati 'hulladékok, csont, ·,szarú.
bfü, enyv, gyapjú stb. száraz lepárolása utián
nyerik.
Sajátságok. Borszeszes oldata a vfüös lakmuszt megkékiti, mivel- a methan-sorozat aminbázisait, a zsirsav sorozat nitriljeit, a pyrolt és
homologjait; pyridin és chinolin-bázisokat tartalmaz, továbbá aromatikus és terpenszerű
szénhidrogéneket és phenol-t.
Alkalmazás. Az oleum aminale aethereum elő
állitására, főleg pedig féregűző szerül állatoknál, továbbá sebkezelésre, a rovarok távoltartására. Belsőleg ma már nem használják régente 10--20 cseppenként kólika ellen szedték
háromszor naponta. Kristélybe bélgiliszták,
ellen 1-2 g.-ia tojássárgájával emulgeálandó.
A patkánylyukakba is öntik az állatok elüzésére. Darázsok ellen 2 rész alkohollal és 50 ré<>z
ecettel keverik.

Oleum animale aethereum. Oleum animale
Dippelii. Oleum cornu cervi rectificatum. A
nyers olai részleges, kétharmad lepárlása s a
párlat négyszeres mennyiségű vizzel nyert rektifikálása utián nyert szintelen vagy sárgás
0.750-0.850 fs. kellemetlen szagú folyadék. 80
r. vízzel tiszta oldatot ad, éterrel. alkohollal·.
zsiros olajokkal keverhető. A levegőn megbarnul. 2-50 cseppenként hysteriánál, görcsellenes
és féregűzőszerül rendelték. Külsőleg pedig bőr
élősdiek ellen, valamint sebkezelésre.
Ezzel

....
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készült az Ammonium carbonicum pyrooleosmn
(Sal volatile cornus cervi. Sal cornus cervi.
Szarvas szarv só), ma 32 r. középfinoman eldörzsölt ammonium carbonicum és 1 r. oleum
aminale aethereum keveréke.
Az Oleum philosovlwrwn. Kecske-olaj: 2.5
oleum aminale crudum, 5.0 oleum petrae Italicum és 200.0 oleum rapae keveréke volt. -Az Olewn contra taeniam Clwberti 4.0 oleum
aminale aethereum és 16.0 oleum terebinthinae.
OLEUM ANISI STELLATI.
Oleum Badiani. Csillagánis-olai.

Szintelen, vagy sárgás, erősen fénytörő folyadék. Szaga ánisos, íze édes. Optikailag balratéritő. Ps. 0.98-0.99. Megmerevedési pontja
+ 14--,--18. 3 rész alkoholban tisztán oldódik.
Előállitása. China Kvang-Tung és Kvang-Si
tartományaiban a 3 százalékát tartalmazó friss
csillagánis lepárolása után.
Sajátságok és megvizsgdlás. Pőalkatrésze, mint
az ánisolajé: az anethol C 10 H 12 0. Van benne
balratéritő pinen C 10 H 16 , balratéritő phellandren
C10H1G, methyl chavicol C10 H 12 0 izomer anethol), hydrochinonétiléter CuH~-OH-OC 2 H 5 és
safrol C10H10Ü2 is.
Megmerevedési pontjának meghatározása
ugy történik, mint az ánis-olajé. Petroleummal
való hamisítását ennek alkoholban való oldhatatlansága mutatja.
Alkalmazása. A likőrgyártásnál használják.
A gyógyszerészetben ízjavító, ritkábban stomachicum és carminativum, 2-6 cseppenként porban cukorral vagy magnéziával. Külsőleg tetvek ellen. A galambok kedvenc szaga.
Eltartása: Hüvös helyen, telt üvegcsékben.
OLEUM AURANTII CORTICUM.
Oleum aurantll dulcis. Édes narancsolaj.
Narancsolaj, Portugálolaj.

Sárgás vagy sárgásbarna, kellemes, naran~s
szagú, enyhe, füszeres ízíí folyadék. Ps. 1.15°-nál
0.848-0.853. :Eltérítés (100 mm. cső) + 95---98)
(20°-nál). Gyakran, de nem mindig 5 r. 90 sz<lzalékos alkoholban tisztán oldódik. Allás közben, mint minden sajtolással nyert olaj, sárgásfehér üledéket ad.
Előállitása a Citrus Aurantium Risso gyümölcshéjának sajtolása utján, mint az olemo
citri-é.
Sajátságok és megvizsgálás. Az olaj legalább
90 százaléka jobbratéritő limonen C10 H16 . oxlg~nta,rtalmú, alkotórészek mennyisége 1 %. tov abba n- nonylalkohol, d- linalool, d terpineol,

n decylaldehid, caprylsav (észter) és anthranilsavas metilészter nyomai. Citralt nem tarlDlmaz. - Tisztaságát fizikai sajátságai mutat-·
ják. - :Esetleges terpentinolaj tartalma ennek
alacsonyabb 160° forráspontjával mutatható ki.
A rektifikált narancsolaj színtelen, de mihamar romlik s kellemetlen szagí1 és ízűvé válik.
Allwlmazása az illatszer és likőrgyártásnál.
Oleum Aurantii corticis amari. Keseriímandzzlaolaj a Citrus Aurantium L. Bigaradia
Duhamel gyümölcshéjából. Az édes mandulaolajtól csak keserüízével tér el s néha eltérítési
képessége is kisebb + 92-98°
.„ .
Oleum mandarini. A. Citrus madurensis
Loureiro-ból kékesen fluoreszkáló aranysárga.
fs. (15°) 0.854--,--0.859, optikai eltérítés + 65- 75°; elszappanositása szám 6-10. fluoreszkálása nagyobb methylanthranilsavas metil észter:
/ CN H C Hs (!)
6
4
C H "" CO 0 C Hs (2)
tartalmától ered, mely illatát is jellemzi.
OLEUM BERGAMOTT AE.
Bergamott-olaj.

Sárga, barnássárga vagy zöldes szinű, kellemes sajátszerű, erős szagú és keserű, füszeres
ízíí. Hosszabb állásnál sárga üledék (bergapten) válík le belőle. Ps. (15°) O.E'Rl-0.886. Opt.
eltérítés (100 mm.) + 8-24°. Észtertartalma
legalább 33%, ami 94 észterszámnak felel meg.
Lepárolási maradvány 4-6%; a magasabb
zsiros olajjal vagy paraffinnal, az alacsonyabb
terpentin olaj, citrom olaj stb. hamisitásra mutat. 0.25-0.5 alkohollal tiszta oldatot ad.
Előállitdsa a Citrus Bergamia Risso (Rutaceae) Bergamotl-fa gyümölcs héjából Délolaszországban (Messina) sajtolás utján.
Sajátságok és megvizsgálás. Pőalkotó része
a linaool ecetészter; a linalyl acetát C10Íi 17 0 .
cn~co e mellett szabad linaloolt s kevés limonent is tartalmaz.
Tisztasága fizikai sajátságai utján meg nem
állapitható észtertartalmának elszappanositása
utján való megállapítása szükséges. A linalyla-

..

rJ.

cetát 196 molekulasulya alapján

=

19·6 y

2
g

melyből

jó bergamottolaj 36% észtert tartalmaz. Az észtertartalmat a zsiros olajok emelvén, előbb meg kell győződnünk nincsen-e ilyennel hamisítva, vagyis nem hagy-e 5-6 százaléknál több szagtalan elpárologtatási maradékot (10% olivaolajjal hamisított bergamottolaj
elpárnlogtatási maradványa 15-16 százalék).
Alkalmazása az illatszergyártásban.
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OLEUM BETULAE AETHEREUM.
A Betula lenta L. északamerikai fa kérgének
íl.6:7~ illóolaja. Fs. 1.18-1.187. 99.8~;
~zalicilátot tartalmaz. továbbá egy

methylparaffint
C3„li32és egy észtert C 14 li 2 4Ü2. Az olajat ugy
használják, mint a Oaultheria procumbens
(wintergreen) olaj{tt vagy a szintézis utján elő
állitott methylium s,alicylicum-ot.
Lásd Olemn gaultherieae címen is.
OLEUM BETULAE EMPIREUMA TI CUM.
Oleum ruscl. Oleum moscoviticum. Oleum Iituanicum. Pix betulina. Nyárfa kátrány,

Eléggé hig, olajzöld, hosszabb állás közbe11
és rnegbarnuló folyadék. Szaga
kellemes, kissé csipős. Fs. 0.926-0.945 (20°).
Éterben, amylalkoholban, kloroformban, szénkénegben, zsiros olajban. terpentin olajban teljesen oldódik, benzin, kálilug (fs. 1.33) részben,
alkohol. jégecet és anilin tökéletleniil oldják.
Elődllitás. A betula alba L. kérgének száraz
lepárolása utján nyerik főleg Oroszországban.
Sajdtságok és megvizsgdlds. Ouajakolt, krezolt, xylenolt s valószinüleg nyomokban phenolt
is tartalmaz. Vizzel kirázva, a színtelen szüredék s.avanyu vegyllatásu és igen hig ferrikloriddal (1: 100) megzöldül. _A kereskedelemben egy
sürübb 0.953-0.987 faisulvu áru is előfordul,
mely fenyőfa kátránynya( van hamisitva; ez
utóbbi alkoholban, jége~etben és anilinban teljesen oldódik. A borókakátránv megkülönbö.ztethető az által, hogy vizes rázadéka ferri ldorid dal megvörösödik.
Allwlmazds. Bőrkiütések, szifilitikus kelevényelc csüz és köszvénynél s. az állatgyógyászatban féregüző és kólikaellenes szer. Belsőleg
ritkán 0.2-0.5 grammonként labdacsokban.
Főalkalmaztatása a bagariabőr gyárülsánál. A
likőrgyárosok a mesterséges rum aromáiához
használják. Alkalmas anyag az oleum animale
helyett. A
Fürdőkhöz vizes oldata 100 részének 50 colophoniummal való ös.szeolvasztása és 6-8 r.
Naütt hozzáadása után 12-16 viz hozzáadásával készithető.
Oleum lateritium. Kecskeolaj: 100 Oleum
rapae 3.0 oleum rusci.

megsürüsödő

OLEUM CAJEPUTI.
Oleum caiaputl vlride. Oleum cajaputi. Kaiaputolaj.

Réztartalmánál fogva zf,ldes, kékeszöldszinü
kellemes kámforos szagú folyadék. Ize fiiszeres.
kezdetben csipős, azután hütő. Fs. 15°-nál
íl.919-0.930. Eitérités gyöngén balra -3°20'-ig.
Egy rész 80%-os alkoholban tisztán oldódik.

Elődllitdsa.
A Melaleuca Leucadendron L.
var. Cajeputi R.oxh. és var. minor Srn. ausztráliai növény leveleibiíl, főleg Burn és Cerarn szigetén. R.éziistökbiíl való desztillálás utján nyerik. A rektifikált cl aj színtelen: ilvet követel a
Ph. lielv.
·

A kajaputolai
50- 60 százalék cineol (eukalyptol). Tartalmaz továbbá terpineolt, egy alkoholt
C1olirnO, pinent: alacsonyabb forráspontu alkotó részei aldehydek, valósziniileg valeraldehyd és benzaldehyd. - tta 5 csepp olajat 5 kcm
vizzel és 1 csepp sósavval összerázunk, az elszintelenedik s ha aztán a savanyu vízhez 1
csep11 kaliumf trrociánidoldatot adunk, rendszeszerint vörösbarna szin mutatkozik (Cu.) - tta
5 rész olajat 50°-ra melegitünk s részletekben
1 r. jódot adunk hozzá, lehüléskor a keverékből cineoljodidból C,nli1 8 0J 2 álló
kristályok
válnak ki. - Hidegen íl.5 r. 1.750 fajsuly(J foszforsavval keverve, félig megszilárdul. - Ritkán
hamisítják s fizikai állandói alapján tisztának
Sajdtsdgok és meg1•izsgdlds.

főalkotórésze

vehető.

Allwlmazdsa. Leginkább a kézi eladásban
kérik s gyapotra csepegtetve. fogfájás és fülfájás ellen használják. Régebben belsőleg gyo.
morgörcs, asztma sth.-nél is s mint az oleurn
eukalypti-t, fogcseppekbe.
Maidnem azonos összetételii a Melaleuca
viridiflorából lepárolt Niaouli-olai, rnáskép Oomenol is.

OLEUM CALAMI.
Oleum calaml aromatlcum. Kálmus-olaj.

Tiszta. sűrű, sárgás vagy sárgásbarna folyadék. Ize fűszeres. Fs. 0.96-0.97. 'Eltérítés:
+30- 31°. Tömény alkohollal minden arányban
keverhető, a hig nehezen oldja.
Előállitása.

Az Acorus Calamus L. gyöktör(0.82, a száraz 1.5-3.5% vízzel való lepárolás utián.
Sajátságoli és megvizsgdlds. Szabad zsirsavak0 eugenol, asaron. asarylaldehvd és egy
167 -on olvadó Calameon nevű Cl',tt~r.0 2 vegyület, mely közel áll a cineolhoz. Illatanyaga
asaron-nal áll összefüggésben. - Ternentinolaiial való hamisitása faisülyát leszállitja, s
alkoholban való oldhatóságát csökkenti, ugvanigy befolyásolják a cédrusfa és gurjun-olajok
is. - A galiciai kálm11s-olaj silányabb, a ianin
fs. 0.985. - ttig alkoholban könnyen oldódik.
Alkalmazása. 1-3 cseppenként c11korral
szélhaitó, továbbá 15-2íl g.-ia 500 alkoholban
fürdőhöz és csíiz ellenes bedörzsölésre.
zs.éből
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OLEUM CARVI.
Oleum cari. Carvolum. Carvon. Köménymagolaj.

Viztiszta avagy világossárga, köménymag
és szagú folyadék. Fs. carvontartalma szerint 0.903-0.918 (15°), a jó olajnál legalább
0.908. Optikai eltéritőképesség (100 mm. cső)
+70-80°. Oldódik 3-10 rész 80% alkoholban
s egyenlő rész 90~1c·-osban. f orrp. 175-230°.

allasch) kizárólag can·olt alkalmaznak; pl. 3 g.
carvol, 4 kg. sprit. 7 kg. c11kor, 2.4 liter viz: jégkris.tályos likőr.

ízű

Elődllítdsa. Köménymag gőzzel való kezelése
utján. Az egész magvakból nyert olaj carvontartalma nagyobb, mint a fölapritottakból elő
állitotté, mert a carvon könnyebben hatol át a
sejtfalakon, mint a limonen: az olaj mennyiség
azonban kisebb: 65íc, helyett 40% vagy kisebb.

Sajdtsdgo!? és megvizsgdlds. A normális köménymagolaj közel egyenlő rész carvont C10HH
0 7 és jobbratéritő limonent (carven) C10Hrn tartalmaz, emellett kevés dihidro-carvont (keton
C10H1 6 Ü) dihidrocarvolt (alkohol C10H1sÜ) és
egy narkotikus hatású bázist tartalmaz. - A
köménymag jellegzetes alkotórésze a carvon, a
Pharm. Germ. IV. „Olem11 carvi" -ja a normális
olajnak vizgőzzel való frakcionált desztillálása
utján készül, amikor előbb a limonen párologát
és a később desztilláló carvontól elkülönithető
Sűrűbb, mint az olaj; fs. 0.963-0.966; eltéritési
képessége +57-60; oldódik 20 r. 50%-os és 2 r.
70%-os alkoholban; 90jé alkohollal minden
arányban keverhető. Ha 1 g. olajat vagy carvont
1 kcm. alkoholban föloldunk, egy csepp igen híg
ferriklorid hozzáadására többnyire ibolyaszineződés keletkezik, mely a kémlőszer fölöslegétől
ujra eltünik.
Carvon tarta1nuínak mennyileges meghatdro-

zására az utóbbit natriumbiszulfithoz kötjük,
melylyel vizben oldódó kettős sót alkot: 5 kcm.
olajat lombikban, frissen kés.zült 40%-os natrium
szulfittal és nehány csepp phenolphtaleinoldattal
vizfürdőn melegitünk. a keletkező Naüli-t híg
ecetsavval időről-idöre majdnem semlegesitjük
mindaddig, mig megvörösödés már ujabb
mennyiség nátriumbiszulfitoldattól sem következik be. Erre az olajat vizzel a lombik nyakába
szoritva, térfogatát kihülés után leolvassuk. Az
abszorbeált olajmennyis.ég huszszal szorozva
adja carvontartalmát százalékokban kifejezve.
ami 50-605'; legyen. Megjegyzendő, hogy ily
módon határozható meg a citral és fahéjaldehyd is.
Alkalnzazds. Stimulans és carminativum étvágytalanságnál, gyomorgörcsnél belsőleg 0.10.3 g.-ként (3-1 Ocsepp) ; külsőleg kenőcsökben
bedörzsölőkben és tapaszokban. Kristélyekben
ötvenszeres mennyiségü alkoholban feloldva. Legnagyobb mennyiségét a likőrgyártásnál
használják el, ahol a jobb minőségekhez (gilka,

OLEUM CEDRI LIGNI.
Cedrusia-olaj.
Sűrű, szintelen vagy sárgás, néha cedruskámfor kristályokat tartalmazó folyadék. Szaga sajátságos, állandóan megmaradó. Fs. 0.9420.961 (15°). Opt. elt. -.?5- 44°. Oldódik 6 rész
90%„os alkoholta11.

Elődllitása a Juniperus •f>irginiana L. északamerikai fának az iróng.rártásnál visszamaradó
forgácsaiból desztillálás utján.

Saidtsdgok és megvizsgdlds. Lényeges alkotó
részei a cedron (sesquitcrpen Ci:;H 2 ,i) cédruskámíor (cedrol), eg~{ finom tííkben kristályosodó
sesquiterpen-alkolwl (C,;;H2 0 0) 86-87° olv.
ponttal.
Allwlmazds. Az illatszerészetben fixálószer.
ezen kivül olcsós{tga folytán illóolajok hamisitására használják, de alkoholban nehezen oldódván, könnyen feli~merhetö. A mikroszkopiában
besíírűsitve, metszetek deritésére ~; objektivrendszerek homogén immerzióiához.

OLEUM Ct1AMOMILLAE AETHEREUM.
Székiiivirág-olaj.

Sötét, barnáskék, sííríí folyadék. Erős jellegzetes szagú s keser;'.í füszeres ízű. Fs. 0.9240.945. Nagy paraffin tartalmánál fogva 907'ó-os
alkohollal csak zavaros oldatot ad. Lehiitve
kristályok válnak le belőle s 0°-on megmerevedik. Elszappanositási száma 45.
Elődllitdsa.

ból

Matricaria charnomilla L. virágailepárlás utián.

(0.2-0.36~()

Sa.idtsdgok l;S lll<'gvizsgdlds. Egy 53-54° olv.
pontú, nagy mennyiségben jelen levő paraffin.
a kaprinsav C 10 H202 észtere s egy magas forrás
pontú „azulen''-nek elnevezett kék test. mely
még nincs közelebbröl megvizsgálva. - A cédrusfa olajjal hamisitott székfíívirág-olaj 0°-nál
meg nem merevedik.
sőt barna
válik, ezért kicsiny teletöltött. jól záró
üvegcsékben, sötét helyen tartsuk.

Eltartása. A levegön és fényen zöld,

szinűvé

OLEUM CORNU CERVI.
Lásd: Oleum amimale f oetidum cimen.
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OLEUM CUBEBAE.
Oleum cubebarum. I(ubéba-olai.

Szintelen, világoszöld vagy kékeszöld folyadék. Kubébaszagú, kámforos, később karcoló
ízű. Fs. 0.915-0.930. :Eltéritési képesség -25400. Alkoholban oldódik, de más olai más és más
arányban 1-10 részben.
Előállitás. A Piper Cubeba L. magvaiból 1018%-ot lepárlás utján nyerik.
Sajátságok. Majdnem kizárólag szénhidrogénekből áll; tartalmaz egy 158-168° forp. terpent, további dipentent C1otI10. cadinent C15ti24
és egy másik, közelebbről még nem ismert
sesqui-terpent. R.égi olajokban Kubeba-kámfor
= C15tl 26 0 sesquiterpen is előfordul.
OLEUM CUPRESSI.
Oleum cypressi verum.
Előállitása. A földkötzi tenger környékén tenyésző Cupressus sempervirens fiatal lombjai
hajtásaiból, főleg Itáliában, desztillálás utján ter-

melt (0.6-1.2%) olai. Sárgás, kellemes aromájú
folyadék. Fs. 0.88---0.90. Opt. elt. +4°-8°. Savszám 1.5-3.0. Észterszám 15-22; acetilálás
után 43-51. Oldódik 2-7 térfogat 90%-os alkoholban. :Eltér ettől a délfrancia eredetű olaj,
melynek fs. 0.868---0.878. Opt. elt. +22-31°.
Sa vszáma 0. Észter száma 5-10; acetilálás után
10-17. Oldható 5-7 és több térfogat 90%-os
alkoholban.
Sajátságok. Mintegy 65%-a terpenekből (dcamphen, d- sylvestren és kevesebb d- pinen áll).
:E mellett kevés cymolt, valamint alkoholokat.
sabinolt és terpineol észterét tartalmazza. Magas forráspontú alkotó részei cypressus-kámfort
C 15 t1260 tartalmaznak, melynek olv. pontja 86870. A savak közül valeriánasavat tartalmaz,
észter alakjában. A desztillálási vízben methylalkoholt, furfurolt és diacetyl-t lehet kumtatni.
OLEUM FAGI EMPYREUMATICUM.
Lásd: Pix liquida (Bitumen tagi).
OLEUM GAULTHERIAE.
Gaultheria-olaj, Wiittergreen-olaj,

Szintelen vagy sárgás, néha vas nyomaitól
vöröses, kellemes szagú folyadék. Fs. 1.1801.187. Forrp. 218-221°. Optikailag kissé balratéritő, illetve optikailag inaktív (Betula-olai).
Elődllitása. Az amerikai télizöld Oaultheria
procumbens leveléiből, ujabban a Betula lenta
kérgéből lepárolás utján nyerik.

Sajdtságok. Mindkét eredetű olai mintegy
99%-a szalicilsavas metilészter.
Lásd a Metl1ylium salicylicum cimet is a 100.
oldalon.

OLEUM GERANII ROSEI.
Oleum pahnarosae. Oleum graminis lndici.
Geránium-olai. Pelargonium-olaj.

Szintelen, sárgás vagy zöldes folyadék, kellemesrózsaszaggal. A kereskedelemben főleg kétféle áru fordul elő: 1. Az afrikai geránium-olai:
Fs. 15°-nál 0.892-0.904. Opt. elt. -6°30'-12°.
Savszám 1.5-12. Észterszám 50-70. Összes·
geraniol (geraniol és citronellol) 68-78%. 2. A Reunion geránium-olaj: Fs. 15°-nál 0.880.96. Opt. elt. -7°42'-14°. Savszám 3-12. Észterszám 50-78. Összes geraniol (geranium
citronellol) 68-78%. Mindkét olai 2-3 és több
térfogat alkoholban többnyire paraffinleválás
mellett oldódik.
Előállitdsa.
Az Andropogon Schoenanthus
Ongvergrass Oingergass) Dél-ázsiában és Afrikában honos graminea illóolaja leveleiből desztillálják, az afrikai francia olajat pedig Pelargonium capitatum roseum és odoratissimumból.
Sajdtságok és nzegvizsgdlds. A gerániumolajféleségek főleg geraniol C 10 tl 18 0 és citronellol C1otI2oO-ból állanak változó arányban, továbbá némi pinent, phellandrent, amylalkoholt,
linaloolt, menthant s egy 63°-on olvadó paraffint.
A savak közül a tiglinsav (C 4 tl 7 COOtt, olv. p.
64-65°.)
Alkalmazdsa az illatszerészetben. Bulgáriában
a rózsaolajat hamisítják vele.
Oleum citronellae. Oleum melissae ostindicum. A keletindiai Andropogon Nardus L. föld
fölötti részeinek geraniolt, 50--80% citronellalt,
10-15% camphent, borneolt, methylheptenont,
dipentent tartalmazó illó-oloja: Fs. 0.887-0.920.
Tehát hasonló összetételü, mint a geranium-olaj
s methyleugenolt, ecet- és valeriánasavat tartalmaz.
Oleum Iwarancusae. Olewn vetiveri. Az
Andropogon squarrosus L. gyökeréből. Nehezen
illó .sűrűn folyó barna olaj. Szaga nehéz, a
myrháéhoz hasonló, fs. 1.015-1.030, a reunioi-é
0.982-0.998. 1.5-2 r. 80% alkoholban tisztán
oldódik. Az illatszergyártásban finom illatok
fixálószere.
1

OLEUM HYOSCY AMI SEMINUM
PRESSUM.

A beléndek magvak zsiros olaja. Ma már nem
használatos.

'
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OLEUM IRIDIS.
Irisz-olai.

Közönséges
sárgás olaj.

hőmérsékleten

szilárd, fehér vagy
.
Előállitása. Az Iris versicolor L. fölaprózott
gyökeréből 0.1-0.2%-nyi mennyiségben gőzzel
való lepárlással nyerik.
Sajátságok. Nagyrészt szagtalan myristinsavból áll; e mellett furfurolt, nonylaldehydet, n.
decylaldehydet, naphtalint, egy terpent, egy
méntaszagú ketont, egy bázist, egy phenolt, egy
phtalsavval reagáló alkoholt mutattak ki benne.
Olajsavat nem tartalmaz.
Tömény, folyékony irisz-olaj. A myristinsav
eltávolítása utján nyerik. Sárga folyadék. fs.
0.93-0.94.0pt. elt. + 15-30°. - 90%-os alkoholban minden arányban oldódik.
OLEUM JUNIPERI LIGNI VENALE.
Borókai a-olaj.

A kereskedelmi áru oleum juniperi és oleum
terebinthinae elegye (1 +9). A boróka fája nem
tartalmaz illó olajat.

elegyében 1: 1 arányban oldódik. Hasonló összetételű, mint az oleum macidis: kevés linaloolt,
lineolt, terpineolt, geraniolt, eugenol, isoeugenolt,
safrolt, hangya-, ecet-, vaj- és octyl-savat, C13
li 18 0 3 monocarbonsavat mutattak ki benne. Az
eddig myristicol néven jelölt olaj rész nem más,
mint alkoholok keveréke nagy terpineol tartalommal.
A kereskedelemben e két olaj között nem
tesznek különbséget, mert az Oleum macidis és
Oleum myristicae tényleg meg sem különböztethetők.

OLEUM MAJORANNAE.
~.,.

Maiorána-Ölai.

Sárga vagy zöldes sárga, kellemes majorána
szagú olaj. 1-2 térfogat vagy több alkoholban
oldódik. fs. 0.89-0.91. Opt. elt. lOÖ mm.-es cső
ben +5-22°. Elszappanositási száma 10-30.
A friss virágzó majorána fűből nyerik 0.3-0.4
százalék mennyiségben.
Délfranciaországban a Calamintha Nepeta
Clairv, lepárolt olajat is .Essence Marjolaine-nak
nevezik. Ez zöldessárga, méntaszagú olai mintegy 0.925fs. - Ez a valódi majorána-olajjal
semmikép sem azonos.

OLEUM Ll1 HANTRACIS.
Pix lithantracis. Pix carbonis. Coaltar. Hig köszénkátrány.

Kékesbarna, kátrányszagú sűrű folyadék, mely
állás közben egyre sűrűbbé válik. fs. 1.1001.200. Víz alig old belőle valamit. Alkohol, éter,
benzin és illó olajak legnagyobb részt oldják.
legteljesebben a benzol és kloroform.
A kőszén száraz lepárlásának mellékterméke.
Eddig ismert alkotó részei minden vegytani
kézikönyvben ismertetve vannak.
OLEUM MACIDIS.
Macis-olai. Szerecsendióvirág-olaj.

Teljesen frissen színtelen, később sárgás vagy
vöröses sárga, kellemes szagú folyadék. Ize fű
szeres. fs. 0.890-0.930. .Eltérítési képesség
+10--20°.
Sajátságok. ttárom rész vagy több alkohol
oldja. Alkotó részei: terpenek, inaktív pinen,
dipenten. Ulatanyaga myristicin C12liHO (1 allyl,
3.4 methylendioxi, 5 methoxybenzol). 1.425 fs.
folyadék, a myristicol, myristinsav és egy phenol, továbbá az oleum myristicae-nél fölsorolt
anyagok.
Oleum myristicae. Oleum nucis moschatae
aethereum. Szerencsedió-olaj. 8-15% menynyiségben a kiselejtezett diákból nyerik lepárlás
utján. A kezdetben színtelen, híg olai állás közben oxidálódás folytán megsűrűsödik. Fs. 0.865
--0.925. Elt. kép. +7-30°; spiritus és alkohol

OLEUM MELISSAE.
Melissza-olaj. Méhfii-olaj.

A friss Melissa officinalis lepárlásnak alávetve
0.01-0.1 % olajat szolgáltat, melynek fs. 0.8940.924, optikailag inaktív s citralt C 10 li 16 0 és valószínűleg citronellalt is tartalmaz. A fű igen
csekély olai tartalma miatt régebben az Olemn
melissae citratwn volt használatos, tterba mellissae-n átdesztillált citrom-olai. A kereskedelemben igen sokszor a normális Oleum citronellae,
vagy annak frakciója szerepel oleum mellisae
gyanánt.
A Melissa calamintha L. vagy Satureja calamintha olaja kissé sárgás vagy zöldes, kellemes szagú olaj. fs. 0.875-0.877. Opt. elt.
-16°.57'-28°12' - még 10 r. 90%-os alkoholban sem oldódik tisztán.
OLEUM MENTHAE CRISPAE.
Oleum menthae virldis. Fodormenta-olaj.

Szintelen, sárgás vagy zöldes folyadék. fs.
0.920-0.940. Elt. kép. -36-48° . .Egyenlő súlyrész 80%-os alkohollal tisztán keveredik, több
alkoholtól megzavarodik. A terpenek kötzül dlimonent s valószinüleg pinent is tartalmaz, az
oxigéntartalmú alkotó részek közül carvont. A
kereskedelmi olaj többnyire nem a Mentha crispa
(0.15-0.3% olaja), hanem az amerikai Mentha
viridis-é.
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OLEUM MIRBANI.
Lásd: N itrnbenzol cimen.
OLEUM NUCIS MOSCHATAE AE1 HEREUM.
Lásd: Olewn macidis cimen.
OLEUM NUCIS MOSCHATAE PRESSUM.
Oleum myristicae expressum. Oleum nucistae. Balsamum
nucistae. Butyrnm nucistae.

Fehéres, faggyunemü zsiradék. Hideg alkohol 559é-át oldja, a maradvány, a myristin éterben oldódik.
Előállitdsa.
A Myristica fragrans megőrölt
magvaiból meleg prés.elés, viztelenités és filtrálással nyerik, ujatban pedig oldószerekkel való
kivonás utján.
Sa}dtsdgok. Ps. 0.990-0.995. Olv. p. 38.551.8. Savszáma 17.25-22.8. Észterszám 153.5161.0. Elszappanositási szám 172.2-178.6. Jódszám 40.1-52.04.
Alkotórészek 4;/o, illetőleg 44';1( szilárd zsir,
(myristin), a maradék folyékony zsiradék.
Allwlmazdsa: kenőcsök, tapaszok alapanyagául, ritkábban bedörzsölésre.
Eltartdsa hüvös helyen jól záró edényben.
OLEUM ORIGANI.
Oleum origanl cretici.

Aranysárga, vagy barnás olajszerü folyadék.
szagú, égető, maró í1íí. Ps. 0.940-0.980.
A tiszta olaj 3 rész spiritus dilutusban tisztán
oldódik.
Elődllitdsa. A friss Origanum vulgare és var.
creticum Brix, Origanum hirtum és más varietásokból lepárolás utján nyert 2-3% illó olai.
Sa.idtsdgok. C-:0%-nyi mennyiségben carvacrolból áll, melynek meghatározási módját a 116.
oldalon nhenolmeghatározásnál ismertettük, e
mellett cymolt és egyéb testeket tartalmaz. Hasonló sajátságú az 0. smyrneum: Ps. 0.915-0.945.
Elt. képesség 3-13°. Három r. alkoholban szintén oldódik, de kevesebb csak 25-60% carvacrolt tartalmaz és sok s. linaloolt C10HrnO. Az
Origanum hirtum a trieszti origanumolajat szolgáltatja, mely frissen aranysárga, később sötétbarna, sőt fekete. Ps. 0.94-0.98. Eltartási képesség balra kevesebb, mint 10. Carvacroltartalma 60-85%. továbbá cymol és valószinüleg
terpenek vannak benne.
Alkalmazása többnyire a mikroszkópiában
metszet készitmények föltisztitására.
Kakukfű

OLEUM PETRAE.
Petroleum crudum. Oleum petrae ltalicum Naphta.

Sárgás, vöröses. vagy kékesen csillogó tiszta
híg folyadék. Szaga kátrányos. Porrp. 90°.
Vizben oldhatatlan, alkoholban nehezen, zsiros
és illó olajok, valamint éter könnyen oldják.
Ps. 0.75-0.85.
Oleum petrae rectiiicatum. 1 isztitott kőolaj.
Tiszta, szintelen folyadék. - Ps. 0.75-0.77.
Porrp. 85°. A nyers (italicmn) kőolaj desztillálása utján nyerik. Ezzel analog sajátságú, de
röldi gyantát nem tartalmaz s igy szine, szaga
is eltér a természetes olaj tói. Mint ~1 nyers
olajat házi szerlil használják galandféreg és
görcs ellen, továbbá idegerösitőiil 5-10 cseppenként cukorra, vagy tinkturákban.
Oleum petrae citrinum. Oleum petrae
album. Oleum petrae rubrum. Régen megjelent gyógyszerkönyvekben hivatalos szer
volt az Italiában (Amianoban Parma mellett),
továbbá Galíciában, Erdélyben és Romániában
nyert földi olai. Ez több-kevesebb aszfaltot és
szurkot tartalmaz föloldva s ezért halvány,
vagy világossárga, vöröses szinü s ugyanazokból kátrányos szagu. Az amerikai petroleumtól abban különbözik, hogy kénsavval keverve,
az utóbbi a (földigyanta tartalom folytán) megbarnul, vagy megfeketedik, de az olaj szintelen
marad. Az amerikai olaj szaga is más s rektifikált világitási 1:etroleum forráspontja 150° körül van. Terpentinolai vagy barnaszénolajok jelenléte tömény kénsavval való keveréskor az
olaj megbarnulását eredményezi.
Alkalmazás. A kóolajat külsőleg bedörzsölésre használják, csuznál és fagyási daganatoknál. Angliában és Arnerikában e célra petroleumnak oleum j uniperi, succini, terebinthinae,
vagy linivel való keverékét használják. - Többszörös mennyiségii alkohollal keverve és szantálfá val vörösre festve (Eau sibérienne) fagydaganatokra, stb. Rüh ellen is alkalmazzák,
de nagyobb testrészeket egyidejüleg veszedelmes bedörzsölni. Belsöleg 5-15 g.-ként, lovak
kólikáj a ellen.
A petroleum keletkezés.ének magyarázatára
fennálló elméletek a következő hét pontba foglalhatók: 1. A petroleum fő tömegében elnusztult
állati szervezetek zsiranyagjaiból (beleértve a
viaszokat) keletkezett, a többi alkatrészek elrothadása után; a zsirsavak egy része a fehérjékből is leválhatott. 2. A zsirsavak átalakulása különböző kiilsö körülmények, nyomás és
hőmérséklet mellett különböző időszakok alatt
történt. 3. A te1wészetes ásványi olajok közötti
különbség első sorban a külső körülményektől
(nyomás, hőmérséklet, idő) függ s csak másodsorban a különböző eredetü zsiranyagoktól. 4.
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Amennyiben glyceridek szerepelnek, az első
bomlás valószinüleg glycerin leválása volt vizkő
és fernezitek hatására s aztán szabad zsirsavak
leválása, a viaszok elbomlása azonban e folyamat nélkül is történhetett. 5. A további bomlási
termékek keletkezésére fennforog a lehetőség.
6. A teljes elbomlás ásványi olajokká a bomlás
két stádiumában történt. 1. erőszakos bomlások
mellett vagy a nyomás melletti desztillálás anaJogiája szerint, vagy hőnyomásnál desztillálódás
nélkül teli tett és telitetlen bomlás termékekké;
2. erre évezredek alatt bekövetkező kondenzálódás és komplex molekulák alakulása mellett
(kenő-olajok), továbbá naphtenek, oxigén és
szén jelenlétében aszfaltok keletkezése. Homomolekuláris olajok és naphtenek már az első
bomláskor létrejöhetnek. 7. Az ásványi olajok
aktivitását hozzájuk keveredett igen aktiv, többnyire jobbratéritő anyag okozza, mely cholesterinekből keletkezett.

OLEUM PETROSELINI.
Sűrű sárgás vagy sárgászöld folyadék. fs.
1.05-1.10. Már közönséges hőmérsékleten is
kristályok válhatnak le belőle.
Előállitdsa. A Petroselinum sativum terméséből (fructus v. semen Petroselini, fructus Apii
hortensi~ 2-3% mennyiségben desztillálják.
Sajátságok. főalkotó része petrezselyemaviol, mely az izomer anethum apioltól methoxyl-gyökök elhelyezése folytán tér el. A petrezselyem-apiol 1 allyl, 2.5 dimethoxy, 3.4 methylendioxybenzol. A francia petrezselyem-olaj
apiol tartalma csekélyebb, de e mellett jelentékeny mennyiségű myristicint tartalmaz, mely
az apioltól abban tér el, hogy kevesebb methoxyl-gyököt tartalmaz:
C . CaH5 - C . OCH 3 CO =
CO . CH2 . COCH 3 • CH.
Aviolnak nevezik a franciák a fructus petroselini alkoholos kivonatát.

ellenesetben terpentin-olajjal van hamisitva. Alkotó részei 5-7% bornylacetat C1 0 H11
OCH 3 CO, d- terpenek (C 15 Hu) körül pinen,
phellandren, sylvestren és cadinen CrnH24.

OLEUM RUSCI.
Lásd: Oleum betulae cimen.

OLEUM RUTAE.
Szintelen vagy világos sárga folyadék, erős,
tartós kellemetlen szaggal. Fs. 0.833-0.840. Eltérési képesség +2°-ig. Alacsony hőmérsék
leten megszilárdul. Megszilárdulási pontja +8
és + 10 között. 2-3 r. spiritus dilutusban tisztán oldódik; az oldat néha a kiváló paraffintól
zavaros.
Sajátságok. Az oleum rutae mintegy 80%-a
methylnonylketon CH 3 C0CgH 19 és methylheptyl keton CtlaCOC,Hrn, e ketonoknak megfelelő
szekundér alkoholt is tartalmaz: methylnonyl
carbinolt.

e

Ha"'

Cu H19 /

CHO H és methylheptylenpinolt

e tta "'
/ CHOH
C1 H15

továbbá alkoholos oldatában kékesen fluoreszkáló bázisos vegyületet, mely valószinüleg methylanthranilsa vas methylészter és kevés savat
(caprylsav, valeriánsav).
Terpentin-olajjal hamisitják, melytől fs.=a nagyobb lesz, a megmerevedési pontja és alkoholban való oldhatósága csökken.
Algirból is keri.il ruta-olaj forgalomba, ez silányabb minőségű, mint az angol és francia.

OLEUM SABINAE.

Szintelen vagy sárgás folyadék. Kellemetlen
s bóditó szagú és keserű, kámfor szerű ízű. f s.
0.910-0.930. Elt. képesség +42-62°. Oldódik
0.5 rész vagy több alkoholban. :Elszappanositási
OLEUM PINI PUMILIONIS.
száma 115-125.
Szintelen vagy sárgás. fs. 0.860-0.875. 4-8
Előállítása a J uniperus sabina ágcsúcsaiból
vagy több térfogat 90%-os alkohol oldja. Szaga (4-5%), vizgőzzel desztillálják.
igen kellemes, balzsamos fenyőillát.
Sajátságai. Legfontosabb alkatrésze a sabinol
Előállítása. Nálunk, Tirolban, Bajorországban C10H 15 0tl, alkohol részben szabadon, részben
stb. a Pinus pumilio Hanke (Pinus montana ecetsavhoz és más ismeretlen savhoz kötve. Miller) friss ágcsúcsaiból desztillálják.
Ezenkívül tartalmaz diacetyl-t (CH 3 C0) 2, sabiSajdtsdgok. A Ph. Austr.-ban megkivánt fs. nen-t C10H16 és valószinűleg vinen-t, egy alde0.850 helytelen, a Ph. Helv.-é hamis . .Elt. képes- hyd vagy ketonszerű anyagot, melynek phenylsége +4°, -11°, néha -16°. frakcionált lepár- hydrazonia 40--45°-nál olvad és cadinen-t
lásnál 165°-on alul, 10%-nál több ne párologjon, C15tl24, methylalkoholt és furforolt.
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Terpentin-olajjal harnisitiák, ami fajsulyát és
oldhatóságát csökkenti.
Juniperus phoenicea L. és J. thuriferavel
gallica-ból nyert nehéz szagú boróka-olaj is kerül forgalomba.

OLEUM SALVIAE.
Sárgás vagy sárgászöld, jellegzö szagú folyadék. Fs. 0.915-0.925. Elt. képesség + 10-25°.
Minden arányban oldódik 90%-os, valamint 2
és több rész 80%-os alkoholban.
Származása. A Salvia officinalisból 1.3-2.5%
mennyiségben vizgözzel desztillálják.
Sajátságok. Jellegzö szagát főleg a thuion
(tanaceton) adja, mely C10H1 6 Ü keton. Emellett
kimutathatók benne pinen, cineol és borneol.
Alkalmazása cseppenként a lélegző szervek
elnyálkásodásánál és izzadás ellen.
OLEUM SANTALI OSTINDICI.
Szantál-olaj.

Szintelen vagy sárgás szinű, kellemetlen karcoló izű. Fs. 0.975-0.985. Opt. elt. + 16u~zo 0 .
Savszám 0.5-8.0. Észterszám 5.0-12.0.
Származás. A Santalum album L. keletindiai
fa felaprózott fájának v. gyökérfáiának száraz
lepárolása utján 3-5% illó olai nyerhető. Az
Indiában desztillált olai sötétebb szinű és zsiros
olajokkal szokott hamisitva lenni. Makassar
santál-olai néven igen silány minőségű keletindiai olaj van forgalomban.
Sajátságok. Frakcionált desztillálással 3003100 között mintegy 90% santalol-t állitanak
elő belőle,
mely nem egységes, hanem két
ClóH24 0 képletű sesquiterpen alkoholból áll:
jobbratéritő a és némi balratéritő f3 santalolból
áll. E mellett tartalmaz az olai santent C9 H 14
szénhidrogént 139-140 forrásponttal, egy ketont
C10HrnO santalont, trisantálsavat C10H14Ü2 (olv.
p. 157) és folyékony szantálsavat C15H24Ü2.
A Ph. 0. IV. megkívánja, hogy 5 r. spiritus
dilutusban oldódjék.: e követelményeknek meg.felelő olai nem létezik. A santalol tartalom meghatározása a szabad alkohol acetilálása utján
0;·
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(a = az ehasznált kálilug köbcentimétereinek
száma; m = az acetiláláshoz elhasznált olai
mennyiség·e.
Hamisitiák Amyris balsamifera L. olajával
(nyugatindiai santál-olai), mely 0.960-0.967 fs.
s amyrol és cadinenből áll.

Gyakran hamisitják oleum cedri, balsamum
copaivae és bals. gurjunnal, melyek nehezen
oldhatóvá teszik és eltéritő képességét befolyásolják. A hamisitásra használt ricinus-olai és
zsiros olajok szintén csökkentik oldhatóságát s
növelik elszappanositási számát. Minden hamisitó szer csökkenti a santalol tartalmat. A hamisítások főleg a zselatin-tokokban forgalomba
hozott olajnál fordulnak elő.
Alkalmazás. A nyálkahártyák hurutos megbetegedéseinél s főleg kankónál és hólyag hurutnál. Adagja 1-3-szor naponta 20 csepp.
Eltartása sötét helyen.
Santylum. Santalolwn salicylicum. C 6 H 4 Ott.
CO. OC15H2:1. Világos sárga, majdnem szagtalan és íztelen folyadék. Fs. 1.07. Forráspont
250-260°, vakuumban bomlás közben. Vizben
oldhatatlan, alkohol és éter oldja. A santalolnak
szalicilsavval kevés NaOH jelenlétében való
észterezése utján történik, Knoll & Co. Ludvigshafen szabad. szerint. Nátronluggal főzve szalicilsavas nátriummá és santalollá (60%) bomlik. - Kankó és hólyaghurut ellen ajánlják 30
cseppenként vagy zselatin tokokban, hólyaghurutnál naponta háromszor 0.5 hexamethylentetraminnal kombinálva.

OLEUM SERPYLLI.
A Thymus serpyllum L.-ból desztillált olai. A
száraz fű 0.15-0.6% kellemes méhfű illatu olajat szolgáltat, melynek fs. 0.890--0.920. - Thymolt, carvacrolt, cymolt tartalmaz és egy terpent.
OLEUM SPICAE.
Sásgás, lavendula illatu, de rozmarinra emkámforos folyadék. Fs. 0.905-0.915.
Elt. képesség balra +3°, +7°. 2-3 rész spiritus dilutus-ban tisztán oldódik.
Származás. A Lavendula latifolia Vill. syn L.
spica délafrikai növény virágaiból desztillálják,
mint a lavandula-olajat.
Sajátságok. Tartalmaz d- camphent, s talán
pinent, cineolt, s linaloolt és borneolt stb.
Alkalmazás. Olcsóbb pótszere a lavandulának a parfürneriában, szappangyártásban és a
porcellán festészetben.
lékeztető

)

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.
Borostyánkő-olai.

Sárgás zöldes vagy barnás folyadék, átható
kellemetlen szagü, csipős ízű. Fs. 0.920-0.940.
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Elt. képessége +20°-tól +31°-ig. Savszám
7-ig. Észterszám 9-ig. Oldódik 4-6 vagy több
térfogat 95%-os alkoholban.
Szdrmazdsa. A succinum (nyers borostyán)
ból nyert kátrányból rektifikálás utián.
Alkalmazds. 5-15 cseppenként görcs csillapitóul.

OLEUM THYMI.
Kakukfü-olaj.

Sárgás, a levegőn megvörösödő olaj . .Fs. 0.900
-0.935, a ~panyol olajé egész 0.950-ig. Balratérit. Oldódik 3 r. 80 térfogatszázalékos alkoholban.
Szdrmazds. A friss Thynms vulgaris L.-ből a
virágzás idején desztillálják.
Sajdtságok. J ellegző alkatrészei: a thymol
és carvacrol, továbbá s.-pinen, cymol, az alkoholok közül linaool és borneol. Terpentin-olajjal
való hamisítása csökkenti phenol-tartalmát. Ez utóbbiak meghatározására 5 kcm.-t 10 kcm.
nátronlug és 20 kcm. viz elegyével kirázzuk:
a keverék megtisztulása után az olaj réteg ne
legyen több 4 kcm.-nél. A vizes réteget választó
tölcsérben hig kénsavval összerázva, a phenol
leválása után ezt hüvös helyen állani hagyjuk
és egy kristályka thymolt dobunk bele: ha a
folyadék kristályos péppé mered, akkor thymolból áll, ha nem, ügy carvarcolból (spanyololai).

OLEUM UNONAE.
Oleum ylang-ylang.

Szintelen vagy világossárga, igen kellemes
illatü olaj . .Fs. 0.930-0.950. Elt. képesség +30°
68°. Elszappanositási szám 60-120. 0.5-2 térfogat alkohollal tiszta oldatot ad, mely több alkoholtól megzavarosodik.
Származds. A Canaga odorata lfook f. Thoms
syn. Unona odorata Lam. friss virágaiból. - Az
alacsonyabb forráspontu részek az ylang-ylang
olajat, a magasabbak a Cananga-olajat szolgáltatják.
Sajátságok. Alkoholos oldata .ferrikloriddal
ibolyaszinüvé válik. Pinent. linaloolt, geraniolt
parakresolmethyl-étert és egy aldehydet vagy
ketont tartalmaz . .Finom illatszerek előállításá
hoz használják.

OLEUM VALERIANAE.
Sárgás, állás közben megbarnuló hig folyadék.
Szaga jellegző s nem kellemetlen. Vegyhatása
savanyü . .Fs. 0.92-0.96. Elt. képesség -8°-13°
Savszám 14---50. Észterszám 50-100. Elszap:..

panositási száma 100-150. Oldódik 0.5-1.5
térfogat és több 90°-os alkoholban.
Szdrmazds. A Valeriana officinalis L. 0.50.9% mennyiségben tartalmazza. A friss gyökér
csak gyönge szagü, mert az illó olaj csak száritás közben keletkezik benne egy oxidáz hatására.
Sajátsdgok . .Föalkotó részei a borneol C 10 lirn
s ennek hangya-, ecet-, vaj- és valerianasavas
észterei; az alacsonyabb forráspontú részletekben pinen, camphen, az alacsonyabb forrásp.
terpineollal azonos alkohol, egy sesquiterpen és
alkoholja s végül egy sötétkék.„szinü olai.
Bornyval. Bornylum valerianicum. I zovaleriánasavas bornyl-észter. (Cli3. Cli. Cli2COOC 2 C10
li1 7 • A valerián-olaj főalkotó része. Szintézis
utján állitiák elő a borneolnak izovaleriansavval való észterezése utján. Szintelen fiiszeres valeriana és kámforra emlékeztető szagú
folyadék . .Fs. 0.955 . .Forráspont 255-260°. Elt.
képesség +27°-40'. Vizben oldhatatlan,
alkohol és éter könnyen oldják. 80% alkohol
négy és több részében is oldódik. 1: 10 alkoholos
oldata egy csepp phenolphtaleinoldat hozzáadása után egy csepp normál kálilugtól megvörösödjék. - A radix valerianae helyett ajánlják mindennemü ideges bántalomnál, főleg szivneurozisnál. - Állitólag az étvágyat is fokozza.
-0.25 g. tartalmú zselatintokokban kerül forgalomba, melyekből naponta 3-4 darabot kell bevenni.
Valyl. lzivalerianasavas diaethylamid. C 4 li 9 •
CO. N(C2li5)2. Viztiszta semleges vegyhatású
folyadék. Szaga borra emlékeztető . .Forrp. 40°.
Oldódik 25 r. vizben, továbbá könnyen alkohol
és éterben. A diaethylaminnak izovaleriansavanhidridre való behatása utián állitiák elő.
A valerianakészitmények pótszere. Zselatintokokban á 0.25, naponta háromszor 2-3 drb.

OLEUM VINI.
Nehéz bor-olaj.

Sárga olajos, átható szagú folyadék. .Fs.
1.095-1.130 . .Forráspont 280°. Alkoholban, éterben könnyen oldódik, viz alig oldja.
Elöállitása. Az éter előállitásánál nyert melléktermék (valamint a vizzel kevert és hig kénsavval elegyitett borseprő desztillálásának végterméke).
A nehéz bor-olai tartalmaz: kénsavas etilésztert C04 ( C2li5) 2. csekély mennyiségű kénes
savas etilésztert So~(C2li 5 ) 2 , valamint az aethylen (C2liJ2 polimerizált termékeit, szilárd 110°
olv. p. aetherint és folyékony aetherolt.
Alkalmazása pálinka ízesítésére (Spiritus
frumenti).
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Ne tévesszük össze a valódi

szőlőolajjal

az

Oleum vitis viniferae-val.

OLEUM WINTERGREEN.

Lásd: Oleum gaultheriae.
OLEUM YLANG-YLANG.

Lásd: Oleum unonae.
OLEUM ZINGIBERIS.

Zöldessárga, sűrű, gyömbérszagu olaj. lze
nem oly csipős, mint a gyökéré, mely 2-3%
illó olajat tartalmaz . .Fs. 0.875-0.885, sőt 0.897
is lehet. Elt. képesség 18-25-45° balra.
A Zingiber officinale R.oscoe száraz gyökeréből desztillálás utján nyerik.
Alkotó részei: camphen, phellandren, zingiberen nevü sesquiterpen C15 tt24, valamint cineol.
citral és borneol s valószinüleg geraniol is.

OREXINUM T ANNICUM.
Phenyldlhidrochlnazolln tannlcum.

Sárgás fehér, szagtalan s majdnem íztelen
por. Vízben oldhatatlan. ttig savak könnyen
oldják.
Előállitása. Ha formanilid benzolos oldatára
fémnátrium hat: nátriumformanilid keletkezik
és ha erre a nitrobenzylklorid hat, o. nitrobenzylformanilid jön létre, amely ónnal és sósavval
redukálva, átmenetileg o. amidobenzylformanilidet szolgáltat s ez utóbbi viz leválása mellett
phenyldihydro chinazolinná = orexin alakul
Németbir. 51.712. sz. szabadalom). A termék
savakkal: sósavval, csersavval oldatba megy s
kristályos terméket szolgáltat.
Sajátságok. Szabad lángon hevítve, carbylaminszerű bűzt (izonitril) szolgáltat.
Alkalmazás. Étvágyjavító szerül 0.5-1.0
grammonként, gyremekeknél naponta háromszor 0.25-0.5 grammonként.

OLIBANUM.
Thus. Tömjén.

A Délarábiában és a Somali földön honos Boswelia fajok (Burseraceae), főleg a B. Carteri
Birwood rég idők óta ismeretes gummi gyantája.
Manapság főleg Adenből és Bombay-bál kerül
a piacra.
A szomáliak február végén vagy március elején mély bemetszéseket tesznek a fákon, melyeket a későbbi hónapokban bemélyitenek. A
gyántanedv tejszerű folyadék alakjában szivárog ki s gömbölyü darabkákká szilárdul meg, a
melyeket leszednek s ez a legjobb minőségü
tömjén, a földre csepegő és ott megkeményedő
gyanta a rosszabb minőségű. A szedést szeptemberig kéthetenként ismétlik.
A tömjén többnyire gömbölyű, néha hosszúkás sárgásfehér, vagy halvány vöröses fehér
darabokból áll. Törésfelülete viaszfényű. R.ágva
megpuhul, mint a mastix. Vizben szétomlik és
sok vízzel zavaros, nyálkás, semleges vegyhatásu, kesernyés füszeres izü folyadékot ad. Melegítve igen sajátszerű fűszeres szagú füstöt
szolgáltat s ezen alapul füstölőszerül való alkalmazása .
.Fs. 1.2 körül. - 20:--33% gummit tartalmaz
(ebben 6--8% bassorint), 50-60% gyantát, s
3-6, de többnyire 7% illó olajat, végül csekély
mennyiségű keserű anyagot. A gyantája legnagyobbrészt boswellinsavból (C32ti52Ü4) és
olibanoresen-ből (C 14 tt 22 0) áll; ez utóbbi a dróg
33%-a. Illó olajának fs. 0.875-0.855; (a.) 0 =
-11-17°. 162°-on javarészt átdesztillál,
legnagyobbrészt 1- pinenból áll, emellett pedig
dipentent és phellandrent tartalmaz.

OXAPHOR.
Oxycampora soluta 50°/o : Cs fü4 (

CH (OH)
1

'CO

Tiszta, színtelen, semleges vegyhatású folyadék. Szaga sajátszerű fűszeres, borszeszes. Viz
hozzáadására pelyhes csapadék keletkezik, a
mely erős higitásra ujra oldódik. Éterrel és benzollal minden arányban keverhető. A kénsav fölött való bepárologtatással nyert maradvány kis,
fehér kristályokból áll, melyek 203°-on olvadnak
s melegben teljesen elillannak.
Előállitása. A Meister Lucius & Brünnig,
ttöchst cég kámforchinon-nak cinkpor és savval
való redukálása utján késziti. A folyadékból a
keletkezett oxy-kámfort megfelelő kivonó szerekkel extrahálják s vizgőzökkel való desztillálással tisztítják.

Sajátságok. Az oxy-kámfor tiszta, fehér,
majdnem szagtalan kristálypor, mely hideg
vízben 2%-nyi mennyiségben, forró vízben
könnyebbesn oldódik. Az organikus oldószerekben igen könnyen föloldódik; ligroinból tollszerű
kristálycsomókban kristályosodik ki. Vizes oldata, ha a készítmény tiszta, színtelen és átlátszó, kissé keserű ízű és semleges vegyhatású.
Olv. pontja egészen tiszta állapotban 203-205°.
Világosság és levegő befolyására nedvességet
vesz föl, elbomlik és nyúlós-nyálkás, ragadós,
sárgásfehér szinű, szúrós penészes szagú tömeggé válik. Ez okból az oxy-kámfort 50%-os
alkoholos oldatban Oxaphor néven hozzák forgalomba.
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Syrup. aurant. 20.0
Azonosságának megállapitására 10 cseppjéhez
Aqua destillata 150.0
5-10 kcm. vizet adunk: fehér pelyhes csapadék
5.0xaphor
6n
keletkezik, mely viz további hozzáadására
Aqua menth. pp. 100.0
ujra föloldódik. (A kámfor oldatlan marad). Spiritus vini
10.0
Az elpárologtatás által nyert kristályok sajátSyrup aurantii 40.0
szerü melilotus-ra emlékeztető szagúak. - 0.2
g.-juk 10 kcm. vizben oldva, 5 csepp káliumEltartása: fénytől óvott helyen, jól elzárt
permanganát oldatot elszintelenit s mangán- edényben.
peroxid válik le. (A kámfor hidegen e reakciót
nem mutatja: az oxikámfor kámforchinonná
ORPHOL.
oxidálódik).
Az orphol a (J naphtolnak bismut-tal való
Tisztaságának megállapitására 3-4 g.-ját
kombinációja:
állitólag Bismuthum (J naphtolitárált csészében kénsav fölött elpárologtatva,
cum
(Bi20li(C10li10).
Szürls,is sárga, íztelen,
a maradvány a lemért folyadék fele legyen. A maradék 0.5 g.-ja stannoklorid oldatban idővel megbarnuló por. Vizben oldhatatlan, aloldva, egy órán belül ne mutasson sötétebb szi- koholban némileg oldódik. Izzitva 76-77%
neződést (arzén). A száraz maradvány (1 Bi 20 3 -at hagy hátra. Sósav vagy salétromsav
g.-ból) 2-3 kcm. salétromsavval leöntve és viz- (J naphtol kiválása mellett elbontja.
fürdőn bepárologtatva, s 3-4 kcm. vizben oldva
Langhorst gyomorkatarrus, bacillusokozta
nehány csepp sósavtól meg ne zavarosodjék s gastritis, dysenteria, autointoxicatio, proctitis
kénhidrogénviztől, azután pedig ammonia hozzá
tifusz, cholera infantum ellen 0.1-1.0 grammos
adása után kénammoniumtól meg ne zavaro- adagokban ajánlja.
sodjék (nehéz fémek). - A 1 kcm.-éből 20 kcm.
vizzel nyert csapadékáról salétromsav segitséORTHOFORM NOVUM.
gével nyert szüredék se báriumnitráttal, se Metaamido-paroxy-benzoylum methyllcum. M.-amido
ezüstnitráttal ne adjon csapadékot (kénsav és
oxybenzoesavas methylészter.
sósav).
Cofül(Oli)2(Ntt.)4(COOCiis).
Alkalmazás. Az oxaphort, a nehéz lélekzés.
Fehéres, könnyű, szagtalan és íztelen por.
minden válfajánál, asztmánál, légcsőhurutnál,
Olv.
p. 120-121°. Vizben alig oldódik. 5-6 r.
továbbá szervi szivbajból eredő zavaroknál,
alkohol
és 50 r. éter oldja.
előrehaladt tüdővésznél s általában minden disElőállitása. A Parbwerke vom. Meister Lupnoe jellegű állapotnál alkalmazzák. Hatása
a morfinéhoz hasonló: a lélegzési központra rius & Brünnig-liöchst cég szabadalma szerint
csilJapitó. A kámfor izgató hatását nem mutatja, p-nitro-m-oxybenzoesav észterezése és a nyert
a szivre és a vérkeringésre nincs hatása, amit methyl-észternek ónnal és sósavval való redukálása utján készült vagy megforditva az amiállatkisérletek is igazolnak.
Adagolás és alkalmazási formák. Az oxaphort dosav szulfátja methylalkohollal és sósavval
40-60 cseppenként (=1-1.5 oxy. kámfor) egy észterezhető, mikor is az észter sósavszármaevőkanál vizbe rendelik.
Rendes napi adagja zéka kiválik. Legujabban a m. amido-p-oxyben1.5-2 g, oxykámfor = 3-4 g. oxaphor; leg- zoesavas methylésztert állitják elő analog mónagyobb napi adagja a gyárosok szerint 4 g. don s Orthoform neu jelzéssel hozzák forgalomba.
oxy-kámfor = 8 g. oxaphor.
Sajátságok. Oldatai semleges vegyhatásuak.
Receptformulák:
Dimorf: kloroformból négyszögletes lemezekben kristályosodik ki 110-112° olv. ponttal,
1. Oxaphor
10.0
többnyire azonban épúgy, mint más oldószerekSpiritus vini
20.0
ből fénylő tűkben 142-143°. olv. ponttal.
Az
Aqua destillata 150.0
Succus liquiritiae 10.0
előbbi 110° olvadáspontú változat megolvasztva
a második, 142° olvadáspontú testté alakul át.
2. Oxaphor
10.0
Aqua amygd.
4.0
Az orthoform már vizzel főzve elszappanosodik. Hideg vizes oldata hig vaskloridoldattal
Spiritus vini
20.0
Aqua destillata 150.0
átmenetileg megvörösödik s melegitve e szin
3. Oxaphor
10.0
zöldbe megy át. - lia 0.1 g. orthoformot némi
Spiritus vini
30.0
sósav segitségével föiloldunk 2 kcm. vizben s
hozzáadunk néhány csepp ·kálium nitritoldaSyrup. aurant. 20.0
Aqua destillata 150.0
tot (1 :20), az oldat mihamar sárgásvörössé lesz
és sárgaszinű csapadék válik le belőle, mely a
4. Oxaphor
10.0
Spiritus vini
30.0
levegőn élénk vörös szint ölt. Salétromsavtól
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az orthoform sötétzöld színűvé válik, az orthoform novum pedig vörössé.
0.01 g.-ját 4--5 csepp nátronlúg hozzáadásával föloldiuk 1 kcm. vízben s cseppenként brómlúgot adunk hozzá: egyre erősbödő vörös színeződés mutatkozik s végül vörös csapadék válik le. Melegítésre e szín elhalványul, de a csapadék megmarad; ha aztán ammoniát adunk a
folyadékhoz, a csapadék sárga színnel föloldódik. A paraamidooxy-benzoesav (orthoform)
a vörös színeződést mutatja ugyan, de nem ad
csapadékot s a színeződés melegítésre eltűnik.
A brómlúgot 1 kcm. brómnak 3-4 kcm. 40 százalékos nátronlúghoz hütés közben való hozzácsepegtetésével készítjük.
Megvizsgálás. Olv. pont 142°. - 0.2 g.-ja 2
kcm. vízben színtelenül, semleges vegyhatással
oldódjék. Az 1g.-jának10 kcm. vizben való rázadékáról leszűrt folyadék néhány csepp salétrom. sav hozzáadása után ezüstnitráttól legföljebb
opalizáljon (sósav kizárása). - 1 g.-jának 10
kcm. vízzel sósav segítségével készült oldata
kénhidrogénvizzel, hosszabb állás után se mutasson zavarodást vagy színeződést (nehéz fémek). Tömény kénsavval eldörzsölve, meg ne
szinesediék (idegen szerves vegyületek). - 0.5
g,-ját összerázzuk 2-3 kcm. stannokloridoldattal s egy óráig állni hagyjuk. A fehér üledék
sötétebb színeződés nyomait se mutassa (arzén).
- 0.2 g,-ja platinalemezen hevitve, maradék
nélkül elégjen (anorganikus szennyezés).
Allwlmazás. Mint érzéstelenítőt alkalmazzák
sebhintőpor alakjában. Némi antiszeptikus hatása is van. Belsőleg az orthoform novumot 0.5
-1.U g. adagokban, naponta többször, gastralgia
esetén alkalmazzák, ha ennek oka ulcus ventriculi. Éhgyomorra kell bevenni.
Eltartása: fénytől óvott helyen.

ORGANOTHERAPEUTICA.
Opotherapeutika. Szervi gyógyszeranyagok.

A homoeopathiában is elfogadott similia sirnilibus elve alapján állati szerveket és anyagokat ősidőktől fogva alkalmaztak gyógyítási célokra. Az ősindusok a kecskebak heréjét aphrodisiacum gyanánt, az őshéberek, görögök és rómaiak az epét szembeteg·ségek ellen használták. Oalenus a róka tüdejét tüdővész ellen rendelte s a francia gyógyszerkönyvben még nem
is oly nagyon régen hivatalos volt a Sirop de
mou de veau a boriutüdő-szirup, mely tüdőba
joknál közkedvelt szer volt.
Paracelsus a XVI-ik században az állati szervek ható anyagát már vegyi szerekkel igyekezett kivonni és destillatum-okat is előállitott. Hasonló irányzattal találkozunk még igen hosszú

ideig. Valóban tudományos vizsgálatok azonban e téren csak XIX-ik században kezdődtek.
Berthold Göttingenben 1849-ben, maid Claude
Bernard 1855-ben kimutatták, hogy nemcsak a
mirigyek, de a test összes szervei váladékaikkal
befolyásolják a vért és összetételét, igy pl. a
hogy a mái az epekiválasztásnál secretion
externe-t, a glykogenia-nál a glykogen fölhalmozódásánál és a v.érkeringésbe ömlő cukor
keletkezésénél secretion interne-t mutat. A belső
Yáladékokra vonatkozó elmélet és tan megállapítását azonban többnyire Brown Sequard nevéhez füzik.
Brown Sequard már 1869-ben kifejtette, hogy
az összes mirigyek, akár van kivezető csatornái uk, akár nincs, hasznos vagy szükséges
anyagokat adnak le a vérnek és ez utóbbi anyagok esetleges hiánya kóros elváltozásokat és
hiányokat okoz. Ez állitását mintegy 20 évvel
később kísérletileg is igyekezett megindokolni.
tterekivonat bőraláfecskendezésével önmagán
végzett kísérleteinek eredménye ezután a kísérletek egész rnrozatát indították meg mások részéről is, a különböző szervek fontos vegyi kölcsönhatásának kiderítésére.
További vizsgálatok tényleg kiderítették,
hogy az állati szervezetekben az idegrendszer
~.zálainak kapcsolódása mellett vegyi corre{atio
is fennáll, amennyiben minden szerv, minden
szövet s végül a szervezet minden s'ejtje saját
kémizmusával, különleges váladéktermékével
a vér közvetítése mellett a többi részekre bizonyos befolyást gyakorol.
lgy pl. a dudenumba jutó savanyú gyomornedv, illetőleg chymus a bélnyálkahártyák hámsejtjeiben váladékkiválást okoz, mely aztán a
vér utján pankreas-nedv leválasztását eredményezi, továbbá fokozott epekiválasztást a májban és a succus entericus keletkezését a bélmirigyekben.
Az ily fiziologiai anyagokat kölcsönhatásuk
folytán hormon-nak nevezték el.
Legujabban Jaques Loeb mintaszerű vizsgálatai azt is kimutatták, hogy az izmok, idegek
és mirigyek tevékenységének egész sorozata
Na, K és főleg Ca-ionok jelenlététől függ s ez
utóbbiaknak köszönhetjük pl., hogy csontváz
izmaink nincsenek folytonos ritmikus rángatózásban.
Az ezen anyagokat szolgáltató egyes szervek
hiánya folytán beálló zavarok a megfelelő szerv
kivonata által csökkenthetők, sőt teljesen meg
is szüntethetők. lgy pl. a here csiramirigyeinek
avagy a paizsmirigyek eltávolítása által okozott, az egész szervezetet befolyásoló mélyreható változások megszüntethetők e szervek kivonatával s hasonló eredmények több más szerv
kivonatainál is fenforognak s Olliver 1894-ben
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egyes szövetkivonatoknak különleges hatását is
kimutatta. Bizonyos szervek kivonatai, igy pl. a
mellékvese, hypophysis kivonatának befecskendezése többé-kevésbbé jellegzetes vérnyomás
emelkedést idéz elő, más szervnedvek ellenben
csökkentik azt, úgy hogy ez alapon ezek hypertensiv és hypotensiv csoportra is oszthatók.
Az utóbbi alapon folytatott vizsgálatok eredménye végül a vegyi hatóanyagoknak elkülönítése a szervkivonatokból, amelyek azoknak teljesen megfelelő hatást fejtenek ki.
Ez anyagok alkalmazása ez idő szerint egy
pár kivételtől eltekintve, tapasztalati alapon
nyugszik. lfa valaki pl. agybajban szenved, fölteszik, hogy az agyvelő váladékszervei nem
működnek normálisan s az ennek folytán hiányzó
szervi anyagok föltételezett hiányát agyvelő
anyag beadásával igyekeznek pótolni.
Előállitás. Az oragnotherapeutikus készítmények előállitására meghatározott egységes általános szabályok még nem alakultak ki. Egyés
gyárak más és más. nyilvánosságra nem hozott
módszerek szerint dolgoznak s a nyert termékek gyógyító értéke nem azonos, sőt az állítólagos gyógyeredmények csak a kísérletnél használt árura vonatkozhatm~c
Eredetileg a szóban forgó szerveket megfelelő tisztogatás után fölaprózva, 38°-nál glicerinnel kivonatalták. A Chamberland-filteren át
szűrt kivonatot használat előtt sterilizált vizzel
keverték és bőr alá fecskendezve alkalmazták.
Ez alkalmazási módszer ma már nem használatos, sem a szárított és porított szervek adagolása, inkább a különböző módszerek szerint készült kivonatok extrakt-ok és hasonló készítmények alkalmazása divatos.
Általánosságban megjegyezhető, hogy az elő
állitás a legnagyobb elővigyázati rendszabályokat igényli, megfelelő ügyességet és nagy figyelmet. Mindenekelőtt abszolut teljesen egészséges állatok friss testrészei szükségeltetnek. Az
Az állatorvos felügyelete alatt kiválasztott
testrészek földolgozásának azonnal meg kell
történnie, nem szabad alkalmat adni ptomainok
föllépésére és bakteriumok letelepedésére. A
fölaprózást lehetőleg antiszeptikusan tartott helyiségekben kell végezni.
A ma \tényleg használatos organotherapiás
készítményeket legcélszerübbnek látszik a legfontosabb nedvkiválasztó szervek szerint csoportositanunk. Ezek közé tartozik mindenekelőtt
a paizsmirigyszerv, a glandula thymus, a mellékvesék, hypophysis, csiramirigyek és a pankreas.

Pajzsmirigykészitmények.

A paizsmirigyet régebben edénydus, rugalgalmas rezervoárnak tekintették. azzal a hiva-

tással, hogy az agyvelőt a vér tulságosan erős
odaáramlásától megóvja. Csak legujabban Kocher 1882., Gall 1875., Ord 1878. - hivták
fel a figyelmet a paizsmirigy teljes kiirtása által
keletkező szervi zavarokra s Kocher kimutatta,
hogy a kretinismus az athyresis-szel, thyreoplasia-val összefüggésben van s Oley állatkísérletekkel arra az eredményre jutott, hogy a mellék paizsmirigyek nem járulékos paizsmirigyek,
hanem saját szerkezettel biró külön szervek,
külön hatáskörrel.
A paizsmirigyek működésére vonatkozó adatok rövid összefoglalásban a következők:
Anyaga tartalmaz 82.24 ..(-'77.21) vizet, 17.66
(21.35) szerves alkotó részt, 0.10 (0.44) ásványi
anyagot százalékokban kifejezve. Baumann vizsgálatai 1895-ben kimutatták, hogy e mirigyekben jód is van. Tiz százalékos kénsav-oldattal
hosszabb ideig főzve s a maradék 90 százalékos
alkohollal való kivonatolása után egy fehérje
anyagot nyerünk, jódthyreoglobint (Oswald
1900.), amely 1.6 százalék jódot tartalmaz. Ez
Oswald vizsgálatai szerint teljesen a kolloidhoz
van kötve.
Baumann, Rors, Oswald és mások szerint e
szerv működése a belső nedvkiválasztás s e
specifikushatásü nedv a nyálkahártyák utján
jut az általános nedvkeringésbe. Natkin, Blum
és mások e mirigyet méreglekötő és elbontó
szervnek tartják, a szervezet cserebomlási mérges melléktermékeinek ártalmatlanná tételére.
A hatásnak magában a mirigyben kellene lefolyni, mert hatásos jód egyáltalán nem távozik e szervből. Ez utóbbi fölfogással azonban
ellentétben áll számos pathologiai kísérleti adat
s a helyettesítési gyógykezelés ama tényei, a
melyek thyreoida aplasia anatomiailag igazolt
eseteiben (cachexia strumi priva, sporadikus
kretinizmus) a gyógyítás végett beadott paizsmirigy te!jes hatást fejtett ki.
A paizsmirigy anyagai első sorban a jódthyreoglobulin a szervezetek életfontosságú hatását keletkezési helyétől távol is kifejtik. Az
egészséges szervezetben némi N szaporult mutatkozik s a hugysav, kreatinin és purinbázisok
mennyiségének emelkedése fokozza a foszforsav leválást, sőt a kénsav és NaCl kiválást is.
A paizsmirigyek eltávolitása vagy hiányos
működése folytán a zsirbomlás és sósavcsere
csökken a szervezetben s kísérletek igazolják,
hogy e zavarokat a paizsmirigy készítmények
megszüntetik. A paizsmirigy hatóanyagának
nagy az ellenálló képessége, kiszáritható, hónapoki'g eltartható, ellentáll a gyomor-bélcsatorna
különböző erjesztőinek.

A paizsmirigy készítményekkel elért gyógyeredmények bámulatosak. Alkalmaztatásának
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leggyakoribb módja a steril glicerines kivonat
Ez myxödémás betegeknél
ugyanoly eredményt ad, mint a mirigy átültetése.
Másik mód az állati paizsmirigy anyag per os
bevétele. Ez kezdetben a nyers anyagra szoritkozott, ma pedig már a készitmények egész sorozata áll e célra rendelkezésre, melyeket glycerinnel vagy fiziologikus konyhasó oldattal
való kivonatolás utján állitanak elő. Ilyenek:

depressio, kedvetlenség, az apperceptio és gondolkodás lomhasága, mozgási nehézség, monoton és akadozó beszéd, általános izom-gyengeség, rheumatikus fájdalmak. Mindezen tünetek
strumektomia esetén a baj thyreogen eredetére
könnyen felhivják a figyelmet, de máskor igen
nehéz a diagnosis, ha külső aetiologikus momentum hiányzik és amikor igen gyakran „neurasthenia" diagnosisa mellett az egyedül segítő
thyreoidea-kezelésre nem gondolunk.
:Előrehaladottabb esetben dominálnak a bőr
Extractum Thyreoideae. 1 cm 3 -es steril elváltozásai.
ampullákban, subcutan és intravenosus injectióra
Struma. Az endemiás kretinismusra jellemző
alkalmas készítmény, amelynek 1 cm 3 = 1 gr.
friss mirigygyel. A pajzsmirigytherapia igen golyva visszafejlődése pajzsmirigy kezelésre,
tág alkalmazásában a subcutan injekcióknak indította Kochert s arra, hogy strumák esetében.
nagy szerep jut. A friss mirigy-állomány összes ha nincs is zavar a lelki életben, a pajzsmirigyható-anyagait (thyreojodin Baumann és thyre- kezelést megkísérelje. Kocher, Mikulicz, Bruns
oglobulin Oswald) tartalmazza, amelyeknek tel- közléseiből ma már tudjuk, hogy a cystás és
jes hatás-kifejtését a parenteralis alkalmazás kolloidos strumát kivéve, amelyek egyáltalán
mellett az emésztő-nedvek természetesen nem nem befolyásolhatók, a strumáknak organothebefolyásolják. Semmiféle helyl;Jeli izgalmi tü- rapiás kezelése indokolt. Tauszk, .Ranschburg,
netet nem okoz. Teljesen fehérje- és toxinmentes. Sennyei, Deutsch~ és mások közlései szerint a
.Richter-féle kés.zitmények hatására a) a hyperTablettae Thyreoideae. Friss pajzsmmgy plastikus srtuma lényegesen megkisebbedik, sőt
kivonata. Barnás, meleg vízben zavarosan ol- fiatal egyéneknél a normálisra csökkenthető; b)
dódó por, amely a pajzsmirigy összes ható- rationális adagolárnál mellék tüneteket nem okoz;
alkatrészeit tartalmazza. Mint tabletta kerül e) az ideges melléktüneteket is, amelyek igen
forgalomba, 1 tabi.= 0.5 gr. friss mirigy-anyag. gyakoriak a struma mellett, kedvező'en befoTablettae Thyreoideae cum }oda. A per lyáso]ja.
os adagolandó pajzsmirigy-készítmények közül
AdiJJositas. A pajzsm.irigy-therapiának adipoa pontos jód-tartalomra titrált preparatum sitas esetében való alkalmazásában Leichtenelőnye pharmakológiai és klinikai szempontból sternt az a tapasztalás vezette, hogy myxoedeigen sokféle.
más egyéneknél pajzsmirigy-adagolásra gyors
A normális pajzsmirigy jód-tartalma igen vál- és kifejezett súlyveszteségek következnek be.
tozó; középértékben 7 mgr. jód jut 1 gr. pajzsBnms, Yorke, Davis, Eiger, Leichtenstern,
mirigy-szárazanyagra. A Tabi. Thyreoideae c. Wandelstadt és mások vizsgálatai bebizonyíJodo jód-tartalma utóbbinak kb. 20%-a (140 tották, hogy a pajzsmirigy sajátságos befomgr. jód pro 1 gr. száraz anyag). A pajzsmirigy lyása az anyagcserére kifejezett zsirfogyaszfehérje testeinek e jódozása következtében a ké- tásban és tes.tsúly csökkenésben nyilvánul.
szitmény állandósága valamennyi pajzsmirigyMeltzer szerint a testsúly csökkenése gyakkészitményt fölülmu]ja. E mellett a jódthyreran
már 24 óra mulva megkezdődik.
oglöbulin pontos kvantitatív hatástani adagolása
lehetséges, amennyiben a jódozott pajzsmirigyCsontkévzödés elősegítésére mindazon esetetabletták mindegyike 0..5 gr. friss mirigynek ken, ahol az emberi pathológiában valami oknál
felel meg (tehát 0.15 gr. pajzsmirigy-száraz- fogva a törött csontvégek consolidatiója hiányos
anyag + 0.02 gr. pajzsmirigy fehérje-anyag- vagy késlekedést mutat. Kraus és Hirsch szehoz kötött jód-nak).
rint hónapokig minden kezeléssel dacoló pseuAlkalmazás és hatás. A paizsmirigy készít- darthrosisok stb. pajzsmirigy-adagolásra hamények alkalmazása ma már igen elterjedt s marosan csontos consolidatióvá alakulnak át.
Alkalmazzák továbbá: a hiimophiliánál, mint
főleg a következő esetekben rendelik azokat:
vérmegalvasztót
a vérzés csökkentésére, autoKretinismus ellen, melyre jellemző: 1. fejlő
dési zavarok; 2. hiányosan fejlett genitalis intoxicatio-nál, továbbá migrén bizonyos eseteiapparatus; 3. jellemző bőrelváltozások; 4„ idio- ben, arthritis rheumatica-nál, kronikus dugulásnál, terhességi eklampsia-nál, · sterilitásnál.
tismus; 5. teljes pajzsmirigy hiány.
psychosisoknál, bőrbajok, psoriasis, ekcema.
Myxoedema ellen, melynél kifejezetten jel- arteriosklerosis, marasmus és morbns Baselemző tünetek kozé tartozik a súlyos szellemi
dowi-nél.

bőraláfecskendezése.
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Paizsmirigy készítmények, a már fölsorolt
Richter-féle gyártmányokon kívül még a következő elnevezésekkel is vannak forgalomban:
Aiodin. Aiodon. Iztelen s szagtalan por. :Foszfor mellett 0.4% jódot tartalmaz. 1 g.-ja megfelel 10 g, paizsmirigynek. Myxoedema
ellen a Hoffmann, Roche & Co. készítménye.
Glanduale thyreoidae siccatae. Szárított
paizsmirigy, Egy rész nyersanyag 0.6 szárazat
~.zolgáltat.

Thyraden-J(noll. Extractum 1 hyreoideae Haaf.
1 g.-ja 2 g. friss paizsmirigynek felel meg.
Egyes adagja 0;15-0.3 g., napi adagja 1-1.5 g.
Thyreoantitoxin. Jódmentes, kristályos anyag,
állitólag a paizsmirigy hatását fejti Id.
Thyreoidectin. Állati vérből állitják elő, melyet a paizsmirigyekből vesznek. Vörösesbarna
por. Golyva kezelésére ajánlják.
Thyreoidinum depuratum sicc. A paizs111.irigyből nyert
fehérjeanyag, mely annak
Clsszes hatását mutatja. Átlátszó lemezek, vagy
sárga por. Vízben oldódik.
Thyreoidinum siccum. Thyreoidin. Bárányok
paizsmirigyéből. Barnásszürke por.
Thyreojodin. Jodothyrin. Thyrein. A paizsmirigyekből szabadalmazott eljárással nyert
(jódtartalmu) anyag. 0.5% jód-. 0.46 klór-, 1.4
kén-, 8.92 nitrogén tartalommal. Tejcukorral
keverve jön forgalomba. 1 grammja = 0.0003
J, vagyis 1 g. friss paizsmirigynek felel meg. A
:Farbenfabr. vorm. Bayer & Co., Elberfeld ké~zitménye.

Thyreoprotein. Natkin. Kiew. Az állatokra
hatásu paizsmirigy kivonat.

mérgező

MELLÉl(VESE l(ÉSZITMÉNYEI( ..
A mellékvesék: Suprarenes, Glandulae suprarenales hatóanyagát és annak előállitás módját az Adrenalin címnél már ismertettük, megjegyezve, hogy ez utóbbi oldata azonos a
Richter:.féle Tonogénnal.

TONOGÉN-l(ÉSZITMÉNYEI(.
a) Tonogen suprarenale. A mellékvese friss
véredényösszeh11zó hatóanyaga. A tiszta
Tonogen fehér, mikro-kristályos por, mely vízben, alkoholban és éterben nehezen oldódik; a
Tonogen suprarenale a sósavas kivonatnak vizes
oldata. Vegyi összetétele: CoHn;NÜx. A forgalomban lévő készítmény 1: 1000 solutio; 5. 15 és
.10 grammos eredeti iivegben, valamint 1 grammos ampullákban némi chloretonnal van tartósabbá téve s fiziologikus arányban natrium
chloratumot is tartalmaz.
b) Tonogen /Jl'O O/Jhtlwlmologia. Solutio 1: 1OOO
.T ól beköszörült, szemcseppentővel ellátott 15
grammos üvegcsében.

c) Tonogen suppositoria. Kakao-vajjal készült
végbél-kúpok. Minden kúp 0.0005 gr. Tonogent
tartalmaz.
d) Tonocain-suprarenale. Köbcentiméterenkint
0.018 gramm Tonoge,n · suprarenale Richter
(1: 1000) és 0.02 gr. Eucain-t tartalmaz. - 5
grammos üvegekben és steril-phiolákban.
e) Tonogen-tablettdk: 0.0005 Tonogen tartalommal.
f) Tonogen-Cocain-tablettdk. Minden tabletta
0.01 gr. cocain hydrochlor-t, 0.0001 gr. Tonogent és 0.0099 natrium chloratumot tartalmaz,
gondosan sterizált állapotg,an.
Allwlmazds és hatds. A Tonogén és a tisztán
előállitott mellékvese-hatóanyagok, mint adrenalin stb. hatása: 1. A vasoconstrictor hatáson
alapuló vérzéscs'illapitás. 2. A vérkeringés javítása egyrészt a véredényösszehuzás utján,
másrészt a szívre ható direkt stimulatióval. 3.
Helybeli vértelenitő hatás.
A mellékvese hatóanyaga a bőr szarurétegének ledörzsölése után még 1 :8000 oldatban is
néhány másodperc alatt beálló és több óráig
tartó anamizáló hatást fejt ki. Nyálkahártyákon
e hatás 1:2000-1:10.000 solutióban is még erő
teljes, órákig tart és a mélyre terjed. A szövetekbe injiciálva 1 :500-1 :5000 solutióban oly
erőteljesen anümizál. hogy még májdarabok is
vérzés nélkül távolithatók el.
A sebészetben a Tonogen hamostyptikus sajátságánál fogva a sebészetben mint vérzéscsillapító szer jön tekintetbe. valamint vértelen mű
téti terület megteremtésére szolgál.
Igen jól bevált hamorhoidalis vérzéseknél is
(Czirfusz).
Nőgyógyászat - szülészet. Parenchymatosus
méhvérzéseknél, post partum méh-atoniánál,
endomentritis hamorrhagicanál. valamint mindazon műtéteknél, amelyeket az uterus ürében.
a vaginában, vagy a g-áttájon kell végeznünk.
Jgy sectio casarea esetében is megbecsülhetetlen (Bogdanovics).
További indikációja még: vomitus gravidarum, fluor, végül az osteomalacea, ahol Lovrich Fisch!, Mészáros, Velits és mások szerint
a baj progrediálása megszünik, a deformaciók
kiegyenlítődnek. fájdalmak eltünnek stb. Osteomalacea gravidarum esetében a foetusra és
anyára is káro~. hatás nélkül adagolható.
Oto-rhino-laryngolóJddban, diagnostikus célokra rhinoskopiánól (hurutos duzzadás esetében stb.). acut és chronikus rhinitisnél, chronilrns otitis media esetében, disphagia esetében
larinx-tuberkulosisnál stb. ·
Fogászatban valamennyi fogászati műtétnél
teljes vérzéscsillapításra; cocainnal vagy eucainnal teljes anaesthesia elérésére.
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Urológia. A Tonogen chronicus gonorrheánál
a váladék csökkentésére; hólyagvérzéseknél.
prostata-hypertrophia esetében a sanda-bevezetés megkönnyitésére stb. vált főleg be.
Pollutio, spermatorrhoea, impotentia esetén a
Tonogen-tabletták indokoltak.
8'elgyógyászat. A Tonogen belgyógyászati
alkalmazása is egyre bővül. Collapsus esetén,
narkozis után, toxikus vérnyomás-sülyedéseknél (diphteria, scarlatina, stb.) életmentő, szénaláznál, bronchialis és nervosus asthmánál, a
rohamokat prompt oldja. Legujabban (Polgár)
fényesen bevált a tussis convulsiva (pertussis)
kezelésénél is. Értékesebb még sok esetben a
hatás Olanduitrin-Tonogen-nél, ahol a Glanduitrin mint a Tonogen sensibilizálója szerepel.
A Tonogen, illetve Olanduitrin-Tonogen életmentő hatása első sorban a szívre gyakorolt
erős analeptikus sajátságon alapszik. A véredények hatalmas contractiója folytán emelkedik a
vérnyomás, az előbb bénult vasoconstr. centrum
izgalma pedig lassan a szívre is ráterjed és az
életet visszaadó contractiók visszatérnek.
Kitiinő a hatása szénaláznál is.
Szemészet. A Tonogen és Tonocain a legkülönbözőbb szemészeti mütéteknél, conjunctivitiseknél, keratitiseknéL episcleritiseknél, stb.
jön alkalmazfü:.ba. Collyriummal, bórszemvizzel
célszerűen vegyíthető.
(Tonogen pro ophthalmol).
Adagolása, mint az Adrenaliné. A belgyógyászatban pollutio. spermatorrhoea, ejaculatio
pracox, impotentia esetén este 1-4 tonogentabletta. Pertussisnál 1-1 csepp per os; terhes
nők hányásánáL hyperemesinél reggel és este
10 csepp ( 1: 1000), tiz nap mulva 5 csepp per os.
Egyéb mellékvese készitmények a következők:

Atrabilin. Mellékvesékből nyert világossárga
folyadék szembe cs.eppentésre s por alakban
nátha ellen. M. Leschnitzer, Breslau.
Extractum suprarenale haemostaticum. Mellékvese kivonat. Marha és juh mellékvesék
alkoholos kivonatát E. Merek a szemgyógyászatban érzéstelenitőül, továbbá a cocainanaesthesia elösegitéséhez hozza forgalomba. Használatkor egyenlő súlyrész vizzel kell eldörzsölni
s a zavaros oldatot nem kell filtrálni. - Régebben vizes kivonat is volt forgalomban.
Glandulae suprarenales siccae. Zsirtalanitott
szárított és porított marha és juh mellékvesék.
1 g.=5 g. friss anyag. Morbus Addisonii, diabetes
insipidus, neurasthenia, ciklikus albuminuria és
szivbajoknál naponta háromszor 0.2 g.
Hemisin. A tonogennek megfelelő Burroughs~
Wellcome & Co. in London-féle készítmény.

Oposuprarenalin, Merek. Diabetes insipidus
morbus Addisonii, neurasthenia stb. ellen 0.20.4 egyes, 0.4-0.8 g. napi adagokban .
Paraganglin. Marha-mellékveséből nyert kivonat. Tiszta, világossárga, édeses ízű folyadék.
Oyomortágulás, bélpangás, gyöngeségi állapotok, bőrbajok stb. ellen naponta többször 5-10
cseppenkint.
Renoform. Borsav és tejcukorból álló nátha
ellenes szippantó por, 0.2% mellékvese kivonattal. Dr. Freund, dr. Redlich, Berlin készítménye.
Supradin. Hoffmann La Roche & Co. A mellékvesékböl nyert tartós készitmény. Vörrhenyes, íztelen és majdnem szagtalan por.
0.01524 jódtartalommal. Alkalmazása, mint a
mellékveséké.
Suprarenaden. Knoll & Co. Tejcukorral szabályozott mellékvese. - 1 része két rész friss
szervnek felel meg. 0.5 g.-onként napi 1.0-1.5
mennyiségben, mint az Oposuprarenalin.
Sphynogenin. Hatástalan alkatrészeitől alkohollal, vízzel és acetonnal kicsapott mellékvesekivonat.
HYPOPHYSIS KÉSZITMÉNYEK.
A hypophysis cerebri vagy Glandula pituitaria
agyfüggelék: az agyüregben a látóideg kereszteződés alatt a f.ella turcica-t majdnem kitöltő
s az agygyal infundibulum utján ö.sszefüggő
babmekkoraságu, szürkésvöröses szinti képződ
mény. Két lebenye közül a mellső mirigyes a
glandula pituitaria. a hátulsó a pars nervosa
(infundibularis) rész. A hypophysis cerebri ugy
anatomiai szerkezetében, mint működésében
igen sok analógiát mutat a mellékvesékhez. Mind a két szerv vérnyomás szabályozó s kivonataik a szívre és a véredényekre hatnak. Mig azonban a mellékvese kivonatok a peripheriás idegvégződések utján hatnak összehuzólag
a véredényekre. a hypophysis infudibu.láris részének kivonata az edénvfalazat sima izomelemeit ingerli összehuzódásra s e hatással párhuzamosan a szivlökések lassúbbodása mellett
a systolikus szivösszehuzódások intenzitása növekszik.
A hypophysis infundibularis részének 20 százalékos vizes kivonatát Richter Gedeon Budapest
Olanduitrin néven hozza forgalomba. A készítmény színtelen. átlátszó, fehérjementes oldat és sterilizálvél 1.1 kcm. tartalmú ampullákban kerül forgalomba: egy ampulla tartalma 0.2
g. friss mirigyállománynk felel meg.
Alkalmazás és hatás. A hypophysis kivonat
már emlitett hatása mellett erélyesen hat :a
méh, a bél és hólyag izomzatára s összehuzódás
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kiváltása mellett eg:ruttal a motorikus idegek
irritabilitását is fokozza: a pupillát tágítja, a
vizeletkiválást fokozza. liatóanyaga közel áll a
histamin-hoz.
A szülészetben a Olanduitrin, mint legtömé-

nyebb, ártalmatlan, méregmentes készítmény
teljesen megbízható és biztosan ható méhösszehuzó szer, mely az eddig ismert méhkontraháló
szerekkel (secale cornutum) ellentétben, ritmikus összehuzódásokat idéz elő s a szülés idejét
megrövidíti. A magzat fejvéglifekvés, farfekvése
esetén, a szülés megindítására és elősegítésére.
a placenta eltávolódása után atoniás vérzések
csillapítására stb. A nőgyógyászatban értékes
uterinalis stypticum, klimakteriumos vérzéseknél is bevált. A belgyógyászatban ideges szivdobogásnál, morbus Basedowi-nél. pneumonia,
influenza, difteria esetén, továbbá rachitisnél. Ez
utóbbi célokra a
Tablettae hY!JO!JhJ•sis ccrebri, Richter. szolgál. 1 tabletta = 0.3 g. friss mirigy.
Adagoldsa: naponta 1-6 tabletta.
Egyéb hypophysis készítmények:
Hypophysis cerebri siccum. Marhák szárított
és porított szerve. 1 g.-ja == a friss szerv 6.5
g.-ja. Adagja naponta többször 0.1-0.3 g.
Opohypophy~inum. Merek. Marhák agyfüggelékéből előálli tott készítmény. Naponta többszö1r 0.05 g.-ként rendelhető.
OVARIUM l(ÉSZITMÉNYEI(.
Petefészek készitmények.
Biologiai kutatások valósziniivé tették, hogy
a menstruatio ,nem más, mint az ovariumok
által szabályozott kémiai correlatio. Az ovarium
kivonatok bör alá vagy érbe fecskendezése az
uterus castratiós atrophiáját is feltartóztatja. liatása egy vérmegalvadást gátló hormon: antithrombin jelenlétére vezethető vissza, mely e
mellett a vérnyomást is csökkenti. Más hatásokat is tulajdonítanak az ovarium anyagának,
melyek az anyagcs.erével és az egész test fejlődésével vannak viszonyban.
Glanduovin. Richter. (Extractum ovariale).
Az ovarium vizes kivonata 1 kcm.-e = 1 g. friss
ovarium. Fehérje és toxinmentes készítmény.
Kellemetlen mellék tüneteket, helybeli izgalmi
hatást nem okoz. Bőr alá és érbe fecskendezésre.
Ovarium siccum. Ovaria sicca. Ovariinum
siccum. 40°-nál szárított és porított ovarium.
tehenek szervéböl. 1 g. == 1.5 g. ny:ersanyag.
Alkalmazds és hatds. Ova rium insufficientia,
havibaj zavarok, mint dysmenorrhoea, amenorrhoea esetén, chlorosisnél, terhességi bőrel
változásoknál, hyperemesis gravidarum, men-

struatio alatti psychikus zavarok, női genitaliák
infantilismusa esetén és akromegalia-nál. Adagolása bőr alá 2 naponként 1 ampulla, a tablettákból 3-4-6 pro die.
Ovadin. Sertés és marha-ovariumból előál
litott petefészek-készítmény.
CORPUS LUTEUM l(ÉSZITMÉNYEK.
A corpus luteum a petefészek sárga mirigye,
liormonjai a medenceszervek vizbőségét fokoz
zák s az idegrendszerre csillapító hatásnak.
Extractum corporis Iutei. A petefészek
sárga mirigyeinek sterilrzált kivonata. Bőr alá
fecskendezésre is alkalmas készitménv. A
Richter-féle készítmény 1 kcm.-e 1 g~ friss tehén corpus Iuteumnak felel meg.
Alkalmazás és hatás. Sexualis tulérzékenység, gyors sexualis kifáradás, továbbá amenorrhoea, sterilitas, osteomalacia és terhességi hányásnál, valamint lactagogum gyanánt. - Két
naponként egy ampulla bőr alá fecskendezve.
Egyéb készítmények: Corpora lutea sicca.
Lutein-tablettdk és az Ovarinum (Poehl, SzentPétervár).
PLACENTA KÉSZITMÉNYEK.
A méhlepény két fiziologice ható anyagot
tartalmaz a vérmegalvadást gántló és a vérnyomást csökkentő befolyásoló hatással, egy másik
hatásuk a tejkiválasztás megindítása. Az
Extractum placentae a méhlepény bőr alá és
érbe fecskendezésre szolgáló steril kivonata 1
kcm.-es ampullákban. Alkalmazásba jön, mint
lactagogum női genitáliák infantilizmusánál,
dysmonorrhoe-nál, amenorrhoea-nál 2 naponként 1 ampullával bőr alá fecskendezésre.
EMLÖ l(ÉSZITMÉNYEK.
Az emlő-mirigyek és a nemi szervek között
lévő szoros viszony arra engednek következtetni, hogy az emlő-mirigynek is van specifikus
belső ható nedv váladéka. Kivonatuk az
Extractum mammae. Steril bőr alá és érbefecskendezésre szolgáló kivonat 1 kcm.-es ampullákban = 1 g. tehén-tejmirigy. Kellemetlen
mellékhatást, helybeli izgalmi tüneteket nem
c·koz.
Alkalmazása:
endometritis hamorrhagica,
fibromyoma et myorna uteri-nél két naponként
1 ampulla.
Tablettae mammae, barnás, meleg vízben zavarosan oldódó por a tej-mirigy összes hatóanyagait tartalmazza. liólyag papillomáknál
naponta 3-6 tabletta.
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HERE l(ÉSZITMÉNYEK.

Extractum thymi ster., Richter. 1 kcm.-es
steril ampullákban bőr alá és érbefecskendezésre.
Tablettae thymi Richter. Vakuumban beszáritott fehérjementes kivonat. Sárgás, meleg
vizben zavarosan oldódó por. - 1 g.-os tablettákban jön forgalomba.
Egyéb thymus-készitmények:
Glandula thymi siccata. Borjuk és juhok száritott thymus mirigyei 1 g. = 6 g. friss anyag.
Jódtartalmű és napi 2.5-5 g.-ként rendelik.
Opothyminum. Merek. Ujszülöttek feiletlenségénél, paralysis infantium stb.-nél 0.2-0.5
g.-ként napi 0.3-0.6 g. adagokban.
Rhomnol Franciaországban a borjuk thymusmirigyéből nyert nukleinsav, melyet labdacsokban lecithin vagy glycerofoszfátok helyett ajánlanak.

A herék belső váladékai közül csakis az ugynevezett interstitialis vagy Leydig-féle sejtek
által kiválasztott hormonok hatása játszik szerepet organotherapiás gyógyitásban.
Brown Sequard szerint a herekivonat általános idegtonicum, mások bebizonyitották, hogy
az izomtevékenységet is befolyásolja.
Extractmn Testiculi steril. Richter. Bőr alá
és érbefecskeiitl~zésre alkalmas steril bikaherekivonat 1 kcm.-es ampullákban. fehérje s toxinmentes, kellemetlen 'méllékhatásokat és helybeli
izgalmi tüneteket nem okoz.
Tablettae Testiculi. Richter. Sárgásfehér,
meleg vizben zavarosan oldódó por, mely a here
összhormonjait tartalmazza. 1 g.-os tablettákban kerül forgalomba.
Alkalmazás és hatás. Neurasthenia, marasmus,
impotencia, klimakterium virile, szellemi tűl
PANl(REAS KÉSZITMÉNYEI(.
erőltetés, anamia, anamia perniciosa, prostata
Hasnyálmirigy készi tmények.
hypertrophia ellen.
A
hasnyálmirigyek
kiirtása a diabetes melliEgyéb here-készitmények:
1.us
sulvos
alakját
eredményezi.
Váladékai: a
Didymin. Bikaherék kivonata 0.3 g.-os tabrrypsin:
fehérje
emésztő
ferment,
továbbá
a kelettákban. Angol gyártmány.
ményitő bontó, zsiremésztő és lecithinbontó
Opoorchidln. Merek. Konyhasóval akkép beállitott készitmény, hogy 1 g.-ja 1 g. friss bika- ferment.
Pankrin Richter. Sárgás, meleg vizben zaherének felel meg.
varosan
oldódó por, amely a pankreas mirigy
Orchlpin. Bikaherék olajos kivonata, tonicum
synergetikusan
ható fermentjeit (hormonjait)
és az atropin ellenmérge.
tartalmazza.
Mint
por és 1 g.-os tablettákban
Testes slccati pulverati. Merek. Bikaherékkerül
forgalomba.
ből zsirtalanitás és száritással készitve 1 g. =
Alkalmazás és hatás. A hasnyál-mirigyek
6 g. friss anyag.
külső
secretiojának kiesésénél vagy insufficienSperminum. Poehl. A herékben állitólag elő
tiáiánál,
adagolása a tápanyagok, zsir és nitroforduló spermin C:Ji 14 N2 bázis sósavas sói. gén
kihasználása
csakhamar feltünő javulást
2%-os oldata bőraláfecskendezésre. Az
mutat,
a
bélsár
tömörebb
lesz, a zsirrögök elEssentia spermini, Poehl, 4%-os alkoholos, ízetünnek
belőle, s a testsűly gyarapodik. A gyositett spemin-konyhasó belső használatra. Regmor bél rendszer egyéb zavaraiÍlál. diabetes,
gel 10-30 csepp alkalikus ásványvizben.
morbus Basedowi, ikterus. dyspepsia nervsa.
Sequardin néven a tisztátlan sperminum sze- hyperemesis, hamicrania gastrica, arter'iosclerepel.
rosis stb. esetén igen kedvező hatásű.
Testin és Testidin Stroschein, Berlin. A TesArzénnel kombinálva, a carcinomat is kedvetin herekivonat 0.2 g.-os tablettákban, a Testidin zően befolyásolia. A pankreas adagolása könybarna nyulós kivonat.
nyebb emésztési zavaroknál 2-3 tabletta =
·Testaden. Knoll & Co., Ludwigshafen. liere- 2-3 késhegynyi, minden étkezés után (tehát
kivonat tejcukorral ugy beállitva, hogy 1 g.-ja napi 4-6 tabletta). Sűlyosabb esetekben 4- 6
= 2 g. friss hereanyag.
tabletta mincten étkezés.né! (= napi 8-12 tabVitalin. Bullok heréjének kivonata.
letta).
THYMUS-MIRIGY l(ÉSZITMÉNYEK.
A thymus-mirigy, mint ismeretes, a mellső.
mediastinurn laza kötőszövetében fekvő
páros szerv, mely a 10-15 évtől sorvadásnak
indul. ttiánya vagy kiirtása a végtagok hosszű
irányű növekedés.ének zavara, a csontok szi1árdságának haműtartalmának csökkenése, elgyengülés tehát a sulyos rhachitis tüneteivel jár.
ielső

Nedvkivá1asztó mirhtyekke1 nem biró
szervekből elöá1litott készitmények.
Az eddig fölsorolt organo-készitmények belsö
nedvkiválasztással biró mirigyelkből származtak. Készülnek azonban organo-készitmények
oly szervekből is, amelyeknek nincs belső váladék elkülönitése. Ez utóbbiak közül legfontosabbak az epe, a máj, a vese, a lép, az agyvelő és
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idegrendszer, a csontvelő, valamint a vér és
egyes alkatrészei. Ez utóbbiak szervi-készítményeit betüsorrendben tárgyaljuk.
Agyvelő. Cerebrum. Ugy a kis, mint a nagy
agyban szürke (agyréteg) és fehér anyagot
(velőanyag) különböztetnek meg, a fehér részben nincsenek idegsejtek s csak kevés véredény
van jelen. Az agynak a gerincvelő felé való
folytatása a nyult agy: medzzlla oblongata.
Cerebrin a borjuk szürke agyvelő részéből
készült kivonat.
Cerebrwn siccatwn. Cerebrzzmin. Boriuk
zsirtalanitott és szárított szürke szinti agyvelő
anyaga. - 1 rész = 5 rész friss anyag. Napi
adagja 2-4 gr.
. K.ephalophin. Olajjal nyert agyvelőkivonat
bőraláfecskendezésre 2-5 kcm.-ként neurasthenia és epilepsia ellen.
Opocerebrin Merek. A szürke velőanyagból.
Adagja 0.2-0.4 g.-ként, naponta 0.4-0.8 gr.
fejfájás, neurasthenia, hysteria melancholiánál.
Csontvelő. Medulla ossium. A csontokban
levő velőanyag állítólag a vörös vértestecskék
keletkezési helye és a sperminhez hasonló
anyagot tartalmaz.
Velőanyag készítmények:
Myelen. (Schulze). Myelogen a vfüös csontvelőből. Szirupsűrű folyadék.
Medzzlladen. (Knoll). Marhacsontvelő porszerü kivonata.
Ossagen. (Knoll). A vörös csontvelő zsirsavas mészsóia. Fehér por. Osteomalacia és
rachitis-né!. 2-4 g.-ként naponta 6 g.
Opoossinzzm. (Merek). Al sárga csontvelőből
mint az előbbi 0.2-1.0 g.-ként napi 6 g.
Opomedzzllin. (Merek). A vörös csontvelőből
anemia perniciosa, pseudoleukémia, chlorosds
és neurasthenia ellen 0.2-1.0 g.-ként napi 6 g.
Ossin. (Extractum ossium liquidum Stroschein). Barna, keserű ízű fluidextraktum diabetes ellen.
A csontvelő készítményeket vérszegénység,
neuraszténia, csontbajok (osteomalacia, rhachitis) ellen rendelik.
Lép. Lien. A hasüreg baloldalán fekvő szerv.
Müködése még nincs teljesen tisztázva. Föltételezik, hogy a vörös vértestecskék keletkezésére hatással van s az u. n. véredénymirigyek
közé számitják. 1 kg.-jának jódtartalma 1.0--1.50 g.
Eurythrol. A huskivonathoz hasonló barna kivonat marhák lépjéből. Vérszegénységnél 1-2
teáskanalanként levesben.
Lienaden. (Knoll). Száraz készítmény 1 r. =
2 r. friss szerv.
Linadin. (Hoffmann La Roche). Lép kivonat
Finom, sötét por, csukamájolaj izzel.
Opolieninzzm. (Merek). 2-6 g.-ként naponta
4-12 g.-ja vérszegénység, skrofulozis, májda-

ganat stb.-nél.
A lép föltevés szerint a vér hamoglobintartalmát növeli s a vörös vértestecskék számát
szaporítja s ezért anamia, chlorosis és leukémia
ellen rendelik.
Spleniferrin. Lépvaskészitmény. Stagnin. Lovak lépjéből nyert vérzéscsillapító.
Máj. Hepar. A máj váladéka az epe.
H eparaden. (Knoll). Vértelenitett gyorsan száritott máj. 1 r. = 2 r. friss anyag.
Opoheparoidinum. (Merek). 0.5 g.-ként naponta 1.5-4.0 g.-ját hamoptoe, icterus, epistaxis
ellen használják.
Parotis. Fülnyálka-mirl"gy. Szolgáltatja: a
Glandzzlae parotis siccae 1 = 10 birka vagy juh
fülnyálkamirigy a petefészek rendszer bajainál.
Prostata. A hugycső kezdetének mellső mirigyéből készül.
Glandzzlae prostatae siccae v. Prostata sicca
pulverata. Adagja napi 0.5 gr.
Opoprostatin. (Merek). Adagja 0.2 g.-ként
napi 8 gr.
·
Prostaden. (Knoll). Pornemü készítmény (1: 1)
0.5 gr.-ként napi 2 gr.
Valamennyi prostata hypertrophia ellen.
Tüdő. Pzzlmo. Tüdőkészitmények: a Pulmones siccati, Pulmonin (Sauter), Olandulae bronehiales siceatae (1: 10) Olandulen (Hoffmann).
Vesék. Renes. A hugykiválasztás szervéből
készülnek a következő nevü készihnények:
Renes siccati pulverati 1 =5.
Renaden (Knoll). Száritott vese tejeukorral
1-2 erősségűre beállított beszáritott vese.
Adagja 2 g.-ként napi 6-8 gr.
Oporeniinzzm. (Merek). Adagja 0.5-0.8 gr.ként napi 1.5-3.0 g.
A vesekészitményeket uramia, idült nephritis,
vesezsugorodás, fehérje vizelés stb.' ellen alkalmazzák.
Fölemlithetők végül a:
Cholelitmin (Marpmann). Az epesavas sók hig
alkoholos oldata, hugykő szálka ellen.
Glycogenol. (Merek). A glykogennel rokon
test, vizben oldódó sárga por, tuberkulózis, genyedő: daganatok, tífusz, gyermekágyi láz, vöirheny stb. ellen. 0.3-0.5 g.-ként, bőraláfecsken
dezésre 0.04 g.-ként.
Oculin. Ökörszemek glycerin konyhasó kivonata szaruhártya hámlás ellen.
Az organo-készitmények eltartása. E készitmények igen könnyen bomló anyagokból származván, maguk is bomlékonyak. Többnyire
sterilizálva kerülnek forgalomba s a sterilizálás
a szerint, amint anyagjai thermostabilek vagy
thermolabilok 120°-nál vagy 60-80°-ra melegítéssel történik avagy bakterium-szürőn való
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filtrálással„ továbbá antiszeptikumok (phenol,
thymol, chloreton) hozzáadása utján. A hatóanyagok oldatai többnyire beforrasztott ampul1•!tartásánál tekintettel kell lennünk bomlékonyságukra.
Az egész szervnek beszáritása 50°-on aluli
hőmérsékletnél vakuumban történik s ezért azok
eltartásánál tekintettel kell lennünk bomlékonyságukra.

PANCREATINUM PURUM.
Pankretainnak nevezte el tteidenhain a pankreas nedvben előforduló és csak lugos oldatban hatékony erjesztőt a trypsint (myopsin).
mely a hasnyálkmirigyek vizes kivonata. Sárgás por, vízben teljesen oldódik.
Sajátságok. Semleges vagy alkalikus oldatban, a fehérjéket peptonokká alakítva föloldja,
a keményítőt elcukrositja s a zsírokat glycerinné és zsirsavakká oldja. Lényegileg trypsin
és diasztáz keverék.
Megvizsgálás. 0.2 g.-ját 10 száraz fibrinnel
és 50 vizzel eldörzsö1lve 5-6 órán át 50°-an tartjuk. A filtrált folyadéknak adnia kell a biuretreakciót. (Lásd Pepton), és sósav hozzáadása
után csak gyenge zavarosodást (fehérje) mutasson. Peptonizáló erején kivül elcukrositó
erejét is megállapíthatjuk, ugy hogy 100 keményitő péphez 0.1 peptont dörzsölünk hozzá s e
keveréket 6 órán át 50°-on tartjuk. A folyadék
könnyen filtrálható legyen s négyszeres mennyiségü Fehling-féle oldattal főzve, azt teljesen elszintelenitse (Fehling-oldat 16 kcm. = 0.05 g,
glükóz), tehát 1 r. pankreatinnak 40 r. keményitőt kell cukorrá alakítani.
Alkalmazás. A pankreatint többnyire a tej
peptonizálására használják. - 0.3-0.5 pa11kreatin 100 viz 1.5 nátriumbikarbonát fél óra alatt
38°-on 400 tej összes casein-jét peptonná alakitja. - Belsőleg az alkalikus bélemésztés •elő~
segítésére rendelik, legcélszeri.l.bben keratinálf
labdacsokban vagy tokocskákban.
·
Pankreon néven került a forgalomba a· friss
pankreas nedv, illetve a kereskedelmi pankreatinnak vizes vagy nátriumkloridos oldatából
tanninnal nyert barna csapadék, mely vízben
és savakban majdnem oldhatatlan 10% tannint
tartalmaz. Adagja pankreas megbetegedéseknél
4-12 tabletta (= 0.25 g.) naponta.

Előállitása. Előállitási módszere a F. Hoffmann
La l(oche & Co., Basel cégnek szóló szabadalmi
bejelentés szerint a követlrnzö: vizes savanyú,
opium-kivonatot alkáliákkal kicsapunk, a csapadékról elkülönitett Jalkalikus folyadékot organikus oldószerekkel kirázzuk s et oldatból az
alkaloidákat vizben oldható sókat adó savakkal
kivonjuk. A savanyú alkaloid-oldatban az alkaliákkal kicsapott alkaloidákat előzetes tisztitás
után feloldjuk s ez oldatot beszáritjuk.
Azonosság. A vizes 2';0-os oldat tömény kénsavval vörösbarna oldatot ad, mely melegitésre
ibolyaszinűvé válik. Tömény salétromsavtól az
oldat vörösesbarnává válik s e szin melegitésre
aranysárgába megy át. liiganyklorid káliumjodiddal fehéressárga
jódjódkálium-oldattal
karmazsinvörós, pikrinsavval, zöldessárga, foszforwofrámsavvaí barnássárga csapadékot ad. Erdrnann reagesével (10 csepp hig salétromsav
és 20 kcm. tömény kénsav) barna cscwadékot
ad. - Fröhde reagensével (Na molybd. tömény
kénsavban) ibolyaszineződést, Scheibler reagensével (nátrium wolframát-oldat és foszforsav
keverék) fehéresszürke csapadékot ad, kálium
rhodanatummal piszkos siirü, pelyhes váladékot.
lia 10%-os oldatát nátronluggal lugossá tesszük
s a csapadékról leszlírt folyadékot sósavval
semlegesitjük: világosszürke csapadékot kapunk
mely Fröhde reagensével ibolyaszinüvé válik
· (morfin). Nátriumacetát az oldatból kicsapja a
papaverint és a narkotint, s a csapadékról leszürt folyadékban nátriumszalicilát tömény kénsavtól vérvörössé szineződő csapadékot ad
(thebain). Ezüstnitráttal az oldat ammoniában
oldódó csapadék keletkezik (sósav). Elégetve
ne hagyjon hátra mérhető maradékot.
Alkalmazás. Mint a morfium és opium, még
pedig kétszer oly nagy adagokban, mint a morfü.).m. Bőraláfecskendezése állitólag fájdalmatlan. Oldatai sterilizálhatók.
Előiratok: 0.4 pantopon R.oche, 0.5 acidum
·. 'hydrochloricum dilutum, 5.0 spiritus dilutus,
20.0 aqua destillata S. 10-20 cseppenként. 0.005 atropin sulfuricum, 0.2 pantopon, 10.0
aqua destillata. S. Bőraláfecskendezésre. 0.2-0.5 pantopon, liquiritiae radix et extractum
Q. s. ut f. pil. N° XX. - 2.0 oleum cacao, 0.010.05 pantopon M. f. suppositorium. Disp. tal. dos
N° VI. Rendelhető bármely mixturába vagy
porkeverékben, minden elképzelhető kombináció
szerint.

PAPAIN

PANTOPON.

Papayotin.

E készítmény az csszes opiumalkaloidákat
tartalmazó opium kivonat. Világos szürke, kristály törmelékekkel .kevert por, mely vízben oldódik, alkoholb.an, éterben és benzinben oldhatatlan.

A Carica pai)aya L. Caricaceae erjesztő
anyaga, mely annak tejnedvében foglaltatik. Fehér, amorf, szagtalan, a levegőn megnedvesedő por. Ize összehuzó, fanyar. Vízben erő
sen opalizáló, habzó folyadékká oldódik, mely
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a kék lakmusz-papirost nem változtatja meg.
Alkoholban, éterben kloroformban oldhatatlan.
Előállítása. A fügefába tett bemetszési csatornákból kifolyó 1.ejnedv, a levegőn szintelen savójából sűrű anyagot (papayotirn) választ le,
mely utóbbi erjesztőt (fermentum) tartalmaz. A friss tejnedvből, melyhez azonnal étert vagy
kloroformot adnak, a nyers fermentum alkohollal is kicsapható, vagy pedig a glycerinben
konzervált levelekből kivonják, vagy a friss tej_
nedvből koncentrálják. Ujabban a nyers erjesztő anyagot ugy nyerik, hogy a friss tejnedvet. a gyantás részek leválasztása végett vizzel elegyitik, s azután csapadék keletkezéséig
alkohollal keverik. A papiroson átszürt folyadékhoz 90%-os alkoholt adnak s a leváló anyagot összegyüjtve, kisajtolják, száritják és csontszénnel való kezeléssel tisztitják. A nyert fermentum még fehérje anyagokat tartalmaz. Az erjesztőt alkohollal is szokás kicsapni s a
csapadékot 36----40°-nál ujra oldják. A fermentumot nemcsak alkohol, de salétromsav, szublimát, ólómecet és ezüstnitrát is lecsapja.
Papain néven többnyire a többé-kevésbbé
nyers tejnedvet (succus papayae), Papayotin
néven pedig a lehetőleg tisztán elöállitott fermentuinot hozzák forgalomba . .Ezt a megkülönböztetést azonban \sokszor nem tartják be s
megjegyzendő. hogy a készitmények gyakran
pepsint is tartalmaznak. .Ez utóbbiak a fehérjét savanyú oldatban oldják, ellenben a papayotin semleges és alkalikus oldatban oldó hatású
(a pepsin a a gyomorban, a papayotin a bélcsatornában hatékony).
Megvizsgálds. A papayotin megvizsgálására
vérfibrint alkalmaznak vizben eloszlatva, 30 kcm
vizhez 0.1 nátrium bicarbonicumot adunk, továbbá 1 g. készitményt és 45-50°-nál 4---5
óráig pállitjuk. Jó készitmény 200-250 r. fibrint
(vagy 100 r. tojásfehérjét) old, illetve eloszlat.
Ifamútartalma legfölebb 8% legyen.
A kereskedelmi készitmények igen eltérők. Szinük fehér vagy világosbarna. A Finkler és
Boehringer-féle készitmény savanyú oldatban.
a Merek és Gehe-féle alkalikus oldatban hat.
Alkalmazás. Por, labdacsok, ritkábban oldatok
alakjában belsőleg 0.1-0.5 g.-ként. Külsőleg
a mandulák difteriás bevonódásánál 5%-os vizes
oldatban . .Ez utóbbi készítésénél az egész vízmennyiséget egyszerre adjuk az edénybe s a
papayotint rázogatással oldjuk. A folyadék
rendkivül habzik.
Elixirium papaini: 11 papayotin, 0.4 saccharin, 60 glycerin, 150 vinum Tokajense, 390 aqua
chloroformii ( 1 : 200). Hét napi állás után filtráf juk.

PAPAVERIN
Papaverlnum C20 H21

NO~

Az opiumban 0.5-1 % mennyiségben jelen
alkaloida. Szintelen, íztelen hasábokból
áll. Vizben, alkoholban, éterben nehezen oldódik.
Kloroform és acetonban könnyen. Olv. p. 147°.
Előállítása. Gyárilag melléktermény gyanánt
nyerik, a morfiumnak különböző módszerek
szerint történő előállitásánál. Gyógyszerészi laboratoriumban előállitható a következő módon:
Extractum opii aquosum-hoz nátronlugot adunk
s a csapadékot (mely morfiumot is tartalmaz)
alkohollal pállitiuk. Az aJkoholos kivonatot
beszáritjuk s e maradványt hig sósavban oldjuk, ez oldatot filtráljuk s ammoniát adunk
hozzá. A gyantaszerü csapadékot alkohollal
szirupsürüre elkeverve, több napon át langyos
helyen tartjuk. A kristályossá váló tömeget kisajtoljuk, alkohollal és csontszénnel való tisztitás után átkristályositjuk. A sósavas oldat
további átkristáfyositásánál az anyalúgban még
a papaverinhez tapadt narkotin maradványa
van. A még tisztátlan papaverin oxálsavas oldatból is átkristályositható.
Ez alkaloidát a Hoffmann La Roche & Co ..
Greznach, por tabletták és oldatok alakjában
hozza forgalomba s a készitmény következő
azonossági reakcióit és sajátságait ismerteti.
Azonosság. Tömény kénsav a papaverint
szintelenül oldja, hosszabb főzés után az oldat
kékesibolya szinezödést vesz föl: a közönséges
kereskedelmi árú már hidegen kékesibolya szinüvé válik.
Salétromsav a készitményt forralásra salétromossav fejlődése mellett sárgaszinü nitropapaverinné alakitja . .E szin ammoniától világosabbá válik. A salétromsavas nitropapaverin
sárga kristályokban válik ki.
· Fröhde reagense a papaverint hidegen zöldre
festi s e szin melegítésre megkékül.
Mafidelin reagense a papaveirint zöldeskék
színnel oldja, Meckes reagen~e hidegen zöldes
szinnel~ mely aztán sötétebbé, acélszürkévé
válik. Marquis reagense előbb rózsavörös szint'
éld, mely ibolyaszinbe megy át.
Ha a papaverint klóros vizben oldjuk és az
oldathoz ammoniát adunk, ugy az vörösesbarnává s egy idő mulva majdnem feketésbarnává
válik.
Jódtinktura az alkoholos oldatból sötétvörös
kristályokat választ le.
Tömény kénsav, amely 10 kcm.-ében 1 csepp
ferroklorid-oldatot tartalmaz, a papaverint melegitésre kékes.kékesvörösbe átmenő szinnel
oldja.
Alkalmazás. A papaverint akut uraemiánál
a nyomás növekvés leküzdésére ajánlják, valamint hypotoniás s gyomor és bélállapotnál. Mint
lévő
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helyi érzéstelenitő is hatásos. Használata ellenjavasolt a szivizom bajoknál. Belsőleg legnagyobb adagja 0.08, naponta 0.24, bőraláfecsken
dezésre 0.06 és érbefecskendezésre 0.01 g.-ja
alkalmazható. Legnagyobb napi adagja bőralá
0.1, érbe 0.04.
Papaverin hydrochloricum. Szintelen rhombilrns tűk. Vizben oldódik. Csillapitó szeriil
gyermekek hasmenésénél naponta 3- 4-szer
0.005-0.005 g,
Papaverin sulfuricum 4 százalékos oldatban
jön forgalomba.
PARABISMUT.
Blsmutum paranucleinlcum.

A paranukleinsavas bismut Richter Gedeon,
Budapest vegyészeti gyárnak készitménye.
Előállitása. Szabadalmazott módszer szerint
a calcium-paranukleátnak oldható bismutsókkal
pl. bismutum nitricumméW"'való átalakitása utján történik tömény konyhasó oldatban.
Sajátságok. A parabismut majdnem fehér vizben oldhatatlan por. Szaga és íze jellegző. Bismut tartalma 50 százalék.
Azonosság. Azonosságának megállapitására
alkotó részeit mutatjuk ki. .E célból porcellántégelyben elhamvasztjuk és izzitjuk. A visszamaradó vöröses maradványt mint bismutoxidot tovább identifikálhatjuk. Ha továbbá 1
parabismutot 5 százalékos nátronlug 100 kcm.vel főzzük s az oldatot filtráliuk és sósavval
semlegesitjük, úgy abban ferriammonium szulfáttal főzve, narancssárga csapadékot kapunk
(paranukleinsa vas vas).
A bismut kimutatásával egybe kapcsolható
annak mennyileges kimutatása. 1 g.-ját izzitva
0.55-0.57 maradványnak kell mutatkoznia, ami
50 százalék bismut tartalomnak felel meg.
Alkalmazás. Mint béladstringes, minden szóba
kerülhető esetben alkalmazható, főleg dyspepsiával járó enteritis, akut bélhurut, tifusz, vérhas és béltuberkulózis esetén.
Mint az albuminátok általában, a .savanyú
gyomornedvben nem változik, csakis az alkalikus bélnedvben bomlik el.
Minthogy vizben oldhatatlan, leghelyesebben
por alakban per os vagy kristélyekben nyer
alkalmazást.
PELLETlERINUM.
Punlcin. Cs Ht6 NO.

A Punica granatum granátalmafa kérgének
egyik alkaloidáia, melyet abból 1877-ben Tanret állitott elő legelőször.
Elöállitása. A poritott kérget mésztejjel átitatva vizzel teijesen kivonják, a szűrt kivonatot

kloroformmal kirázzák s a kloroformból az alkaloidákat hig kénsavval vonják ki. A kénsavas
alkaloidok keveréke oldatához nátriumbikarbonátot adnak fölösleges mennyiségben s ujra kirázzák kloroformmal, mely most a pseudopelletierint és methylpelletierint vonja ki. .Ezek
eltávolitása után a folyadékot káliluggal alkalikussá teszik s kloroformmal uj ra kirázzák:
ez a vizes oldatból pelletierint és isopelletierint
von el. E két bázis elkülönitésére a kloroformos
kivonatnak hig kénsavval való kirázásával kénsavas sókká alakitják át, az oldatot besűrűsitik
és a sómaradványt szűrőpapirosra teregetik
szét. A nedvszivó isopelletierin szétfolyik s oldatát a papiros fölszivja, a pelletierin pedig, a
mely a levegőn nem változik, a papiroson kristályos tömegben visszamarad . .Ebből káliluggal
leválasztható a tiszta pelletierin bázis, melyet
szilárd maró kálival viztelenitve vakuumban
ledesztillálnak.
Sajátsdgok. Szintelen, olajszerű, l<;ajátságos
fűszeres ízű folyadék,mely a levegőn barnán elgyantásodik. Ps. 0.988; forráspontja 198°. Vizben oldható s alkohollal, éterrel és kloroformmal minden arányban elegyedik. Kaliumbichromáttal és kénsavval intenziv zöld szinű &datot
ad. - .Erős bázis, amely savakkal többnyire
szétfolyó sókat alkot [ ,, ] o = - 30° - 100°-on
eltéritési képességét elveszti.
Sósavas só.ia CsHrnNO. HCI fehér kristályos, erősen nedvszivó s platinakloriddal kristályos csapadékot ad.
Szulf át.ia kristályos tömeg, vizben könnyen
oldódik.
Pelletierinum tannicum. Tannátját valamely
sójának tanninnal való kicsapása utján nyerik;
a só oldatát előbb ammoniával semlegesiteni
kell. Fölösleges mennyiségü tannin a csapadékra oldólag hat.
A pelletierintannát, amorf, sárgás, szagtalan
por. Ize összehuzó, kissé savanykás. A kereskedelmi só többnyire a granátalkaloidák keverékének csersavas sóiból áll. 0.4 g.-ként galandféreg ellen rendelik . .Enyhén hashajtó hatású.
PEPTONUM SICUM.
A fehérjetestek végső bomlási terméke . .Ezek
amorf, vizben könnyen oldódó, meg nem alvadó
anyagok, sem semleges sóktól, sem 'savanyú
oldattól, sem ferrocyankalium-ecetsavtól, sem
pedig salétromsavtól ki nem csapódnak. A kereskedelmi pepetonkészitményeket különböző
fehérjékből i:epsin- vagy trypsin-hatással savval vagy tí!lhevitett vizgőzzel állitják elő. Mint
tápkészitmények nyernek alkalmaztatást. Tcbbnyire albumose-készitmények, amelyek csak
igen csekély mennyiségű peptont tartalmaznak.
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Peptonum siccum sine sale fehér vagy vilá- ·
gossárga, könnyü, habos, szétdörzsölhető darabok, vagy fehéres por, ize keserű, de nem kellemetlen. Szaga alig van. Vizben minden arányban oldódik, oldata semleges vagy kissé alkalikus vegyhatású.
Előállítása. 1000 g. csont, izom és zsir részektől megtisztított marhahust finoman fölapritva 400 r. vizzel kevernek és 1000 vízben
oldott 5 g. pepsint (IOO%~os) adnak hozzá, mely
oldatot 50 r. sósavval megsavanyitottak. A keveréket addig pállitják 50°-nál, mig a szüredék
10 kcm.-e 30 csepp salétroms2lvtól még megzavarodik. Azután az oldatot megszűrik nátriumbikarbonáttal pontosan semlegesitik s vakuumban beszáritják. - A nyert peptonhoz keveredet1
konyhasót dializálással távolitják el s a dializált
oldatot vakuumban ujra bepárologtatják, vagy
pedig a peptont alkohollal csapják ki belőle s
a csapadékot éterrel öblitik le.
Sajátságok. Vizes oldata (1 :20) világossárga,
tiszta vagy pedig kevés sósav hozzáadására
megtisztul. A vizes oldatból a peptont alkohol
kicsapja. Iia 1 g. peptont 10 kcm. vízben oldunk
s 10 csepp nátronlugot és 5 csepp rézszulfátoldatot (1 :20) adunk hozzá, a folyadék málnavörös színűvé válik.
Megvizsgdlás. Vizes oldata (1 :20) sem forralásra, se salétromsavtól ne változzék. Papiroson átszürt oldata (1: 100) kevés salétromsavval megs.avanyitva eziistnitrát-oldattól legfölebb gyönge opalizálást mutasson. 100 pepton
100°-on száritva, legfölebb 7 sulyrészt veszítsen s elégetve legfölebb 2.4 rész hamut hagyjon hátra.
Alkalmazds. A husból előállitott peptont főleg
recepturai célokra és galenikus készítmények
(Pasta peptonata, Vinum peptonatum stb.) elő
állitására használják. Tápkészitményekhez a
kereskedelmi áruk használatosak, melyek magas áruk mellett is olcsóbbak, mint a házilag
előállított készítmény.
Eltartás jól elzárt, kisebb edényekben, száraz
helyen, legcélszeriibben mész fölött.

morphinnak benzoylkloriddal és nátriumalkoholáttal való melegitése utján t0rténik. - A
terméket előbb vízzel, majd hig szódaoldattal
mossák s végül alkoholból átkristályositják.
Sajdtsdgok. Pelyhes, mikroszkop alatt megkülönböztethető, hosszú hasábokból álló por. 200°-ra hevitve benzoeszagú gőzöket bocsát ki
s elbomlik: 100 r. methylalkohol, 390 r. kloroform oldja. Acetonban, éterben és amylalkoholban úgyszólván oldhatatlan, valamint hig ásványi savakban is. Vizes oldatából pl. már
aránylag kis mennyiségü sósav kicsapja. Alkáliák a vizes oldatból a szaba~ bázist (benzylmorphin) csapják le, mely eleinte turós csapadék, később nyulós tömeggé alakul. Alkaliákkal vagy hig savakkal főzve morphinná és benzylalkohollá bomlik. Alkaloida reagensek oldatából kicsapják. Tömény kénsavban színtelenül
oldódik, s ez oldata főzésre barnavörös, majd
sötétvörös színűvé válik. - Iia kénsavval hidegen készített oldatához igen kevés salétromsavat adunk, s.ötétbarnavörös színeződés lép
föl. - Káliumferricyanid-ferriklorid oldat a peronintól nem kékül meg. - Jódsavoldatból nem
választ ki jódot. - Fröhde reagense a peronint
ibolyaszinnel oldja s e színeződés fokozatosan
barna szinárnyalatba megy át.
Alkalmazds. A ).Jeronin mint narkotikum a
morphin és codein pótszere, a tiidővészesek köhögési ingerének cs.illapitására 0.02-0.04 g.
adagban naponta többször vizes oldatban vagy
labdacsokban. Legnagyobb adagja 0.06 g. pro
dosi és 0.2 g. pro die.
Eltártása elővigyázattal.

PERUOL.
Lásd lentebb a Pernscabin címnél.
PERUSCABIN.
Benzoesavas benzylészter. Cr, 1:r, CH~ 0 CO C6 H5

Szintelen, alkoholban és éterben oldható folyadék. Szaga sajátszerii, füszeres. Fs. 1.12.
Forrpont 173° (9 mm. nyomásnál). Erős lehütéssel fehér kristálytömeggé mered, mely azPERHYDROL Mg. és Zn.
Lásd: Magnesium perhydrol a 97. oldalon és után csak 20°-on olvad meg.
"\ perubalzsam helyett aiánliák, melynek fő_
Zinc. perhydrnl címen.
alkatrésze a benzoesavas methylészter. Iiigitatlanul a bőrt izgatja s ezért oldatban alkalmazzák. Az Akt. Oe::.. fiir Anilinfabrikation, Berlin,
PERONIN.
S. 0. készitménye.
Benzylmorphlnum hydrochloricum.
Peruol. A Peruscabin 25 százalékos oldata
C11tlis NOa Cfü Co lio. IiCI.
ricinusolajban. Főleg rüh ellen ajánlják. ForgaSzintelen, fénylő tűk, melyek 130 r. hideg forgalomban van 40 százalékos Peruolszappan,
vízben és 220 r. alkoholban oldódnak.
25 százalékos Peruolszappankrém és Peruolum
veterinarium.
Előállitdsa. E. Merek szabadalma szerint
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A benzoesavas benzoylésztert egy berlini
cég Benzyliwn benzoicum néven hozza forgalomba.
PETRONAL.
Petrolan. Petrosapol.

Szappantartalmu barna kenőcs, petroleummaradványokból. Olv. p. 90. Bőrbajoknál alkalmazzák tisztán vagy kenőcsökben, mint a Naftalant.
0. ttell & Co., Troppau készitménye.

Phenocollum salicylicum. Salocoll. ttosszu
áll, melyek hideg vízben oldódnak. Vizes
oldata semleges, ferrikloriddal ibolyaszint ölt s
édeses ízű.
'
A phenocolsók közül használatos a Phenocollum aceticwn és Phenocollum carbonicum is.
Aqua phenocolli néven 1.3 phenocollum purum 0.5 phenocollum salicylicum, 0.2 phenocollum aceticum és 600 szénsavas vizből álló oldatot a falkenberg, Berlin cég hoz forgalomba.
- A II. sz. jelzett viz a phenocoll-sók fenti
mennyiségnek kétszeresét tartalmazza. Csúzos
bántalmak ellen ajánlják.
tűkből

PETROSULt'OL.
Ichthyolum austrlacum.

PHENOLPHT ALEIN.

Vörösesbarna kenőcsszerü anyag, mely vizben és glycerinben tisztán oldódik. Kéntartalma 16%.
ttell & 0., Troppau gyára kátrányos kőzetek
ből állitia elő.
Alkalmazása mint az ichthyolé, tisztán, kenőcsökben, tapaszokban stb. bőrbajoknál.

Para-dloxiphenylphtalid. Purgen. C20 fü4 04

A tiszta phenolphtalein színtelen vagy kissé
sárgás kristályokból áll, melyek 250-253°-on
oldódnak. Vízben majdnem oldhatatlan. Alkoholban könnyen (1 :45) oldódik. Olv. p. 2502530.
Előállitása. 3 r. phtalsav anhidridot 4 r. phenollal és 5 stannokloriddal öt órán át 150-120°ra hevítünk. A barna olvadékot kevés vízzel
PHENOCOLLUM HYDROCHLORICUM.
vízfürdőn melegitiük és filtrálunk.
A maradCs H4. 0 C2 H5 (NH CO Cfü Nfü). HCI
ványt mossuk és nátriumkarbonáttal oldjuk.
Phenamin. Amldophenacetin. Olykokoll-p.-phenetidid. Az ónsavat szürőn elkülönítjük és a phenolphtaleint sósavval lecsapjuk. Vagy pedig 250 g.
.Finom, szintelen kockákból álló por. 20 r. phtalsav anhidridet 200 g. tiszta tömény kénhideg vizben, forró vízben és alkoholban köny- savban melegítéssel oldunk, ez oldatot lehütjük
nyen 0ldódik.
115°-ra. ttozzá keverünk 500 g, megolvasztott
Előállitása.
Az E. Schering cég 59.123. sz. phenolt és 10-12 órán át 115-120°-ra hevítjük.
németbirodalmi szabadalma szerint előbb pa- A tömeget forró vizbe öntjük, vízzel ismételten
raphenetidinre klóracetyl-kloridot engednek kifőzzük, végül hig nátronlugban oldjuk, filtrálhatni s azután a keletkezett athoxylmonoklór- juk, ecetsavval kicsapjuk s nehány csepp sóacetanilidet Nli 3 -mal phenokollá alakítják s savat adva hozzá. 24 óráig állani hagyjuk. A
termék indikátornak elég tiszta, de alkoholból
végül sós a vas sóvá.
Sajátságok. Vizes oldata semleges vegyha- való átkristályositás, csontszénnel való szintetásu s kesernyés sós ízű. Tömény sósavval főzve lenités stb. utján egészen tiszta állapotban nyerphenetidinné és glycocollá bomlik. - 1 :20 ol- hető.
data nehány csepp salétromsavval főzve sárgásSajátságok. Éter az amorf phenolphtaleint
vörösre színeződik. Káliluggal és nehány csepp könnyen oldja, a kristályosat nehezen. Káliumkloroformmal főzve isonitril-bűzt áraszt.
hidroxiddal összeolvasztva, a phenolphtalein
Megvizsgálás. Vizes oldata tiszta legyen. Za- benzöesavat és dioxybenzophenon-t szolgáltat.
varosság a gyártásnál keletkező melléktermé- Alkáli sói vörös szinüek, s még igen gyönge sakekre ( diphenokoll stb.) mutat. ferrikloridoldat vaktól is könnyen elbomlanak és oldataik elsem hidegen, sem melegen ne okozzon benne szintelenednek. Szénsavtól is elszintelenednek,
vörös színeződést (phenetidin). - 60°-ra me- alkalibikarbonátoktól azonban nem változnak.
legített vizes oldata nehány csepp nátriumkar- E sajátságánál fogva a titrálásnál mint indikábonáttól ne terjesszen ammonia szagot (ammo- tort alkalmazzák.
nium-sók), mely fölött előnye az, hogy vízben
tta 0.1 g.-ját 10 kcm. lugban oldjuk, 1-2 g.
oldódik. Láz ellen, csuz ellen és neuralgiánál cinkport adunk hozzá s a hidrogén fejlődés álrendelik 0.5-1.0 g.-os adagokban. napi 0.5 g,-ig. landósulásáig melegítjük és állani hagyjuk: a
A phenokoU bevétele után a hugy barnás- cinkpor leülepedése után az oldat színtelen, a
phenolphtalein ugyanis színtelen p·henolphtavörös, egészen fekete szint ölt.
Eltartása elővigyázattal. fénytől óvott helyen. linné redukálódik.

.
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Megvizsgdlása olv. pontjának 250-253° meghatározása utján történik. Korrigált olv. pontja
a röviditett hömérö egész csövének melegítésével 260-261°. - 1 g.-ját 20 kcm. vizzel kirázva
a filtrátumot sósavval megsavanyitva báriumkloriddal és salétromsavval megsavanyitva
ezüst nitrátoldattal vizsgáljuk. Elégetve mérhető maradványt ne adjon.
Alkalmazds. Indikátor gyanánt 0.5-1.0 g.ját 1 1. alkoholban oldjuk s ez oldatból egy titráláshoz 0.5-2 kcm.-t teszünk. Igen alkalmas
alkoholban oldódó savak (olajsav, stearinsav,
hugysav stb.) titrálására.
Ujabban mint Purgen, Purgo stb. hashajtó.

PHENOLUM NATRIUM SULFORICINICUM.
Sárgásbarna, szirupvörös folyadék, vizzel keverhető.

Előállítása. E. Merek szintétikus phenolnak
nátrium sulforicinicum-ban való )oldása utján
állitia elő.
Alkalmazdsa. Marató szer, antiszeptikum és
bőrvörösitő. ttigitatlanul tuberkulózisnél, difteriánál és a gégegyógyászatban.
Eltartása vigyázattal.

PHENOSALYL.
Sallphenil.

A phenosalyl Christmann szerint 77 acidum
carbolicum crystallisatum, 5 acidum salicylic11m és 1 menthol-ból áll. - Vossius szerint 90
acidum carbolicum, 20 acidum lacticum, 5 eucalypitol, 1 menthol. Vizben 1 :20 oldódik.
Dezinficiáló szer. 3-5%-os oldatban gégeföbajoknál is alkalmazzák.

tonokkal víz kilépése mellett jól jellegzett vegyületeket alkot, a phenylhydrazon-okat. Cukorféleségekkel az ozasonokat szolgáltatja, melyek
a cukrok szerkezetének megállapitására igen
fontosak a kémiában.
Alkalmazása. Erős redukálóképessége folytán mint reagenst alkalmazzák. A Fehling-oldatot már hidegen NO fejlődés és Cu kiválása mellett redukálja. Gyógyszerül nem használatos.
Eltartása vigyázattal. a fénytől óvott helyen.
A phenylhydrazin-származékok közül használatosak:
_„
Agathin néven a Salícyl-aldehyd-methylphenylhydrazin Catt5(Ctt3)N2: Ctt-Catt40tt. Vízben oldhatatlan, alkoholban, éterben, benzolban
és ligroinban oldódó kristály lemezek, antineuralgicum gyanánt 0.15-0.5 g. adagokban naponta két-háromszor csüzos neuralgia s ischiasnál.
Antithermin. Phenylhydrazin-lavulinsav. CG
tt5N2tt = C(Ctt3)-C02-Cl12-C02. ttideg
vízben és alkoholban nehezen oldódq, fénylő
kemény kristályok. Lázellenes szerül ajánlották.
Hydracetin. Pyrodin. Acetyl-phenyl/1ydrazin
C6tt5Ntt(Ctt3 CO). Szintelen, fénylő hasábos
kristályok, melyek 50 r. vizben és alkoholban
könynyen oldódnak. Belsőleg lázellenes szerül.
0.05-0.1,illetve 0.2 g. adagokban, külsőleg 1020%-os vazelin-kenőcsökben psoriasis ellen. Mérges sajátságai miatt ma már nem rendelik.
Orthin. 0.-hydrazin-p-oxybenzoesav. C6 tt3(0tt) (N2l13) (C02tt) 1 :2:4. Antiszeptikus
és lázellenes hatásu, igen kellemetlen mellékhatásokkal, ugy hogy gyógyító célokra nem alkalmazható.
.

PHLORIDZIN.
Phlorlzln. Phlorlhlzlnum C21 "24 010 + 2 H2 0.
PHENYLHYDRAZIN HYDROCHLORICUM.
C6 tt 5Ntt . Ntt 2. HCI
Kicsiny, fehér selyemfényíí kristályok, meSzintelen kristályok, melyek vízben könnyen lyek vízben nehezen (1: 1000) oldódnak, az ololdódnak.
dat íze keseríí.
Előállitása. A phenylhydrazin előállitása az
Előállitása. Az alma, cseresznye és szilvafák
anilinből történik. Ezt sósavas oldatban előbb
gyökerének kérgéből e gliikozidát a frissen felnátrium nitrittel 0°-on diazotálják, a nyert dia- aprózott vizes kéregnek gyenge alkohollal 50°zobenzolkloridot jéggel való hütés mellett sem- nál való kivonása s az oldat besíirűsitése utján
leges nátriumszulfit telitett oldatába öntik s a nyerik. A kikristályosodó gliikozidát kisajtolás
keletkezett diazobenzolszulfosavas nátriumot után csontszénnel és átkristályositásokkal tiszC 6 l1 5.N .-NS0 3 Na cinkporral és ecetsavval títják.
phenylhydrazin kénessavas sóvá C6 tt5 . Ntt. Ntt
Sajátságok. Vizes oldata semleges vegyhaS0 3 N redukálják. Ebből erős sósavval való
melegítésre sósavas phenylhydrazin keletkezik. tásu. A viztartalmu kristályok olv. p. 108.5°.
- Stannokloriddal és sósavval való redukálás ezek e hőfokon gyantásszerü tömeggé olvadnak
s 130°-nál ujra megmerevednek s 170°-on megint
utján is előállítható diazobenzolkloriddal.
Sajátsdgok. A phenylhydrazin az antipiYrin megolvadnak. Fs. 1.43. Vizes ammonia és alelöállitásának alapanyaga. Aldehydekkel és ke- kaliák könnyen fölveszik. [a] o = 39.98°.
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f erriklorid a phloridzin oldatokat sötétibolya
szinűre festi. Tömény kénsavban sárga színnel
oldódik, mely melegitésre megvörösödik. Ammonia-nak 10--12%-át abszorbeálja, miközben megolvad; a vegyület később szintelen tömeggé merevedik, mely a levegő oxigénjétől
sárgabiborvörös, majd kék szint ölt: C2tI2-iÜ10
+3Ntt2+3o = C21tI30N20rn. Ntt3.
ttig ásványi savak glükoz-zá (phlorose) és
phloretin-né bontják.
Alkalmazás.
Chinin pótszerül ajánlották s
hatása a salicinnek felel meg. Lázellenes szeriil
egy-kétszer naponta 0.5-1.0-1.5 g.-ként rendelték.
PHLOROGLUCIN.
Trloxybenzol C6 Ha Oa.

Szintelen kristályok, melydk vízben édeses
ízzel oldódnak. Éter és alkohol is könnyen
oldja.
Előállitása
gyárilag a resorcinnak nátrium
hydroxydatum-mal való összeolvasztása utján
történik.
Sajátságok. A pyrogallollal izomer. Kristályai a levegőn elmálanak. A vízmentes phloroglucin 219-220°-on olvad s magasabb hőmérsék
leten bomlás nélkül elszáll. - Vizes oldatában
ferriklorid sötétibolya szint idéz elő, ólomecet
pedig fehér csapadékot. A fehling-féle oldatot
ugy redukálja, mint a szőlőcukor; vanilinnal és
sósavval intenzív vörösre színeződik (gyomorsósav kimutatására szolgál. tta a fát (ligninanyag) sósavas oldatával benedvesítjük, az
élénk kárminvörösre színeződik, mely alapon a
mikroskópiában elfásodott szövetek kimutatására szolgál.
Alkalmazást Gyógyszerül nem használatos,
hanem csakis mint reagens.
PHYTIN.

fehér, szagtalan és majdnem íztelen, vízben
oldódó por.
A phytin számos növénymagnak foszfortartalmu anyaga s nem más, mint az anhydroxymethylen-difoszforsav Ca és Mg kettős sója. A Oes.
für chemische Industrie in Basel gyártja s mint
erősítő és élénkítő szert hozza forgalomba.
Chinophytin. A phytinsav chininnel való telítése utján előállitott sárgás, keserű ízű, vizben könnyen oldódó, alkoholban és éterben oldhatatlan por, a chinin és phytin hatásával.
Fortossan. Phytin és tejcukorból álló tápszerkészitmény csecsemők részére.

PIPERAZINUM.
Arthricln. Diiithylendiamin. Aethylendlamin. Piperözldin. H N. (C H2. e fü.) NH.

Szintelen, nedves tapintatú kristályokból
áll. Szaga gyenge, de jellemző, íze lúgos, sós.
Vízben könnyen oldódik s a levegőn is szétfolyik és szénsavas sóvá alakul. Alkohol is oldja.
Olv. p. 104-107°, forrp. 154°.
Előállitása. Aethylenkloridot ·vagy bromidot
alkoholos oldatban ammoníával hozunk össze.
mikor is egyéb bázisok is keletkeznek, melléktermény gyanánt. :Ezek sósavas sóinak keverékét alkalinitrittel 60-70°-ra melegítjük, amikor
is kristálylemezkékbe;n dinitrosopiperazin válik le. :Ebből tömény savakkal, alkaliákkal vagy
redukáló szerekkel piperazin keletkezik.
:Egy más módszer szerint a diphenyldiathylendiamin-t (aethylenbromid anilinra való behatásának terméke) dinitrosóvegyületté alakítják és
ezt alkoholos kálium hydroxydatum-mal p. nitrosophenol-lá és diaethylendiaminná bontják.
Sajátságok. Vizes oldata (1 :2) igen erős lúgos vegyhatású. ttevitve ammoniára emlékeztető szagú gőzök keletkezése mellett teljesen
elillan.
tta kis mennyiségét 3--4 csepp hig sósavban
oldjuk és 1 kcm. káliumbizmutjodidot adunk
hozzá, skarlátvörös kristályos csapadék keletkezik, mely melegítésre föloldódik s kihüléskor
ujra leválik. - 0.1 g.-ja 2 kcm. sósavban oldva
platinakloriddal sárga csapadékot ad. - tta 0.1
g.-jának oldatát 0.5 kcm. sósavban 8-10 kcm.
alkohollal elegyítjük, a só kiválik.
Megvizsgálása. 0.1 g.-ját föloldjuk 5 kcm. vízben s 5 kcm. Nessler-reagenst adunk hozzá. A
keletkező csapadék tiszta fehér legyen (ammonia kizárása). - 0.1 g.-ját 5 kcm. vízben oldjuk s megsavanyitjuk 5 kcm. hig salétromsavval. Az oldat egyik fele ezüstnitráttal, a másik
fele báriumnitráttal ne adjon (csapadékot (Cl
és so4 kizárása). - 0.2-0.3 g.-ja 2-3 kcm.
tömény kénsavban szintelenül oldódjék (idegen
szénvegyületek).
Platinalemezen elégetve
mérhető maradékot ne hagyjon.
Alkalmazás. ttugysavoldó hatásánál fogva,
köszvény, hugykőlerakódások, hólyaghurut, diabetes mellitus stb.-nél alkalmazzák. Bőralá
fecskendezésre 0.25-0.35 g.-ként vizes oldatban, belsőleg 0.5-1.0 g.-ként egy-kétszer naponta, alkalikus szénsavas vízben oldva. - A
hugyhólyag öblítésére 1-2 százalékos oldatait
használják. A hugy eleinte gyorsan, később
lassanként kiürül a szervezetből. Kimutatható a
hugyban akként, hogy azt a foszfátok leválasztására nátronluggal elegyítjük, fölmelegitjük és
filtráljuk. A sósavval kissé megsavanyított szüredékhez bismutjodidot adunk, rövid ideig 40---
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50°-ra melegítjük, filtráljuk és gyorsan lehiitjük.
A bizmut-kettőssó üvegpálcával való erős dörzsölésre kikristályosodik, kristályvörös por
alakjában.
Eltartás. Jól záró edényben, száraz helyen,
esetleg égetett mész fölött.

PIPERINUM.
Szintelen vagy kissé sárgás, fénylő hasábos
kristályokból áll. A szájban kezdetben íztelen.
később, főleg rágva, csipös égető ízű.
Vízben
majdnem oldhatatlan, alkoholban 1 :30 arányban
oldódik.
Előállitása. Fehér borsot 90 százalékos alkohollal kivonatolnak s a kivonatról az alkoholt
ledesztilláliák. A maradványt a gyantás részek
eltávolítása végett hig nátronluggal többször átdolgozzák. A vi~.szamaradó oldatlan rész nyers
piperazin, melyet vizzel lemosva, forró alkoholból csont szén])or hozzáadása mellett kikristályositanak.
Sajátságok. Aetherben, kloroformban és benzolban, valamint forrró jégecetben is oldódik.
Olv. pontja 128-129 fok. Magasabb hőmérsék
leten lugos vegyhatásu gözök kibocsátása mellett maradék nélkül elég. Tömény kénsavban
vérvörös színnel oldódik, mely szin lassanként
sárgásvörö~sbe megy át s vizzel való higitásra
eltünik. ttig savak alig oldják s nem alakítják
sóvá. Alkoholos káliluggal hosszabb ideig főzve
pi])eridinné és piperin~.avvá bomlik.
Megvizsgálás. Iiideg vizben teljesen oldhatatlan legyen. Maradék nélkül elégjen. Olv. p.
12&-129 fok legyen.
Alkalmazás. A chinin helvett váltóláz ellen
ajánlották 0.4-0.5 gr.-os adagokban, továbbá
a bélmozgás elősegítésére idült dugulásnál. ttatása kétes.
Eltartása. elővigyázattal. Fényen nem bomlik.

PITTYLEN.
Pix methylenata.

Sárgásbarna, amorf por, sajátságos. kissé kátrányra emlékeztető gyönge szaggal. Vízben,
savakban és tömény alkalilugokban oldhatatlan,
erős alkoholban, éterben. kloroformban, ecetsavban, ter])entinben és hig alkaliákban barnavörös színnel oldódik.
Elődllitás. Gyárilag a Dresdener Chemisches
Laboratorium Lingner fenvöfakátránvnak alacsony hőmérsékleten formaldehvd-del kondenzáló szerek (~ósav, kénsav stb.) való kezelése
utján úllitja elő. A terméket alkáliákban oldják,

filtráliák és hig kénsavval kicsapják, kimossák
és szárítják. A szabadalmi irat szerint 108 rész
tisztított fakátrányhoz 75 r. 40 százalékos formaldehyd-oldat szükséges. A nyert 150 r. terméket szódaoldattal ismételten kifőzés után kell
nátronlugban oldani.
Sajdtságok. Olv. 117-119°. Alkoholos, éteres
vagy ecetsavas oldatainak elpáro~ogtatása ut~n
barnaszinü kátránylakk marad v1ssz. A fakatrány és formaldehyd reakcióit nem adja.
Alkalmazds. Miként a kátrány bőrkiütéseknél
lichen chronicus simplex és l. ruber verrucosus.
ekcema seborrhoicum corporis, pityriasis ~osea.
stroplmlus infantum. herpes ·t'ons~rans. ves1cu!osus, akne vulgaris stb.-nél. li_atasa sima, bo~
izgatást nem okoz. Szagtalamt. - 5-lq szazalékos alkoholos, acetonos vagy k?llo?m;n~s
oldatban, vagy hintőpor gyanánt, tovabba razokeverékekben paszták, kenőcsök, szappanok
~lakjában rendelik. Pl. Rp. Pittylen 5.0-~0.0.
Olei ricini 3.0. Acetoni ad 100.0 M. - Rl?· _P1ttylen 10.0-20.0, Talci veneti 15.0, Olycenm 20.0.
Aquae dest. ad. 100. M. d. s. I:~setelésre. tlasználat előtt fölrázandó. - RP. P1ttylen 5.9-:-10.0:
Paraffini solidi 5.0. Lanolini 25.0, Vasehm f\av1
ad. 100.0 M. f. ungu.

PLATINUM CHLORATUM.

~

Platlnklorid. Platinbiklorid. PtCt.+2ttCl+6H'20.

Barnásvörös, kristályos tömeg. A lev:gőn
szétfolyik. Vizben, alkoholban, éterben sarga
színnel oldódik.
Előállitás. Platinaforgácsok forró király vízben
való oldása s a szirupsüriiségiire bepárolt old~t
tömény sósavval való ismételt kifőzése s beszaritása utján.
Sajátságok. Lassu hevitésre kristályvizét el~
veszti s azután klór elillanása mellett PtClrve
alakul. Vizes oldata kénhidrogénvizzel bar~ára
színeződik és állás közben fekete csapadekot
~d. mely ammoniumszulfidba~ oldódik. ~én
ammonium hasonló csapadekot szolgaltat,
i~ely a kémlőszer fölösle.gében , o.ldódik .. Ne~
tulságosan tömény oldatai~an, kahumklon~ es
ammoniumklor1id sárga, knstalyos csapadekot
ldéznek elő. Stannoklorid szabad sósav jelenlé ·
tében élénk sötét vagy barnavörös szin,e~őd~st
hoz létre csapadék nélkül. Fölösleges kalmmiodidoldattal je\legző sötétvőrös szinezödést nyerünk, híg oldatnál rózsavörös színeződést.
F'erroszulfát nátronlug és sósav hozzáadására
csapadékot ad. Ne legyen salétromsavval
szennyezve, amit a ferroszulfát-kénsavas próbával állapitunk meg.
Alkalmazás. Belsöleg igen ritkán alkalmazzák
0.005-íl.02 g.-ként három-négyszer naponta tonicum gyanánt.
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Az analizisben reagens kálium és ammonia
meghatározására, az organikus kémiában számos alkaloida kettőssójának előállitására.
Az iparban .-éz, sárgaréz és más rézöntvények és ezüst barnitására és feketitésére egyszerü bedörzsölés utián.
PLUMBUM JODATUM.
Plumbum hydrojodicum. PbJ..

keletkezése mellett. Vizes oldata savanyu vegyhatású. Megvizsgálása, mint a Plumbum aceticum-é.
Alkalmazása. Igen ritkán, mint a Plumbum
aceticum-é.
Az iparban más ólomsók előállítására és a
gyufagyártásnál.
PNEUMIN.
Methylenkreosot.

Sárga, sulyos, kristályos por, szagtalan és
Sárgás, színtelen és szagtalan por. Előállitá
íztelen, semleges vegyhatású. Vízben, alkoholsára formaldehydnek kreozotra való behatása
ban és éterben alig oldódik.
utján történik. Tuberkulotikus megbetegedésekElőállitása. 8 káliumjodidot föloldunk forró 5
nél
alkalmazzák 0.5-1.0 g. adagokban kétr. vízben s ez oldathoz kevergetés 100\zben hozzá
háromszor naponta.
öntjük 8 plumbum nitricumnak 40 r. forró vízben való oldatát. Kihülés után a csapadékot hiPROPONAL.
deg vízzel kimosva szürőpapiroson enyhe hőnél
szárítjuk (Ph. lielv.) Könnyebb fajsulyu készít- Acidum propylbarblturicum. Dipropylmalonylhugy any.
ményt nyerünk a Ph. Gall. szerint, ha 10 ólomC10 liio Oa N. = (C'a lhh. (C 0 N tt).. CO.
nitrát 150 r. vízben való oldatát 10 r. káliumjodidnak 50 r. vízben való oldatával elegyítjük.
Szintelen, kissé keserű ízű kristályos por. Olv.
p,
145°. Vízben alig oldódik (1: 1640). Alkohol.
Sajátságok. lievitve barna folyadékká olvad,
jódgőzöket áraszt és citromsárga óiomoxyjo- éter, aceton és kloroform könnyen oldják.
Előállitása, mint a Veronal-é. dipropylmalondidot hagy hátra. 1 :200 forróvizes színtelen
sav
és hugyanyag kondenzálása utján nátrium
oldatából kihüléskor aranysárga hatoldalas lemezk(fkben válik ki. Könnyen oldódik tömény aethylat jelenlétében autoklávban 105-108°-ra
káliumjodidoldatban és maró lugokban; oldódik hevítéssel. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld és E.
az alkáli acetátok, az ammonium klorid és a Merek, Darmstadt készítménye.
Sajátságok. Alkalikus folyadékokban foönnyen
nátriumtioszulfát oldataiban. 1 része 2 rész
ammoniumkloridoldattal eldörzsölve 2 rész viz oldódva a megfelelő alkáli sóvá alakul. A verohozzáadására mihamar elszintelenedjék (ólom- náltól való megkülönböztetésére szolgálhatnak
kromát kizárására); ha az oldatot 50 r. vízzel a következő reakciói:
0.1 piroponalt föloldunk 1 kcm. 3%-os nátronhigitjuk és kénhidrogénnel telítjük, a filtrátum
bepárologtatás és gyenge izzítás után ne adjon lugban, másrészt 1 kcm. 5%-os higanykloridoldathoz, 5 csepp 30 ';Jé-os nátronlugot adunk.
mérhető maradványt.
A két oldat összeelegyitésénél sárga zavaroAlkalmazás. Régebben belsőleg is rendelték dás áll be, a sárga szín melegítésre eltünik s
0.1-0.3 g. adagokban golyva, szifilis és tüdő azonnal fehér pelyhes csapadék válik, mely kévésznél. Ez időszerint külsőleg mint enyhe jód- sőbb porszerüvé válik; veronálnál a két oldat
készitményt tapaszok és kenőcsökben.
tisztán elegyedik sárga színeződés nélkül s
csak forralásra keletkezik fehér kristálvos
csapadék.
PLUMBUM NITRICUM.
Megvizsgálás: mint a Veronal-nál.
Ólomnitrát. Pb(NOah.
Alkalmazás. Altatószer 0.2-0.5 g. adagokbaII.
Nagy, s1.1i1Titelen vagy fehéres vízmentes kris- Kellemetlen mellékhatásait észlelték.
Eltartás vigyázattal.
tályok.
Előállitása. Ólomoxidnak (40 r.) salétromsavban (200 r. 12.5%-os sav) való oldása és az
oldat kristályosítása utján.
Sajátságok. Fs. 4.5. Oldódik 2 rész hideg és
0.75 r. forró vízben. Abszolut alkoholban oldhatatlan. lievitve pattogzik, megolvad s végül nitrogénoxidokat árasztva, elbomlik s PbO-ot hagy
hátra. Tömény oldata jelentékeny mennyiségű
PbO vagy Pb(Oli) 2-ot old bázisos ólomnitrátok

PROPYLAMIN.
Lásd: Trimethylamin.
PROTARGOL.
Argentum proteinicum.

Világossárga, kissé fémes izü por, mely vízben könnyen 1: 1 oldódik; glicerin is jól oldja .

.

.

'
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Előállitása. Az ezüstsóknak proteinanyagokkal
(tojásfehérje, serumalbumin, növényi fehérje,
peptonok) nyert csapadékát abumose oldatokkal (somatose?) kezelik. A nyert oldható ezüstvegyületeket vagy bepárologtatással, vagy
alkohollal választják ki. Proteinanyagok helyett
azok származékai, pl. a mesterséges methylenszármazék is alkalmazhatók.
Sajátságok. Oldatait hidegen kell készíteni,
mert a meleg vizzel nyert oldat sötétebb szinü
és maróbb hatásu. Az oldatok készítésére két
módszer jöhet figyelembe. 1. porcelláncsészébe
glicerin és viz egyenlő sulyrészeit öntjük s a
keverékkel a protargolt eldörzsöljük s vízzel
a palackba öblitiük. 2. A protargolt a rendelt
vízmennyiség fölszinére szórjuk s kevergetés
nélkül állani hagyjuk; a föloldódás 10-15 perc
alatt bekövetkezik.
Tömény protargololdatok készletbentartása
megengedhetetlen. Friss oldatok színe sárga,
az állottaké sötétbarna, valószinüleg az albumosok oxidálódása folytán.
A vizes oldatok kissé savanyu vagy kissé
lugas vegyhatásuak is lehetnek. Sem alkáliákkal, sem kénalkáliákkal, sem konyhasóval vagy
fehérjével nem adnak csapadékot. Sósav csapadékot okoz ugyan, de ez meleg;itéssel ujra oldódik. Az oldatban pikrinsav sárga csapadékot
idéz elő. Iia fölösleges nátronlugot adunk hozzá
s azután cseppenként rézs.zulfátoldatot, ugy
ibolyaszineződés lép föl (a peptont jelző biuretreakció).
Megvizsgálás. A Ph. Iielv. IV. szerint: lia
1 :50 oldatának 10 kcm.-ét 10 csepp nátronluggal fölforrásig melegítjük, ammoniaszag ne legyen érezhető. 1 gr.-ját porcellántégelyben elhamvasztva, a maradványt gyönge melegítéssel salétromsavban oldjuk s vízzel 100 kcm.-re
hígítjuk. Néhány csepp ferriszulfát hozzáadása
után legalább is 7.4 kcm. tizedszabályos rhodanammoniumoldat használódjék el a vörös színeződés bekövetkeztéig (= legalább 8% Ag). Iiidegen készült oldata semleges vagy csak kissé
lugas Jegyen.

Alkalmazds. Antigonorrhoicum gyanánt 0.25
-1 %-os oldatban. Becseppentésre. továbbá
sebkezelésre 5-10%-os oldatban, valamint a fül.
orr és szemgyógyászatbai1 is. Belsőleg ritkábban, mint az argentum nitricum.

Előállitdsa. Richter Gedeon, Budapest vegyészeti gyára szabadalmazott módszer szerint készíti calcium paranucleinicum tömény oldatának ferriammoniumszulfáttal való elegyítése,
filtrálás és forralás utján.
Sajdtságok. 25/6 vasat, 2.5'/(, oldhatatlan
foszfort és 9.5 százalék nitrogént tartalmaz. Szénsavas alkaliák oldataiban föloldódik.
Ammoniával való fölmelegitésnél vashydroxid
és kevés vasfoszfát válik le belőle.
Alkalmazás. Sápkórnál és vérszegénységnél
valamint idiilt fertöző bajoknál, amelyek vérveszteséggel járnak.
~„
Por és tabletták (0.15 g.) alakjában van forgalomban. Ez utóbbiak adagja háromszor napjában, étkezés után 1-3 szem, gyermekeknek
megfelelően kevesebb.

PURGATIN.
Purgatol. Diacetyl. (1. 2. 7) Trioxyanthrachinon. C1"tfoQ„

Sárgásvörös, mikrokristályos por. Olv. p.
175-178 fok. Vízben oldhatatlan, borszeszben
nehezen, jégecetben könnyen oldódik.
Elődllitdsa. A Knoll & Co., Ludwigshafen a
Rhein cég anthrapurpurinnak ecetsavanhidriddal való kezelése utján állítja elő. A nyert nyers
terméket átkristályositással tisztítják.
Sajátságok. Marókáliluggal főzve elbomlik s
a kiváló anthrapurpurin a lugban szép sötétcseresznye színnel oldódik. Spektroszkopban az
anthrapurpurin jellegző abszor]Jciósávjait mutatja.
Alkalmazds. A rheumnak megfelelő hashajtó.
Előnye, hogy íztelen és görcsöket nem okoz. A
vizelletet vörösesre színezi.
Adagolds. 0.5-1.0-2.0 g.-ként por vagy csokoládéval bevont tabletták alakjában (0.3 purgatin, 0.2 csokoládé) van forgalomban.
PYOCY ANASE.

A Bacillus pyocyaneus kulturáinak bakterioIytikus enzymje. E szerint difteria, nyakszirtmerevedés stb.-nél alkalmazzák. - Lingner,
Dresden, Laboratorium hozza forgalomba.
PYOKTANIN COERULEUM.

Eltartdsa vigyázattal. Fénytől óvott helyen.

Lásd: Methylen anilin coernleum címen a 101.
oldalon.

PROTEOFERRIN.

PYOKT ANIN AUERUM.

Protoierin. Ferrum paranuclelnlcum.

Auramln 0. CdimNaOCI.

Szagtalan és íztelen. narancsszinii por, vízben
oldhatatlan.

Aranysárga por. Vízben nehezen, alkoholban.
éterben és kloroformban könnyen oldódik.
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Előállitás. Gyárilag a tetramethyldiamidobenzophenon-nak ammoniumklorid és cinkkloriddal
való hevitése utján állitják elő. A tiszta auramin
az imidotetramethyldi-p-amidobenzophenon só
~~avas sója.
Sajdtságok. Vizes oldata káliumiodid-oldattal
valamint káliumszulfocianidoldattal élénk sárgaszinü csapadékot ad, nátronluggal fehéressárga váladékot. A lugos folyadékot filtrálva a
szüredék salétromsavval való tultelitése után
ezüstnitráttal fehér <!sapadék keletkezik. 30 r.
<1lkoholban maradék nélkül oldódjék. Elhamvasztva legfölebh 1 százalék maradványt (Fe.nyomok) adjon. Arzént ne tartalmazzon.
Alkalmazása, mint a Pyoktanin coeruleum-é.

PYRENOL.
Pyran.

Fehér, kristályos, nedvszivó por. Szaga füszeres, ize enyhén édeses. 5 rész viz és 10 rész
alkohol oldja. Vizes oldatai a benzoesav kozmás anyagai folytán kissé zavarosak.
Előállítása. Benzoesavasthymyl észternek benzoyloxybenzoesavra való hatása és a termék
nátronluggal való ~.emlegesitése utján készül. (?)
Sajátságok. A gyáros dr. A. Horovitz, Berlin
szerint „benzoylthymylnátrium benzoylobenzoicum". Zernik szerint egyenlő súlyrész natrium
salicylicum, nátrium benzoicum és 0.2% thymol
keveréke.
Alkalmazás. A lélegzőszervek megbetegedéseinél, továbbá láz ellen és antineuralgicum
gyanánt 0.5-1.5 g.-ként naponta többször,
gyermekeknek 0.1-0.5 g.-ként.
Utrogen. Hasonló összetételü, mint a Pyrenol.

keverhető legyen. A levegőn ne változzék (ideg·en, szerves vegyületek fnrfurol). Vizes oldatát (1 :10) phenolphtalein meg ne vörösitse
(ammonia). Ha 10 százalékos oldatának 5 kcm.éhez 2 csepp
káliumpermanganát-oldatot
(1: 1000) adunk, a vörös szin legalább 1 óráig
megmaradjon (könnyen oxidálható szerves vegyületek). 1 kcm. pyridin 20 kcm. vizben való
oldatának semlege~itésére tinctura coccionellae
indikátorral 12.4 kcm. normál sósav legyen
szükséges.
Alkalmazás. Belsőleg naponta 3-4 cseppenként vizzel higitva izgató szeriil szivbajoknál.
Külsőleg belélegzésre dyspnoe ellen szivbajoknál, asztmánál.
Eltartása vigyázattal. fénytől óvott helyen.
Sói közül a Pyridinum nitricum és Pyridinum
sulfuricum volt használatos.

QUASSIIN.
Hasábos kristályokból áll. Vizben. alkoholban
és kloroformban oldódik, éter és petroleuméter
nehezen oldja.
Előállítása a Quassia Amara L. fájából. mely
0.072-0.265% mennyiségben tartalmazza, vizzel való kivonás. tanninnal lecsapás, ólomkarbonáttal elbontás és alkohollal kifőzés utján történik.
Sajátságok. A quassiin sósavval főzve quassin
savat (quassiasav) C~oH3R010+H20 és chlormethyl-t szolgáltat. Olv. p. 210°. Balra téritő.
Alkalmazás mint keserü tonicum 0.002-0.02
g. adagokban.
Quassin néven quassia-kivonat van forgalomban növényi élősdiek pusztitására.

PYRIDIN.
C.tt.N.

Szintelen, mozgékony, kcjnnyen illanó folyadék. Ize sajátságos, csipős, szaga kozmás. Vizhen, alkoholban és éterben könnyen oldódik.
Előállitása. Gyárilag nitrogéntartalmu anyagok, föleg csontok lepárolási termékeiből választják le.
Sajátsdgok. Fs. 15°-nál 0.980. Forrp. 116-117°
Oldatai a vörös lakmuszpapirost megkékitik. de
a phenolphtaleint meg nem vörösitik. Jelentékenyen nedvszivó s a levegőn is vizet vesz
föl, miáltal fs. növekszik s forráspontja csökken. A legtöbb fémsó oldataiban csapadékot
idéz elő; nem változtatja meg a Pb és Mg sóinak oldata it. Tertiar_ bázis, mely savakkal additio utján sókká egyesül. Vizzel, alkohollal,
éterrel, benzinnel, zsiros olajokkal színtelenül
1

QUEBRACHIN.
C21 H20 N2 02
Finom, szintelen kristálytük. Vizben, hideg
alkoholban és éterben nehezen oldódik.
Előállitdsa.
Az Aspidosperma Quebracho
blanco kérgéből forró alkohollal kivonható hat
alkaloida közül az oldat kihLilésekor aspidospermin és quebrachin együttesen kikristályosodnak. A keverékből sósavval vagy kénsavval
nyert quebrachin-sót forró vizből ismételten
átkristályositják s az illetö sóból a bázist szódával szabaddá te'.:zik s ezt végiil alkoholból átkristályositják.
Sajátsdgok. 97 százalékos oldatában, ha p=2.
t=l. ugy [a.] o =+62.5°, kloroformba11 =+ 18.6.
Olv. p. 214-216° részleges bomlás mellett. Törnénykénsavban szintelenül oldódik, az oldat
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azonban később kék szinüvé válik; ha kevés
ólomperoxidot adunk hozzá vag3· más oxidálószert, az oldat azonnal pompás kék szinüvé válik. Perrikloriddal nem szinesedik meg. Alkoholos oldata erősen lugos és. keseríí ízű.
Alkalmazds. Lázellenes szerül ajánlották, de
nem vált be . .Ellenben asztmatikus bántalmaknál
- ha azok szivbaiból erednek - hatásos. lpecacuanha-val szemben idiosynkrasisban szenvedöknél szippantóporban.

RENOFORM.
Lásd: Az Organotheraveutica cimen.

RESORBIN.
Kenőcs

különlegesség . .Előállitható 25 oleum
amygdalarum, 10 sapo medicatus, 15 cera alba,
30 lanolin ö-sszeolvasztása s e kenőcsnek 5 zselatin és 15 vizböl készült forró oldattal való
összekeverése utján.

RHEUMATIN.
Szalicilsavas szalicil-chinin. Cr.tt4 . Ott.C10H2:1
N20. Cr.tt4 . Ott . COOtt.
fehér, szintelen, vizben nehezen oldódó tíík.
Olv. p. 179°. A Chininfabriken Zimmer & Co ..
Frankfurt készitménye. Csúz ellenes szeriil
ajánlják. Adagja naponta többször 1 g.

RODAGEN.
Paizsmirigyeiktől 111egfosztott kecskék tejéből
elöállitott tömény kivonat 50% tejcukorral eldörzsölve. Napi 5-10 g.-ként. Morbus Basedowi
ellen a Vereinigte Werke, Charlottenburg hozza
forgalomba.

RUBIDIUM AMMONIUM BROMATUM.
fehér kristályos por. Vizben kcnnyen oldódik.
Elődllitdsa. 23 rubidium c:;irbonicum-ot brómhidrogénsavval (65 r. 25)~ s.av) semlegesitlink s a
filtrált folyadékhoz erösen száritott ammoniumbromidot adunk és az oldatot beszáritjuk.
Sajátsdgok. 100 részében 36 r. rubidiumbromidot és 64 ammoniumbromidot tartalmaz. - Ez
utóbbi gyönge izzitásnál elillan s a s.ulykiilönbözetböl a készitménv alkotó részeinek aránya
megállapitható. - Higitott kénsavtól meg ne
s.árguljon (brómsavas s.ó kizárása). - fémekkel.
kénsavval, sósavval és vassnl ne legyen
~~zennyezve.

Allwlmazds. Antiepileptikus szeriil Laufenauer
ajánlotta napi 4- 7 g. adagokban.

RUBIDIUM JODATUM.
Szép, fénylő, kockás kristályokból áll, melyek
a levegön nem v{:ltoznak. Vizben igen könnyen
oldódik ( 152: 100), az oldat íze sós.
Elödllitdsa. Sóbányák karnallitanyaglugjában
levő rubídium timsóból Ca(Ott}~-dal és CaJ~
dal: 2(SOJ 2 Rb. A! +.3Ca(OHL + CaJ„ =
2RbJ +4S04Ca + Al(Ott3}3.
Sajdtsdgok. A lángot vörösesibolya sziniivé
festi. ttidegen telített vizes oldatának fs. 1.726.
Tisztaságra ugy vizsgáljuk meg, mint a Kalium
jodatumot.
Alkalmazds. Mint a Kaliu,Jll iodatum-é. A szivre
és a gyomorra állítólag nem kellemetlen hatású.
Adagja naponta többször O.Of-0.:=l g. antiszifilikum és alterativurn gyanánt. 5%-os oldatai
szembe cseppentésre, idiilt s.zemideggyulladásnál
és szaruhártya gyulladásnál.

SABROMIN.
Calcium dibrombehenlcum. (C22H.,Br202)~Ca.

Fehér, íztelen és. szagtalan por. Vizben, alkoholban, éterben és ecetsavban oldhatatlan.
Elöállitdsa. Az elberfeldi, valamint höchst-i
vegyészeti g3'árak brómnak eruca-savra való
behatása s a nyert dibrómbehenscivnak calcium~~óvá való átalakítása utján úllitják elő. mint a
Sajodint.
Saidtságoll. Benzin. benzol és széntetraklorid
oldják. - Brórntartalma száritás után 29%. Ha
nehány decigrammiát száraz kémlöcsőben hevítjük, zsirsavas gözök keletkezése mellett barnásfekete tömeg marad visszn. fia az utóbhit
sósavval kivonjuk. ammoniával tultelitve ammoniumoxalátot adnnk hozzá. fehér. ecetsavban
oldhatatlan csapadék keletkezik. Ha kis mennyiségét tömény kénscivval melegitjiik, bróm válik
le, mely kloroformmal narancssárga színben
kirázható. - Ha íl.25 sabromint 5 kcm. ldoroformban oldunk s ~ csepp alkohol absolutus-t
adunk hozzá; :?4 órci mulva is csak igen csekély
iiledék mutatkozzék. - Vizzel kirázva, ez semlege~. maradjon s eziistnitráttal vagy báriumkloriddal ne mutasson zavarosodást. sem pedig
benárologtatás után man1clékot. Brómtartalmának mennyileges meghatározására ugy iárnnk
el, mint az lentebb ;i Saiodinnál van leírva. A tényleg elhcis7nált rhodan-ammoni11moldat
k0bcentimétereinek czáma íl.7996-tal s.zorozva.
mutatja a brómtartalrnat százalékokban.
Alkalmazds. H:vsteria. neurasthenia. ideges
izgultsági álbpotoknál és {llmatlanságnál az
alkalibromidok helYettesitésére. lztelen s. a belekben szivódik fel. Por ;:ilakhcin 1-2 g.-ként naponta háromszor egy órával étkezés eléítt.
Eltartdsa fénytöl óvott helyen.
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SAJODINUM.
Saiodin. Calcium monojodobehenicum. (C22H.5 02JhCa.

Fehér, zsiros tapintatu. szagtalan és iztelen
por. Vizben alig oldódik, hideg alkohol, éter
és kloroform oldja.
Előállitás. Bayer & Co„ Elberfeld, valamint
a ttöchster Farbewerke szabadalma szerint 20
r. eruca-savat foszformentes jodhidrogénnel jégecetben autoklávban 60-70°-on nehány napon
át melegitenek, azután vizzel higitanak s a fölösleges ttJ-ot kénessavval elbontják s a lehülésnél megszilárduló monojódbehensavat szürőn
összegyűjtik. A calciumsó előállitására 25 calcium chloratum-nak 120 alkoholban való oldatát előbb ammoniagázzal kezelik, azután ujabb
130 r. alkoholt (92%) adnak hozzá: a leváló sót
alkohollal leöblitik.
Sajátságok. Tömény kénsav jódot választ ki
belőle. tta sajodint (0.1 g.) platinalemezen hevitünk, ibolyaszinü gőzök szállanak el belőle, ha a
maradványt hig sósavban oldju~, ammoniával
tultelitve ammoniumoxaláttal fehér csapadékot
kapunk. Jódtartalma 24.5% (teoretice 26
százalék). - tta 0.25g.-ját 5 kcm. kloroformban
rázogatással és enyhe melegitéssel oldjuk s az
oldat megtisztulása végett 1-2 csepp alkohol absolutus-t adunk hozzá: az oldat legfölebb opalizáljon s 24 óra mulva is csak igen csekély üledéket mutasson. - 0.5 sajodint 10 kcm. forró
vizzel kirázunk; a szüredék a lakmuszpapirost
meg ne változtassa, egy csepp ezüstnitrátoldat
hozzáadására meg ne zavarosodjék s bepárologtatva ne hagyjon hátra maradékot. - 1000-on
hevitve 1 g. sajodin sulyából legfölebb 0.02 g.-ot
veszitsen. r - 1 g. 100°-nál száritott sajodint
visszafolyós csővel ellátott l@mbikban 50 kcm.
alkoholos félnormál káliluggal gőzfürdőn félórán át főzünk s azután az alkoholt elpárologtatjuk. A kihült maradványt 2 r. s.alétromsav és
4 r. viz keverékének 40 g.-jában oldjuk, mely
utóbbihoz előbb 1 szemcse nátriumszulfitot
adunk és rázótölcsérbe öntjük át.. 20___:_20 kcm.
éterrel kétszer kirázzuk s a folyadékokat összeöntve, ujabb összerázás után állani hagyjuk. A
két réteg elkülönülése után a vizes folyadékot
8 cm. átmérőjü vizes szürőpapiroson átszürjük
s az étert 10-~ 10 kcm. vizzel még kétszer kirázzuk. A sziirőpapiros forró vizzel való kimosása után az egyesített vizes folyadékokból az
étert kiforraljuk s kihülés után 1 kcm. ferriammoniumszulfátot adunk hozzá s 25 cm. tizednormál ezüstnitrátoldatot. A visszatitráláshoz
legfölebb 6 kcm. tizednormál rhodanammoniumoldat legyen szükséges.
Alkalmazás. Az anorganikus jódkészitmények
pótlására, főlep.: tert. lues. bőr-. nyálkahártyaés ízületi bajoknál, szifilitikus csuz, asztma.
bronchitis chronica stb. esetén.

Előnye, hog}' iztelen, könnyen fölszívódik s
igen kis mértékben okoz jodizmust. Adagolása
jelentékenyen kisebb jodtartalma ellenére, olyan
mint a Kalium jodatum-é.
Eltartdsa fénytől óvott helyen.

SALENUM.
Salen.

Szintelen folyadék, mely -5-10°-nál megmerevedik. Fs. 1.25. Vizben nem, alkoholban
éterben, ricinusolajban könnyen, olivaolajban nehezebben oldódik.
Elődllitás. Natrium salicylicum-ot fölösleges
klórecetsavas methyl-, illetve aethyl-észterrel
160-170°-ra melegitenek, a nyers terméket vákuumban frakcionált lepárlásnak vetik alá s végül molekuláris mennyiségben keverik. A Oes.
für Chem. Ind. in Basel készítménye.
Sajdtsdgok. A Salen egyenlő molekula~ulynyi
szalicil-glykol-savas methyl, illetve aethyl-észter kristályainak ö:sszedörzsölése utján keletkező folyadék. Forrásp. bomlás mellett 280°. Alkoholos oldata ferrikloriddal sötét ibolyaszint
vesz föl. Nátronluggal föjve elszappanosodik
nátriumszaliciláttá és glykclsavészterekké.
Alkalmazása külsőleg csúz ellenes szer gyanánt, tisztán ecsetelése vagy alkohollal, olajjal.
kloroformmal higitva, bedörzsölésre.

SALICIN.
Orthooxybenzylglukozid. CotI.(Cii2 Oii)O. Culi110r..

Szinteleri tűk, lemezkék vagy hasábok, melyek 30 r. vizben vagy alkoholban keserű ízzel
oldódnak.
Előállitds a Salix ttelix L, Salix pentandra L
és Salix praecox Hoppe fölaprózott kérgének
vizes kivonatából. A besűrűsitett kivonatot ólom
oxiddal p:állitjuk, a szüredékből az ólmot Ii2Sdal eltávolitjuk s ujabb szürés után szirupsűrű
ségüre párologtatjuk be. A kihüléskor kiváló
szalicint forró vizböl átkristályositják.
Sajátságok. Éterben és kloroformban oldhatatlan. Olv. p. 201°. Hosszabb ideig 2002400-ra hevítve. saliretin-né és glukosan-ná
bomlik. Vizes oldata semleges, balratéritő és
sem ezüstnitrát vagy báriumkloridtól, sem ferrikloridtól nem változik. - Tömény kénsavtól
vörösre színeződik. ttig salétromsav helicin-né:
Catt4(Cttü)O. CoflnOri oxidálja. - 0.1 g.-ja
barnaszineződés.ig hevítve s 2 kcm. vízzel kivonva egy cs.epp ferrikloriddal ibolyaszinlívé
válik. - 0.1 g.-ja 0.2 g. kaliumbichromáttal és 2
kcm.. hig kénsavval hevitve salicylaldehyd kellemes illatát ár-asztia. A vizes oldat hig ásványi savakkal hevítve vagy erjesztők (emulsin
stb.) hatására saligeninné és dextróz-zá bomlik:
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C1sH1RÜ1 + H20 = C1H 8 Ü 2 + C6H12Ü. - Vizes oldata se kénsavtól meg ne zavarosodjék,
se kénhidrogéntől meg ne barnulion (Pb). Két százalékos oldatát ~-.e pikrinsav, se tanninoldat, se jódoldat meg ne zavarositsa (alkaloidák). Platinalemezen maradék nélkül elégjen.
Alkalmazds. Belsőleg 0.3-1.0-6.0 g.-ként
lázellenes szerül alkalmazzák. Váltóláz ellen 412 g.-ként lázmentes időben. Hatása a chininéhez hasonló, mely utóbbi hamisitására használták. A vizeletben részben változatlanul, részben
saligenin-né. szalicilaldehiddé és szalicilsavvá
bomolva válik ki.
Saligenin. Salicylalkohol. Orthoxybenzylalkohol. C18802. A salicinből 6% emulsinnal,
vagy phenol és formadehyd alkalikus folyadékban való kondenzálása utján nyert szintelen,
édeses izü vizben ( 1 : 15) alkoholban és éterben
oldódó kristályok. Olv. p. 82.
Allwlmazdsuk, mint natrium salicylicumé 0.1- 0.5-1.0 adagokban.
SALIMENTHOL.

félnonnál sósavval szemben való erősségét. Az
észter
elszappanositásához elhasznált
lug
mennyisége legalább 32.5 kcm. legyen a vakpróbánál elhasznált félnonnálsav különbözetében kifejezve. Az a fenti megszoritás, hogy legfölebb 1.5 kcm. félnormál lug legyen szükséges
5 g. semlegesitésére, legfölebb 2% szabad sav
jelenlétét engedi meg. 32.5 kcm. félnormál lug
elhasználása az 5 g. elszappanositásához: 182
észterszámnak felel meg, vagyis a készitménynek legalább 89.7 százalék észtert kell tartalmaznia; a teoretikus észter szám 202.7.
Alkalmazds. Izom és izületi csüznál. Belsőleg
béldezificiens. 0.25 .g.-kénr háromszor-hatszor
naponta. Külsőleg tisztán, olajakkal vagy zsirokkal, alkohollal, kloroformmal bedÖirzsölésre
vagy borogatásnak.
Samol, belajstromozott néven a nevezett cég
kész kenőcsöt is hoz forgalomba, mely 15%
salimentholt, 85% lanolin, olaj, viasz, viz és szappanból álló kenöcsöt tartalmaz.
SALIPYRIN.
Antlvyrinum salicylicum néven hivatalos.

Mentholurn salicyllcum. Cott.(Oii) . COO . C10tlrn.

SALITUM.

Sárgás, majdnem szintelen, <:.zagtalan és íztelen, kellemes <:zagÍJ folyadék. Vizben oldhatatlan. Alkohol, éter, kloroform, zsíros olajok
oldják. Fs. 1.045.
•
Előállitdsa. Chemisch-pharm. Laboratorium
Arnau a :E. szabadalmazott módszere szerint
szalicilsavnak menthol-ra való 140-220°-on
direkt behatá'.'a utján történik. A fölösleges szalicilsavat ~.zóadoldattal eltávolitva, vakuumban
rektifikálá'.'.nál az észter 12 mm. nyomásnál
180°-nál megy át.
Sajátságok. Vegyhatása semleges. Vakuumban 20 mm. nyomásnál 204°-on forr. 10%-os
kloroformos oldatának elt. képessége [a.]o =
-950. - Tömény káli vagy nátronluggal több
percen át főzve. erfü- men thai-szagot áraszt. A
még változatlan salimentholtól elkiilönitett lugas
folyadék sósavval semlegesitve nehány csepp
ferrikloridtól ibolyaszint ölt.
Szabad szalacilsav és észtertartalmának meghatározására (savszám és észterszám) 5 g.-iát
lombikba mérve 20-25 kcm. semleges alkoholban oldva nehány csepp phenolphtalein-oldat
hozzáadása után alkoholos félnormál káliluggal
titráljuk. Gyönge rószaszineződés bekövetkeztéig legfölebb 1.5 kcm. lugot kell elhasználnunk.
- A semleges oldathoz azután 5 kcm. alkoholos,
félnormál kálilugot adunk s 4-5 órán át visszafolyós hiité<:sel forraljuk. Az elszappanositás
bekövetkeztével a lugfö lösleget fél normál sóSélvval visszamérjük. Vakpróbával megállapitjuk a hasonló mennyiségü alkoholos kálilugnak

Borueolum salicylicum. CrntI"OCOCott.Ott.

Barna, olajszerű folyadék. Vizben oldhatatlan.
kevéssé oldódik glicerinben, ellenben alkohollal,
éterrel kloroformmal és zsíros olajokkal minden
arányban eegyedik.
Elődllitds a Chem. Fabrik von Heyden Radebeul bei Dresden gyár szalicilsavnak oly terpenekkel való rneleg;itése utján állitja elö, melyek hidratálás utján borenolalkoholokat, tehát
pinent és camphen-t szolgáltatnak.
Saiátságok. Alkaliákkal hidegen sókat alkot.
melyek melegitéskor szalicilsavra és borneolra
bomlanak. Ha tehát pl. 10 g.-ját 150 g. 16.5-17
%-os nátronluggal egy órán át vizfürdőn forraljuk s azután vizgözzel desztilláljuk, a maradványból sziirés és savval való tultelités után
szalicilsav válik le. A párlatban a borneolt kámforrá való átalakitás~.al mutathatjuk ki. E célból éterrel kirázzuk, az éteres rázadékból az
étert elpárologtatva. a maradványt 20 g. ecetsavban oldjuk s 3 g. chrómsav hozzáadása után
5 percen át visszafolyós csővel főzzük s végiil
vizgözt hajtunk út rajta. A púrlatban kámfor
gyül össze.
Alkplmazds. Izületi csÍJznál, aküt neuralgiánál. :Erzékeny bőrii egvéneknél viszkető kiütéseket okoz. Olivaolajjal 1: 1 aránvban keverve.
bedörzsölésre vagy ecsetelésre a Í<everék 5-1 O
grammját.
Eltartdsa fénytől óvott helyen.
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SALOCHININUM.
Szalcilsavas chininészter. CoH.COO . C20HnN20.

Szintelen kristályokból áll. Vizben oldhatatlan. alkoholban és éterben oldódik. Olv. p. 141°.
Előálliüísa. Zimmer & Co. Frankfurt M. szabadalma szerint.
Sajátsdgok. I-Ia hidegen telitett oldatához
hig ferriklorid-oldatot adunk, ibolyaszinezödés
keletkezik. Ugyanennek 10 kcm.-e 3 kcm. erős
klóros vizzel kirázva, ammoniától zöldes szinezödést ad. Vizes oldatában hig kénsav kék
fluoreszkálást idéz elő. - 100°-on legfölebb 2%
sulyveszteséget mutasson. - Ifa 0.5 g,-ját nehány csepp salétromsavval 25 kcm. vizben oldjuk, a szalicilsavról leszürt folyadék se ezüstnitráttól, se báriumnitráttól ne változzék.
Alkalmazds. Neuralgia és láz ellenes szerül.
tifusznál stb. ajánlják.
Közel áll hozzá a Chininum salicylicum, mely
230 r. vizben oldódik.

SALOCOLLUM.
Phenocollum salicylicum néven lásd a 146-ik
oldalon.

SALOCREOLUM.
Creosotum sallcylicum.
Olajszerű, barna. gyengén kreozotszagú folyadék. Vizben oldhatatlan. Alkoholban, éterben
s kloroformban oldódik.
Elődllitdsa a Chem. Fabrik von tteyden Radebeul bei Dresden szabadalma szerint gyárilag.
Sajdtságok. Vegyhatása semleges. Alkaliákkal való elszappanositás utján ferrikloriddal
szalicilsavra jellegző kék szineződést mutat.
Allwlmazás. Jzületi daganatok. csúz. kiütéses
infiltrációknál, Ivmnhadenitisnél stb. ajánlják kenőcs és ecsetelé~ek alakjában. Naponta 3-15
g. kell elhasználni.
Eltartása fénytől óvott helyen.

SALOPHENUM.
Acetparaamidophenylt1m salicylicum. Acetparamldosalol.

C6 fü (NH. Co. CHs)4 [O. CO. C6 Hi (OH)]
Fehér, kristályos por. vagy finom lemezkékáll. Szaga és íze alig van. Vizben majdnem
oldhatatlan.
Előállítás. Paranitro-phenyl szalicilsavas észtert. mely szalicil~.avnak vizelvonó szerek hatására paranitrophenollal való elszappanositása
utián készül ónmd és sósavval amidovegyiiletté
redukálnak. A keletkező paraamidophenyl szalicilsavas észterhen ecetsavanhidrid behatásával
az amidogyökbe az acetylgyököt is bevezetik.
Saiátságok. Alkoholban 1: 115. éterben 1: 1800
arányban oldódik, Jugokkal főzve, bomlás mel-

ből

lett oldódik. Olv. p. 186-188°. ttevitve kormozó
lánggal maradék nélkül ég. - 0.2 g.-ját föloldjuk 20 kcm. alkoholban. Az oldat feléhez
brómosvizet adva, fehér, terjedelmes csapadék
keletkezik; a másik fele nehány csepp ferrikloridtól ibolya~.zint ölt, mely szin a kémlö
szer fölöslegétől eltünik. - 0.2 g.-ját 5 kcm. káli
luggal melegitjük: a keletkező oldat előbb zöildeskék, majd végül vöröses. A hosszabb főzés
után ujra kihült oldatot kénsavval megsavanyitjuk és éterrel rázzuk. Az elkülönitett éteres
oldatot nehány csepp ferrikloridot tartalmazó
vizzel kirázzuk, mire a szalicilsav ibolyaszineződése mutatkozik. Az elkiilönitett kénsavas oldathoz hozzáadunk 1 kcm. 1 :20 phenol-oldatot.
0.5 g. calcium chloratumot (vagy átszürt vizes
rázadékának 2--3 kcm.-ét) s ammoniával lugossá tesszük: indigókék szineződés mutatkozik (indophenol-reakció).
Megvizsgáldsa. Olv. p. 186-188°. Vegyhatása semleges. - 0.2 g.-iát 10 kcm. hig sósavval hosszabb ideig rázzuk: a szüredék kénhidrogénviztől ne változzék (nehéz fémek). 1 g.-ját 30 g, vizzel hosszabb ideig rázva és
filtrálva, a szüredék 10-10 kcm.-e se báriumnitrátoldattal. se ezüstnitrátoldattal meg ne zavarosodjék (SO~. Cl). A maradék vizes folyadék 2-3 csepp ferriklorid-oldattól meg ne kéküljön (szabad szalicilsav és phenol). - 0.20.3 g.-ja 2-3 kcm. tömény kénsavval eldörzsölve szintelen vagy legfölebb sárgás oldatot
adjon (szerves szennyezőzések). Platinalemezen kormozó lánggal elégve, mérhető maradékot ne adjon.
Alkalmazás. 0.5-1.0-1.5 adagokban napi 6
g.-ig akílt izületi csúznál és ideges zavaroknál
- Kellemetlen mellékhatásai nincsenek.
A Saliphen (SaUcyl-JJ-JJhenetidin): C 6 tt4(0C'.'
tt,;)Ntt. COC6 tt~. 04 gyógyszer gyanánt nem
vált be.
Egyéb phenacetin. illetve paraamidophenol
foaraphenetidin) származékok a Paraacet anisidin ( Methacetin), monophenetidin citromsav
( Avolysin), lactyl-p-phenetidiid ( Lactophenin),
vropionyl-JJ-phenetidin (Triphenin,), 'salicydenJJ-!Jhenetidid ( Malakin), valerYl-p-phenetidin
(Sedatin), mandulasavas vhenetidin ( AmYfW/Jhenin),
acetophenonacetyl-p-amidophenoléter
( H.vpnacetin), acetamidoaethylszalicilsav ( Benzacetin), vhenaceünsulfosavas natrium ( P!zesin),
phenosuccin-p-aethoxyphenylsuccinimid
( Pyrantin).

SALOSANTAL.
1 salol és 2 oleum santali keveréke oleum
menthae piperitae nyomaival.
Zselatintokokban a 0.5 naponta háromszorhatszor hugycsö és hólyaghurutnál.
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semlegesitéshez ~.zükséges normál 11útriu111karbonátot mérjük le egy igen pontos, század
kbcentiméterekre osztott mérőcsőből egy kis
A paraoxifenilarzinsav salétromsavval ke- főzőpohárban s felhigitjuk 1-2 kcm. vizzel.
zelve, bizonyos feltételek mellett, metanitro-p- Most jobb kézzel a vizfiirdön álló, salvarsan
oxifenilarzinsavat ad, mely a 606-os ké~.zitmény oldatot fürgén keverve, balkézzel a lemért
kiindulási pontja, amennyiben ez utóbbi az nátriumkarbonátot egyszerre beleöntjük az
előbbiből redukció utján állítható elő. A közbearanysárga oldatba, mitöl az élénk pezsgés
eső redukciós termékek a metaamido-p-oxifeközben szinte megmered, olyan lesz, mint a hig
nilarzinsav és a metaamido-p-oxifenilarzinoxid, rántotta, de hirtelen és gyors keveréssel -a végső termék pedig a dioxidamidoarzenoben- mo~.t már lekapjuk a vizfürdöröl - mind finozol. Ennek a sósavja az eleinte to6-nak jeÍzett mabb szép tojá~.~.árga, hig ~zu~.zpenzióv:t lesz.
Ehrlich-ttata-féle preparátum:
melynek részecskéi az edé'ny falán megtapadnak és finomságuk jól látható. 1-2 percnyi
As=
As
keverés után kék és vörös lakmusz-papir csí/""kon az üvegbot hegyével alig érintve, megvizsgáljuk vegyhatását és tizednonnál nátronlug, vagy a tizednormál sósav 2-2 cseppjével
HCI. NH,
lJNH,. HCI
haladva, nem ~.emleges~é. hanem épen jelentOH
OH
kező lugossá tesszük. Igy a befecskendezésre
amelyet belajstromozott Salvarsan néven. befor- alkalmas folyadék tömege 7-10 kcm. között
rasztott üvegcsövecskében, 0.6 grammos ada- variál.
gokban hoz a höchsti festékgyár forgalomba.
A semlegesité~hez szükséges nátriumkarMaga a dioxidiamidoarzenobenzol, amely bonát mennyiséget a következő táblázat mueredetileg 592. számu preparátumnak volt je- tatja:
lezve, annyira könnyen oxidáló sárga por, hogy
Salvarsan
Na2C01
n. Na2C0:1
csakis levegőmentes csövecskékben tartható
0.0652
grm.
0.1
grm.
0.4554
kcm.
el. Vizben nem oldódik, csak lugositás után. E
0.1304 grm.
0.2 grm.
0.9108 kcrn.
vegyület sósavja azonban, a 606-os készítmény,
0.3 grm.
0.1956 grm.
1.3662 kcm.
bár szintén oxidabilis, vizzel lassacskán sava0.4
grm.
0.2608
grm.
1.8216 kcm.
nyu kémhatásu tiszta oldatot ad, amelynek be0.5
grm.
0.3260
grm.
2.2770
kcm.
fecskendezése azonban fájdalmas és nagyon
0.3912 grm.
0.6 grm.
2.7324 kcm.
nehezen szivódik fel. tta ezt az oldatot nátronluggal semlegesitjük, ugy monokloriddá,
A lugot ugy mérhetjük legpontosabban, ha a
majd semleges sóvá lesz, ami rögtön ki is csa- normál nátriumkarbonátból készitiink 5-10
pódik, de a hozzáadott alkáli feleslegében ujra kcm. tizednormál nátriumkarbonát oldatot s
feloldódik, mint nátriumfenolát:
azután az egész szám és az első tizedes által
jelölt mennyiséget a normál lugból vessziik a
As
As=
tizedes mérőpipettával, ezután ezt kiöblitve két/"-.
/""szer vizzel, majd egyszer a tizednormál oldattal, az utóbbival vesziink annyi tizedköbcenti1
1
\
1
métert, amennyit a második tizedes mutat és
NH2
NH2
szemmérték szerint még a harmadik tizedest
"/
ONa
ONa
is hozzátaksáljuk. Avagy használhatunk 1 /lüfl
kcm.-ekre beosztott mérő pipettát is, pl. egy 2
A 606-os készitmény oldására a Vámossy köbcentiméterest.
dr. a következő eljárást ajánlja:
Ily minuciózus pontosságra azonban nincs
Egy 50 kcm.-es főzőpohárban felmelegitiink
ugy is kii6-7 kcm. lepárolt vizet a vízfürdő hőfokára szükség, mert hiszen a végreakciót
1
lön
kell
beállitanunk;
elég,
ha
az
/ 10 kcm.-ekre
s a lemért 0.6 grm. salvarsant, melyet előzőleg
egy másik ilyen kis üveg pohárban üvegbottal osztott mérő pipettát használjuk pontosan és
jól elhengereltünk, szétnyomogattunk, apró a 2 és 3 tizedest egybevetve, szemmérték szerészletekben belehintjük folytonos keverés rint taksáljuk.
Azonossdg. lia 0.1 salvarsant 1 kcm. methylközben és várva minden részlettel, mig az
alkoholban oldunk, 1 kcm. vizet és 5 kcm. tized
előbbi teljesen feloldódott. A párolgás folytán
talán 5-6 cm.-re csökkent vizmennyiségben normál ezüstnitrátoldatot adunk hozzá, sötét0.6 grm. salvarsan könnyen és tökéletesen fel- vörös tiszta folyadék keletkezik, melyből 5
oldódik aranysárga szinnel. Ekkor a teoretikus kcm. 25%-os salétromsav hozzáadása után bar-

SALVARSAN.

Dioxydiamldoarzenobenzol dl klórhldrát . .
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nás csapadék válik le. E folyadékot vizfürdőn
addig melegitjük, mig a csapadék tiszta fehérré
s a folyadék sárgává válik, a turós és ammoniában oldódó csapadék leüllepedése után a
tiszta folyadékot leöntjük néhány csepp sósavat adunk hozzá és végül papiroson átszürjük.
A fölösleges ammoniával kevert folyadékot
azután egyenlő térfogat magnesiamixturával
keverjük, amikor is kristályos üledék keletkezik. Ezt filtrumra gyüjtve ammoniatartalmu vízzel kimossuk és sósavban oldjuk: az oldatban
stannoklorid hozzáadására barna szineződés
keletkezik.
- tta 0.1 salvarsant 5 kcm. vizben oldunk
s 1 kcm. normálsósavval és 3 csepp nátriumnitrátoldat-tal (1: 10) keverünk: a folyadék
sárga szine 3 kcm. nátronlugtól intenziv Vlőrösbe
megy át.
Megvizsgálás. 0.3 salvarsan 3 kcm. vizben
teljesen oldódjék s a tiszta oldat kongo papirossal szemben semleges legyen. tta 1: 10 vizes
oldat 5 kcm.-ét 4 kcm. nátriumacetátoldattal
vizfürdőn való melegitéssel kicsapjuk és filtráljuk, a sósavval megsavanyitott szüredékben
tt2S ne idézzen elő változást. A szüredék egy
másik részét 3-3 kcm. ammoniával és mixtura
magnesiaeval keverjük: még hosszabb állás
után se mutatkozzék se csapadék, se zavarosodás.
Alkalmazás. A salvarsan a lues és kisérő
kórtünetei kezelésére alkalmas annak mindhárom stádiumában. Váltóláznál, maláriánál, mocsárláznál és spirillumok által okozott mindennemü betegségnél is bevált, továbbá lichen,
ruber planus, psoriasis, ideg és vérbetegségeknél, amelyeknél arzénkura javasolt. ttatása
még nincs teljesen tisztázva. Alkalmazása látási zavarokat is okozhat.
Adagolása érbefecskendezésre férfiaknak 0.4,
nőknek 0.3; bőr alá vagy izmok közé 0.6-0.7
-0.3-1.0 g., nőknek 0.15-0.5 g., gyermekeknél 0.02-0.05-0.1. Kezdődő tabesnél ideg és
vérbetegségeknél 0.3-0.4 g. elegendő.
Neosalvarsan. Sárgás, sajátságos szagu por,
mely vizben igen könnyen oldódik teljesen
semleges vegyhatással. Az oldat szihe sárga.
Alkoholban, éterben és benzolban nehezen oldódik.
Elöállitása a salvarsanból formaldehydnátriumsulfoxylattal <Ctt 2 0tt. 0 . SONa) való
kezelése utján gyárilag történik (a höchsti
gyárban), amikor is dioxydiamidoarsenobenzolmonomethansulfinsavas Na keletkezik:
Sajátságok. 1 gr. salvarsannak 1.5 neosalvarsan felel meg. Vizes oldatából ásványi savakkal csapadék alakjában kiválik, mely alkaliákban oldódik. tta a savval kevert oldatát forraljuk, szurós kéndioxidszag keletkezik.

Alkalmazds mint a. salvarsané, főleg lues.
cerebralis vagy mening'itirnél. feloldására mindig frissen lepárolt steril hideg vizet alkalmazunk, esetleg 0.4 ;lc -os konyhasóoldattal. Oldatait semmi szin alatt ne hagyjuk állani, az iniiciálás előtt frissen kell késziteni, mert még
gyorsabban oxidálódik mint a salvarsan. Bőr
alá nem szabad fecskendezni, mert infil trálódást okoz. Minden 0.15 neosalvarsan érbefecskendezésére 25 kcm. viz szükséges. Izmokba fecskendezésre 5%-os vizes oldat, minden 0.15 kcm. neosalvarsanra 3 kcm. friss lepárolt vizzel. A befecskendezés helyén célszerii
%%-os novocain oldat 5 kcm.-ét előre injiciálni.
Eltartás igen nagy vigyázattal.
SECACORNlN.
A Secacomin-R.oche állitólag a secale cornutum alkaloidáinak steril oldata, mely az anyarozs
vérzéscsillapitó hatása mellett a vajudást is elő
segiti. Előbb Ergotin-Keller néven volt forgalomban. - Bőr alá, izmok közé és a hüvelybe
fecskendezik. - 1 g.-ja 4 g. secale cornuturnnak felel meg. - Adagja 0.5-1 kcm. F. ttoffmann La Roche t.;. Co„ Oreznach (Baden) készitrnénye.
Vigyázattal alkalmazandó, mert vérzést is
okozhat.

SECALAN.
A Secalan-Oolaz az előbbihez hasonló készitrnény.
SIDONAL.
Piperazlnum chinicum. C4H10N2 (C1H120B)2.

Szintelen kristályos' por. Ize és vegyhatása
savanyu. Vizben könnyen oldódik.
Elöállitása a piperazinnek kinasavval való
semlegesitése utján történik.
Sajátságok. Olv. p. 168-171°. Vizes oldata
ferrikloridtól nem változik; káliumbizmutjodiddal gyönyörüen kristályosodó kettős sót alkot.
Alkalmazás. Egész 8 g.-ig menő adagokban
vizes oldatban, ásványvizekben oly bajoknál alkalmazzák, melyek oka hugysavas diathesis.
Mindkét alkatrésze hugysavoldó hatásu. amenynyiben a kinasav a szervezetből hippursav alakjában válik le.

SOLANIN.
C42HR0NÜ15 (?)

A solanaceakban elöforduló alkaloida.
Szintelen kristálytűkhől áll, melyek vizben
majdnem oldhatatlanok s igen kevéssé oldódnak hideg alkoholban. Ize keseríí és égető.
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Előállitása. A levegőn száritott szétdörzsölt

burgonya fiatal hajtásait félsulymennyiség 93
százalékos hideg alkohollal kivonják, a kivonatot vakuumban 40-45°-on besűrűsitik, előbb
ligroinnal, majd éterrel kezelik s végül 95 százalékos alkoholból átkristályositják.
Sajátságok. Olv. p. 250°. Amylalkoholban oldódik. Salétromsav, kénsav vörösre 'szinezik.
Sói vizzel elbomlanak. Mint gyógyszer, nem
használatos.
SOLVEOL.
Solveol néven a Chem. Fabrik v. lieyden
kresoloknak állitólag kresotinsavas nátriumban
való oldatát hozza forgalomba. Az oldásra nátrium salicylicum is alkalmazható.
Barna, áttetsző, tiszta olajszerii folyadék. Szaga kátrányra emlékeztető, vegyhatása semleges. Vizzel keverhető, alkoholban oldható. Fs.
1.153-1.158. 37 kcm. (=42.4 g.) solveolban 10
g, szabad krezol van.
SOMATOSE.
liusból előállitott albumose készitmény . .Elő
állitás módja nincs ismertetve.
Sárga, majdnem szagtalan és iztelen por. Vizben teljesen és tisztán oldódik.
Alkalmazdsa. .Erősitő szer vérszegénység,
sápkór, ideg és gyomorbajoknál 6-12 adagokban, gyermekeknek 3-6 g.
Vassal, guajokollal és más gyógyanyagokkal
tejjel kombinálva, folyékonyan és porkeverékek
alakjában is forgalomban van.
SOMNAL.
A Somnal elavult készitmény. R.adlauer Berlinben mint a aethylált chloral-urethant hozta
forgalomba. Mihamar kitünt, hogy nem más,
mint alkoholos chloral-uretán, melyet ugy nyerünk, hogy 7.4 kg. tiszta folyékony chlorálba becsllrgatunk 8.5 kg. alkohol absolotus-t s az
oldathoz hozzáadunk 4.45 kg. urethant. lia az
oldathoz vizet adunk, s 60-70°-on bepárologtatjuk, chloral-urethant CC1 3 • Cli(Oli)Nli. CO
. OC2li5 nyerünk, melynek olv. p. 103°.
A Somnalt 2 g.-os adagokban alkalmazandó
altatószerül ajánlották.
SOZOJODOLSÓK.
A sozojodolsók az acidum sozojodolicum: dijodparyphenol sulfosav C 6 li 2 J 2(0li)S0 3 li-+3li2Ü
só származékai. .Ezt ugy nyerik. hogy 1 molekula
parafenolszulfosavas káliumhoz fö!Csleges hig
sósavat adnak s ez oldathoz kevergetés közben
káliumjodid és jódsavas kálium 5KJ. :K.JO:i

arányban készült oldatát öntik hozzá. A kezdetben kiváló jód mihamar eltünik s a folyadék
kristályos péppé válik a dijodparaphenolszulfosavas káliummá. A vizes oldatnak báriumkloriddal való cserebontása utján a báriumsót s ebböl
hig sósavval való leválasztás utján a dijodparafenolszulfosavat nyerik tüalakú hasábok alakjában, melyek vizben, alkoholban és glycerinben
jól oldódnak és sebkezelésre használatosak.
Hydrargyrum sozojodolicum.

CofüJ2(

O "-/Hg
"-Süs
Narancssárgaszinü finom por, mely 500 r. vizben, továbbá konyhasóold'atban igen könnyen
oldódik . .Előállitása a merkurinitrát és sozojodolnatrium tömény oldatainak kölcsönös kicsapása utján történik. liigany tartalma 32.05'/o. Alkalmazása lues-nél és szifilisnél 10 százalékos
oldata maró, 2.5 százalékos a legerősebb bakteriumölő hatásu. 0.5 g.-ja 1.5 konyhasóval
30 kcm. vizben, legfölebb csekély zavarosodással teljesen oldódjék. - 0.1 g.-ja 1 kcm. salétromsavban és 9 kcm. vízben oldva, ezüstnitráttól csak kissé zavarosodjék (Cl); 0.2 g.-ja 20
kcm. vizben kevés sósavval oldva se báriumnitráttól, se hig kénsavtól meg ne zavarosodjék
(S0 4 és Ba). - lievitve teljesen elillan . .Eltartása vigyázattal.
Kalium sozojodolicum. Cali 2J 2(0H)S0 3 K +
2li20. Szintelen, jól kifejlődött hasábok, melyek
70 r. vizben oldódnak. .Előállitása az acidum
sozojodolicumnál van leirva. Vizes oldata savanyu vegyhatásu s ferrikloridtól ibolyaszinűvé válik. Füstölgő salétromsavtól pikrinsav
keletkezés mellett jód válik le belőle. Báriumkloridtól forralásra oldódó kristályos csapadék
keletkezik.
Váladék kiválást gátló és száritó sebkezelő
szer. 1-5 talcum venetummal keverve, száraz
antiszeptikum kiütéseknél és égési sebeknél.
Lásd a 86-ik oldalon is.
Natrium sozojodolicum. CaH 2J 2(0H)S0 3 Na+
2li20. Szintelen kristályok, melyek 12 r. vizben
és g!icerinben is oldódnak . .Előállitása a szabad
savnak nátriumkarbonáttal való semlegesítése
és az oldat bepárologtatása utján történik. Glicerines oldata a levegőn nem változik. Vizes
oldata megsötétedik. A sebkezelésnél 1-2% oldatokban használatos.
Lásd a 107-ik oldalon is.
Zincum sozojodolicum. (C 6 li 2 J 2 (0tt)S0 3)2Zn
+6li20. Szintelek tűk, melyek 20 r. vizben és
alkoholban is oldódnak. Alkalmazása az orr.
hurutos bántalmainál stb. 10-15 r. talcum venetummal keverve vagy 3-5% oldatokban (kankónál).
Vigyázattal kell eltartani.
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SPARTEINUM.

SPIROSAL.
Szalicilsavas monoglykolészter:
CnH4(0H)COOCH2CH20H.

Szintelen, olajszerü folyadék. Vizben alig oldódik, alkohol, éter, kloroform könnyen oldják.
Ize keserű, sza~a az anilinéra emlékeztető.
Elődllitása a Spartium scoparium L (Sarothamus scoparius L) vizes kivonatából, melyet
bepárologtatva NaOti-dal lepárlásnak vetnek
alá, mindaddig amig a párlat lugosnak mutatkozik. A párlatot sósavval semlegesitjük, vizfürdőn
beszáritjuk, s a maradékot tömény káliluggal
ujra desztilláljuk. :Előbb ammonia száll el, azután sűrű olajszerű folyadék alakjában a bázis.
:Ezt viztelenités céljából fémnátriummal hidrogén áramban gyengén melegitjük s a nátriumtól elválasztva még egyszer rektifikáljuk.
Sajátsdgok. Forrp. 287°. Benzolban és petroleumbenzinben oldhatatlan; A levegőn oxidálóqás folytán megbarnul és megsűrűsödik, sósavas sója a
Sparteinmn suliuricum C 15 H2GN2H2SO.i +5 H20.
:Előállitása a tiszta bázisnak 25 r. viz és cca 25
r. hig kénsavval (fs. I.110-1.114) semlegesitése és az oldat kristályositása utján történik.
Szintelen, rhomboeder kristályok vagy kristályos por, mely 2 r. vizben vagy 5 r. alkoholban oldódik. Az oldat íze keserű. vegyhatása
savanyu vagy semleges. Éterben oldhatatlan.
ttevitve kristályízét elveszti s ha vizmentes
138°-on olvad. - 57o-os oldata báriumnitráttól
fehér, tannintól sárgásfehér, jódoldattól vörös··
barna csapadékot ad. - Káliumferrocianidtól
sárga kristálylemezkék válnak ki belőle. Nátronlug a 10%-os oldatban fehér zavarosodást
okoz, mely mihamar olajceppecskékké tömörül.
ez utóbbiak éterben és kloroformban oldódnak.
Megvizsgdlása. Szintelen legyen s hevitve
mérhető maradék nélkül elégjen. 0.1 g.-ja
5 csepp kloroformmal és 1 kcm. alkoholos káli
luggal hevitve ne árasszon izonitrilbüzt (anilinszulfát). - Tömény kénsavban szintelenül oldódjék s egy szemcse káliumbichromát hozzáadására az oldatban zöld, nem pedig ibolyaszineződés keletkezzék (strychnin).
Alkalmazás a digitalis pótszeréiil szivizom
bajoknál, szabálytalan érverésnél 0.1-0.15 g.
adagokban többször naponta. Hatása kétes. Külsőleg 5 százalékos vizes oldatban egészséges
bőrre ecsetelve lázas betegségeknél (tüdővész)
a láz csökkentésére. - Legnagyobb adagja pro
dosi 0.1-0.2 g. (Helv.), pro die 0.3-0.8 (Helv.)
Eltartása jól záró edényben vigyázattal.

Majdnem szintelen és szagtalan, olajszerü
folyadék. Vizben nehezen oldódik (1: 110) alkohol, éter, kloroform, benzol könnyen oldják;
olivaolajban 1: 8 arányban oldódik; vazelinnel
és zsirral keverhető.
Elődllitds. A Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer & Co., :Elberfeld szabadalmazott módszer
szerint késziti, szalicilsavnak aethylenglykolra,
ásványi savak jelenlétében való behatása utján.
Sajdtsdgok. Forrp. 12 mm. nyomásnál 1691700. Ha 10 cseppjét enyhe melegités mellett 5
kcm. nátronluggal elszappanositjuk s a terméket
hig kénsavval tulsavanyitiuk, finom kristályok
alakjában szalicilsav válik le, ·mely éterrel kirázva, ennek elpárologtatása után ferrikloriddal, vagy olvadáspontjának megállapításával
identifikálható. 1 kcm. spirosalnak 50 kcm. vizzel való rázása utján nyert és 1papiroson átszürt
telitett oldat ferrikloridtól élénk ibolyaszint ölt.
- Az oldat azonban báriumkloridtól vagy ezüst
nitráttá! ne változzék. - 0.5 spirosal 2 kcm. tömény kénsavban világossárga, nem pedig barnás szinnel oldódjék. Platinalemezen (0.3 g.) elégetve ne hagyjon mérhető maradékot.
Alkalmazás. Csúzellenes szer, külső használatra. Lábizzadás csökkentésére is használatos,
mint a szalicilsav. Könnyen felszivódik s a bőrt
nem izgatja. Többnyire higitatlanul vagy két r.
alkohollal higitva alkalmazzák naponta kétháromszor, bedörzsölésre, mint a Mesotan-t.

STIBIUM CHLORATUM.
Antimonium chloratum. Butyrum antlmonil.
Caustlcum antlmonlale. Antimontriklorid. Sb Cl3.

Sárgás, puha vajszerű tömeg, mely lemezes,
kristályos szerkezetet mutat. A levegőn füstölög és szétfolyik. Alkoholban, éterben, benzolban teljesen oldódik; vizzel tejszerü keveréket ad.
Elődllitása. Antimonszulfid porának tömény
sósavval való kezelése és átdesztillálás utján a
tankörnyvekből ismeretes.
Sajátságok. Vizzel keverve antimonoxikloricl
csapadékot szolgáltat, mely sósavval oldatba
vihető. :Elegendő tiszta, ha alkoholban tisztán
old ódik s ha 10 r. vizzel tejes keveréket ad,
mely borkősavtól megtisztul.
Alkalmazása, mint a Liquor stibii chlorati-é.
marató szernek rákos, szifilitikus daganatoknál stb.
Eltartdsa üvegdugós edényben, nedvességtől
megóva, vigyázattal.
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STIBIUM SULFURATUM.
Antimonium crudum. Stlbium suliuratum nigrum. Sb2Sa.

Fekete, fémfényü, grafithoz hasonló lepenyék
kristályos szerkezettel. Mint ásvány a termé~.zetben igen elterjedt s a többi fémek szulfidjaitól egyszerü kiolvasztással választják el; olv.
p. 450°. A legjobb minőségü majdnem teljesen
arzénmentes (O.l-0.15?é·) antimon, hazánkban
Rozsnyó táján fordul elő, sokszor igen szépen
fejlett sugaras kristályokban.
Sósavban ugyszólván teljesen oldódik.
Alkalmazás. Az állatgyógyászatban a nyirokedények váladékkiválását növelő, étvágyfokozó, hurutellenes, féregüző szeriil és krónikus bőr
baj oknál, 10-15 marháknak 7.5-10 gr., sertéseknek 1.5-2.6 gr., juhoknál 3-4 gr. adagokban nyálkás anyagokkal 3--4-szer naponta.
Az iparban tüzijátékok porkeverékeihez.
Ez utóbbi alkalmaztatásánál figyelembe veendő,
hogy kalium chloricummal dörzsölve robban.
Régebben az embergyógyászatban is alkalmazták s mint
Stibium sulfuratum nigrum laevigatum hivatalos szer volt (Brit„ Gall., U. St.). Ma a Stibium sulfuratum aurantiacum helyettesiti.

STOVAINUM.
Benzoylaethyldimethylaminoisopropanol11m
hydrnchlorlcum.

CH3C(C3H5)0.CO.C6Hú)CH2.N(CHa)2.HCl
Kicsiny, fehér kristályokból áll. Heringlé
szagu, keserii izii s a nyelven muló érzéstelenséget okoz. Vizben igen könnyen oldódik, alkohol 1 :70, chloroform 1 :50 arányban oldja.
Elődl/itása. Magnesiumaethyl-kloridot éteres
oldatban dimethylaminoacetonra engednek hatni. A keletkező terméket viz behatásával a megfelelő tert. alkohollá alakitják, melyet azután
benzoyl-klorid behatásának vetnek alá. A benzoylált aminoalkohol sósavas sója a stovain.
Sajátsdgok. Olv. p. 175°. Vizes oldata, lakmusszal szemben kissé savanyu, kongóvörüssel
szemben semleges. Oldódik methylalkoholbon
1 :5 és ecetéterben 1 :80, majdnem oldhatatlan
éterben és acetonban. Hevitve megolvadás
mellett teljesen elég.
Azonossdg. Vizes oldata a legtöbb alkaloidareagenssel csapadékot ad. Ha 1%-os oldatának 10
kcm.-hez 10-12 csepp kálilugot adunk, tejes
zavarosodás keletkezik, s később a bázis olaj
szerii cseppecskék alakjában leválik, melyek
hosszabb állás után sem merevednek meg. (A
cocain gyantás foszlányokat ad, melyek kristúlyossú merednek.) Ha iw; -os oldatának 5

kcm.-éhez cs~ppenként 1 :3 krómsav oldatot
adunk, a keletkező sárga csapadék minden
csepp hozzáadására kezdetben oldatba megy,
ha már maradandó csapadék keletkezik, ez 1
kcm. füstölgő sósav hozzáadására kevés gyantás maradvány mellett eltünik (a cocain-kromát
sósavval nem oldódik, de terjedelmes, felhős
csapadékot ad). Ha 0.1 g.-ját 5 kcm. vizben
oldjuk, az oldat színtelen legyen s 5 csepp 1: 100
permanganátoldat hozzáadására rövid időre
ibolyaszinüvé válik, néhány perc mulva azonban megzavarosodik s megbarnul (a cocainnál
az ibolyaszín hosszu ideig giegmarad s félóra
mulva is vöröses lesz zavarosodás nélkül.)
0.1 g.-ját sósav és salétromsav keverékének 1
kcm.-vel vízfürdőn bepárologtatva, színtelen
szurósszagu szirupszerü anyag marad vissza,
mely 1 kcm. alkoholos káliluggal elpárologtatva
gyümölcséterre emlékeztető szagot áraszt. A termék kevés vízzel leöntve, olajos cseppecskéket
szolgáltat. Ha 0.1 g.-ját 2 kcm. tömény kénsavval leöntjük s félórán át forró vizfiirdőn tartjuk
és vigyázattal 5 kcm. vizet adunk hozzá, benzoesavészter szag válik érezhetővé. A leváló
benzoesav éterrel kirázva, ennek elpárologtatása után egy csepp ferrikloriddal izabella szinti ferribenzoát csapadékot ad. Ha 1%-os oldatának 2-3 kcm.-éhez 2-3 csepp ezüstnitrátoldatot adunk, turós csapadék keletkezik, mely
fölösleges amrnoniában oldódik. Olv. p. 175°.
Oldata kénhidrogéntől ne változzék, (nehéz fémek) s tömény kénsavval eldörzsölve, gyengén sárgás oldatot adjon az elszenesedés minden nyoma nélkül (cukor, szerves szennyezések). Platinalemezen elégetve ne adjon mérhetéí
maradékot.
Sósavtartalnuínak meghatdrozásdra 0.5 g.-ját
20-30 kcm. vízben oldjuk, 2 kcm. hig salétromsavval megsavanyitjuk s pipettából 20 kcm. tizednormál eziistnitrútoldatot adunk hozzá,
majd lóbálgatás után 2 kcm. ferriammoniumszulfátoldatot és tizednonnál rhodan ammoniumoldattal maradandó megvörüsödésig titráljuk. Ehhez nem több mint 1.7 cm 3 s nem kevesebb mint
1.5 kcm. kémlőszerre legyen ~.ziikségünk. A készítmény számitás szerint 13.42% sósav tartalmu, ennélfogva 0.5-0.0671 g. HCl 1 kcm.
n/10 ezüstnitrátoldat = 0.00364 g. HCl; theoretice 0.0671 g. HCl-hoz 18.4 cm. n/10 eziistnitrátoldat = (20-1.6) használandó el.
Oldatai bomlás nélkiil sterilizálhatók, ha a h{í a
115°-ot meg nem haladja. Fontos olyan üveg
használata, amely alkalimentes. Piziologiai hatásban az adrenalinnal inkompatibilis.
Allwlmazdsa mint a cocainé és eucain-é helri
érzéstelenitőül, hasonló adagokban. Ez utóbbin{ll kevésbé mérges. Legnagyobb adagja ll. l g.,
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napi adagja 0.3 g., a véredényeket a cocainnal
ellentétben tágitja, s kis adagokban hőmérsék
let csökkentő.
Eltartdsa vigyázattal fénytől óvott helyen.
Andolin. Fogászati érzéstelenitő: 0.5 eucain,
0.75 stovain, 0.008 tonogen, ad 100 konyhasóoldatból.
STRONTIUM BROMATUM.
Stronciumbromid. SrBn+H20.

Kristályos por vizben 1 : 1 könnyen és alkoholban is oldódik.
Előállitása brómhidrogénsavnak
strontiumkarbonáttal való semlegesitése utján kikristályositással.
Sajátságok. Platinadróton a lángot karminvfüösre festi 120-130°-nál kristályvizét elveszti.
Megvizsgálás. Kénhidrogénnel ne\ legyenek
benne nehézfémek kimutathatók. Siliciumfluorhidrogénsavval ne adjon siliciumfluor báriumcsapadékot. Klór tartalma ne legyen több 1.5%nál: 0.3 vizmentes só titrálására legfölebb 24.5
tized normál ezüstnitrátoldat használódjék el.
Alkalmazása gyomorbajok, hyperaciditas,
Bright-féle vesebajnál maximális napi 4 g., epilepsiánál egész 10 g. adagokban.
STRON1 IUM CARBONICUM.
Szénsavas stroncium. Sr. Cüa.

Fehér, iztelen por, vizben alig oldódik.
Előállitás. A SrC0 3 a Strontianit-ásvány fő
alkotórésze. A Hszta készitményt 3.5 strontiumklorid oldatának 1 ammonium karbonát oldatával való semlegesitése utján nyerik 2 ammonia
és 2 viz keverékében. Gyárilag a szulfátból különféle módszerek szerint.
A tiszta sót a homeopathiában alkalmazzák,
a kereskedelmi árut tüzijátékokhoz és opalizáló
irisz-üveg gyártásánál.
STRONTIUM JODATUM.
Jódstroncium SrJ2+6füO.

Szintelen, átlátszó, hatszöges, szagtalan lemezkék, kesernyés sós izzel. Vizben könnyen
1 :0 . 6 oldódik. Alkalmazása, mint a jodidoké.
STRONl IUM LACTICUM.
Sr(CatI.Oah+3tt.O.

Fehér, kristályos, szagtalan por. Ize keserüen,
sós. A levegőn állandó 4 s. r. vizben oldódik;
alkohol is oldja.

Elődllitása. liigitott acidum lacticumot strontium carbonicummal pontosan semlegesitenek
és az oldatot besürüsitve kristályositják.
Sajdtságok 110°-nál a só vizmentessé válik s
16.9% kristályvizet veszit; erősebb hevitésre
megszenesedik, gőzei nem világitó lánggal égnek. Ne legyen nehéz fémekkel vagy kloriddal
szennyezve. 1: 10 oldatát siliciumfluorhidrogénsav többórai állás után se változtassa meg (Ba)
s ecetsavval megsavanyított oldata kálium bichromicum flavummal meg ne zavarosodjék
(Ba).
Alkalmazdsa. Vesebajoknál, mivel a hugy fehérjetartalmát csökkenti. Pro die 8-10 g.-ja is
beszedhető, egyébként ugy adagoljuk, mint a
SrBr~-ot.

STRONTIUM NITRICUM.
Stronciumnitrát. Sr(NOa)2.

Szintelen, oktaéder kristályokból áll, melyek
5 r. hideg, 1/z r. forró vizben oldódnak s némileg
higitott szeszben is.
Előállitdsa. Strontum carbonicumnak hig salétrom savban való oldása utján. A forró oldatból kristályvíz mentes só válik le, hideg vizből
4 és 5 molekula kristályvizzel. Gyárilag Strontianitnak salétromsavban való oldása és átkristályositással.
Sajátságok. A lángot vörösre festi.
Alkalmazás. Gyógyszerül nem használják,
igen elterjedten tüzijátékok céljaihoz. Ez utóbbi
célra csak a kristályviz nélküli só alkalmas.
Kénsavas káliummal való keverését a lehető legnagyobb elővigyázattal kell eszközölnünk.
. STRON1 IUM SULFURICUM.
Stronciumszuliát. SrSOa.

Mint Cölestin-ásvány kristályosan fordul elő.
Fs. 3.925. Stronciumsó-oldatoknak hig kénsavval való kicsapása utján állitható elő.
Alkalmazdsa más stronciumsók (karbonát,
szulfid) előállitására továbbá tiizijátékokhoz.
STROPHANTINUM.
Strophantin. C.otfooO 10.

A Kombe-magvakban előforduló glükozida.
Szintelen finom kristályliszt, mely vizmentes
formában a fenti képletnek felel meg. Vízben
könnyen oldódik, alkoholban nehezebben.
Elődllitdsa. A Strophantus Kombe szénkéneggel zsirtalanitott magvait 70~~ szesszel kivonják s az kivonószer elpárologtatása után nyert
kivonatot vizben oldva, az oldatot megszürik
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és elegendő, de nem tulsok tanninnal kicsapják.
A nyert szürke csapadékot ólomoxiddal keverik
beszáritják s végül alkohollal kivonják. Az alkoholból a strophantint éterrel csapják ki.
Sajátsága!?. Olv. p. 167°-170°-nál bomlás
mellett. Éterben, kloroformban, szénkénegben
majdnem oldhatatlan. A Fehling-féle oldatot
nem redukálja. Ifa egy szemcséjét tömény kénsavba vetjük, smaragdzöld szineződés keletkezik (methoxyl-csoport). Vizes oldata gyengén
balratéritő. Iia 0.5%-os sósavval lassan melegitjük, 70°-nál hirtelen elbomlik egy vizben oldható cukorféleséggé, a strophantobiosemethyl
észteré és az oldhatatlan strophanthidinné
C4oliaoOrn+nli20=C21IissÜ1+C12Ii210 10Clia.
Alkalmazása. A legerősebb szivméregeknek
egyike hasonló hatással mint a digitalin. Legnagyobb adagja 0.0005, pro die 0.002. A lélegzö
szerveket nem beolyásolja kedvezőtlenül, s nincs
kumuláló hatása. Bőralá fecskendezésre nem alkalmas. Érbefecskendezésre 1;/0 0-os oldatának
0.75-1 kcm.-e.
Pseudostrophantin. C 3 1li48 Ü1 2 • Főleg a Strophantus hispidusból és a zöld magvakból. liidrolizisnél pseudostrophantidinné és saccharobiosevé bomlik. Iiatása kétszer oly mérges, mint a
strophantiné.
Quabain (Quabain) Caoli460 12 • A somaliak
nyilmérge a Ubajo-fából. A Strophantus glaberből állitják elő. Iiatása közel áll a két előbbihez
de még intenzívebb és biztosabb. Eddig még
csak gyermekek szamárhurutjánál alkalmazták
naponta négyszer 0.00006 g.-ként.

STRYCHNINUM HYDROCHLORICUM.
C21H22N202 . HCI . +2H20.

Szintelen, hasábos kristályok, melyek 35 r.
vizben, vagy 60 r. alkoholban oldódnak. Kristálvvizét 100°-nál elveszti.
Elődllitása.
10 strychninum p1urum-ot 100
forró vízben oldunk s oldatához 4.4 tömény
(25%-os) sósavat adunk s besürüsitjük.
Sajdtsdgok. Alkal.mazás és hatás mint a nitráté.

STRYCHNINUM SULFURICUM.
Sztrichnlnszuliát, C2ilfoN20 2 . tt 2S04+5tt 20.

Szintelen, hasábos kristályok. 50 r. vizben
vagy 110 alkoholban oldódnak.
Előállitása. Strychninum purumnak hig kénsavval való semlegesítése utján methylorange
indikátor alkalmazása mellett (10 részhez 8.8 r.
hig (16.66%) kénsav).
Sajdtsdgok. Éterben 111ajdne111 oldhatatlan.

100°-nál 10.8% kristályvizet veszit. A vízmentes só olvp. 200.
Megvizsgálás, alkalmazás, eltartás mint a
Strychninum nitricumé.

STYPTICIN.
Cotarninum hydrochloricum. C12HrnNOa . ttc1+2mo.

Iialványsárga kristályos, nedvszívó por. Vízben és alkoholban könnyen oldódik, éterben oldhatatlan.
Elődllitása. Narkotint gyönge melegítés mellett hig salétromsavval vagy„forró kénsavas oldatban barnakő hozzáadásával oxidálnak. Cotarnin keletkezik és opiansav, mely pelyhekben leválik. A papiroson átszürt oldatból a bázist mész és szódával való semlegesítés után
erős nátronluggal kicsapják és benzolból átkristályositják. A sósavas sóvá való átalakításnál vízmolekula leválás mellett isochinolinszármazékká való gyürüzáródás következik be.
Sajdtsdgok. Vizes oldata savanyu vegyhatásu.
Iievitésre megbarnul és és elbomlik; a visszamaradó szén maradék nélkül elég. - Azonosságának kimutatására a következő sajátságai
szolgálhatnak: kis mennyiségének tömény kénsavban való oldata salétromsav hozzáadására
barnásvörössé válik. - 0.1 g.-ja 10 kcm. vizben
oldva, Nessler-reagenssel sárgás csapadékot
ad, mely hosszabb állás után sem válik feketévé
(a hydrastinin mihamar megfeketedik). - 0.20.3 g.-ját föloldjuk 4-5 kcm. vizben s hozzáadunk 20 kcm. tizednormáljodoldatot, mire barna csapadék keletkezik. Iiosszabb rázás után
az összecsomósodott csapadékot papirossszürőre
gyüjtjük s kevés vízzel gondosan kimossuk. A
viz lecsepegése után a csapadékot föloldjuk a
szűrőre öntött 5-6 kcm. forró 90 százalékos
alkoholban: a szüredékből hosszabb állás után
finom barna fénylő kristályok válnak le, ezek
iódjod savas kotarninból állanak s olvadáspontjuk szárítás után 142°. - 0.1 g.-ja 10 kcm. vízben oldva és salétromsavval megsavanyitva,
ezüstnitráttal fehér klórezüst csapadékot ad. Tisztaságának megvizsgálására 0.1 g,-ját 2 kent.
vízben oldjuk s 3 csepp 10 százalékos nátronlugot adunk hozzá. Minden behulló csepp muló
zavarosodást okoz, mely ujra oldódik. Rázogatással megszakított kis idei állás után a szabad
bázis kikristályosodik. A folyadék teljesen átlátszó legyen s legfölebb kissé sárga szinü, a
csapadék pedig majdnem tiszta fehérszinü. (Idegen bázisok zavarosodást és erős színeződést
okoznak.) - 0.2 g.-jának 2 kcm. vizben való
oldata ammonia hozzáadására meg ne zavarosodjék (számos más bázis ammoniától kicsapódik.
Alkalmazds. Vérzéscsillapító, mint a hydras-
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tinin, mely fölött az az előnye van, hogy egyuttal csillapitó és enyhitő hatásu. Belsőleg havibajhiány, vagy tulerős havivérzéseknél, vérhányásnál 4-5-ször naponta 0.025-0.05 g.-ként.
Befecskendezésre erős vérzésnél 0.2 vizes oldat-km glutealis izmok közé.
Eltartás vigyázattal, elkülönitett hetven.

Sajátságok. Olvp. 195°. Oldatai tartósak és
fözéssel sterilizálha tók.
Alkalmazás, mint a cocainé. Befecskendezésre
a következő oldat használatos: RP. Subcutini
0.8, Natrii chlorati 0.7, Aquae destillatae 100.0.
Anaesthesin. (Lásd a 20-ik oldalon is.)
Előállitása. P. nitrobenzoesavas aethylészternek ónnal és sósavval való redukálása utján történik.
STYPTOL.
Sajátságok. Olv. p. 90-91°. Alkoholban éterCotarnlnum phtallcum. (C12Hl3NOaH20)2 CGH4(COOH) 2
ben, klorofonnban könnyen oldódik, valamint
Világos sárga, finom kristályos por. Kevesebb, zsirokban is. Oleum amygdalae 10 százalékát,
mint egyenlő sulyrész vizben oldódik.
oleum olivae 3%-át oldja. Olajos oldatai bomlás nélkül sterilizálhatók.
Előállitása. Cotarnin és phtalsavnak egymásra
Azonosság és megvizsgálds . .Hig káliluggal
hatása révén az organikus kémiában ismeretes
hosszabb ideig fözve, amidobenzoesavvá és
módszerek szerint.
Sajátságok. Vizes oldatából átkristályositva, aethyl-alkohollá bomlik. Ez utóbbit a jodoformkönnyen bomlik szabad bázissá és savanyu sóvá, reakcióval mutatjuk ki. Ha kis mennyiségét sómely csak 50 r. vizben oldódik. A cotarninnak savtartalmu vizben oldjuk, s nehány csepp náta stypticinnél fölsorolt reakcióival identifikál- riumnitritoldatot adunk hozzá, s aztán némi alható. A phtalsav kimutatására 0.2 g. styptolnak koholos /3 naphtololdatot. ügy cseresznyevörös
3 kcm. viz és 6 csepp hig kénsavval készült ol- szineződés következik be (kékesárnyala ttai).
·datából a phtalsavat éterrel kirázzuk, az étert mely sósavval való megsavanyitásra narancs
elpárologtatva . a maradványt megolvadásig szinüvé válik. - Alkoholos. és ,éteres oldata
vigyázva melegitjük s kihülése után 2 kcm. tö- tiszta legyen és semleges vegyhatásu. 1: 10 almény kénsavval, 0.1 resorcint adva hozzá, 120°-n koholos oldata higitott salétromsavval megsamelegitjük: a kihült keveréket vizbe öntve, ez vanyitva ezü~.tnitráttól ne változzék. 1: 10 sósavas oldatát JI2S meg ne változtassa. - 0.2
élénkzröld fluoreszkálást mutat.
g.-ja platinalemezen elégetve, mérhető maradéAlkalmazása vérzéscs.illapitóul, mint a Styp- kot ne adjon. - 1 g.-ja 7 százalék arzénmentes
ticin. Hatását a phtalsav vérzéscsillapitó és sósavban oldva s. Gutzeit módszere szerint vizsgyulladás elleni hatása elősegiti.
gálva, egy óra alatt se adjon arzénreakciót.
Eltartása vigyázattal.

SUBLAMIN.

STYRACOL.
Ouajacolum clnnamyllcum.
Csfü(OCHa) . 0 . CsHö . CH : CH . CO.
Tűafaku kristályok. Vizben oldhatatlan.
Előállítása guajakol és fahéjsavklorid molekuláris mennyiségeinek vizfürdőn való melegi-

tése s a terméknek alkoholból való kikristályositása utján.
Sajátságok. Olv. p. 130°.
Alkalmazása. belsőleg idült hugyhélyaghurut.
kankó, gyomor és bélhurut, valamint tüdővész
nél 0.25-0.5-1.0 g, adagokban naponta többször.

SUBCUTIN.
Anaestheslnum solublle.
COOC2H5 . Cafü . NH2SOaH . C1H40H.

A paraamidobenzoesav parafenolszulfosavas
észtere a Subcutin fehér kristályos por. Vizben
nehezen (1: 100). oldódik.
Előállítása. Meister Lucius & Co., Brünig.
Höchst szabadalma szerint gyárilag-.

Hlganyszulfát aetylendlamln.
S04Hg. 2C2HsN2+2H20.

Fehér tűk. melyek vizben alkalikus reakcióval, glycerinben is igen kcnnyen, alkoholban nehezen oldódnak.
Elődllitdsa. Komponenseinek direkt egyesitése utján.
Sajdtsdgok. Higanytartalma mintegy 44 százalék., tehát 1 g. szublimátnak 1.666 sublamin
felel meg. Ha tömény pl. 3 százalékos oldataihoz konyhasót adunk, több órai állás után zavarosodás, illetve könnyü csapadék keletkezik.
Aethylendiamintartalmánál fogva a fehérjét meg
nem alvasztja s szappanoldatokkal sem ad csapadékot. Ezüst, ón és tiszta nikkel tárgyakat
meg nem támad, de vasat, acélt és nem jól nikkelezett tárgyakat igen.
Alkalmazds. Mint a szublimáté, amely fölött
előnye, hogy könnyebben oldódik s nem oly
maró. A kere,.kedelemben rózsaszinüre festett
1.0 g.-os tablettákban fordul elő. Anatomiai készítmények fixálására is ajánlják, mert azok
festhetőségét fokozz8.
Eltartdsa vigyázattal. fénytől óvott hei}·en .

.
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SULFIDAL.
Sulfold. Sulfur colloidale. Kolloid kén.

Sziirkés fehér por, mely vizzel tejszerü s átesö fényben kékesen csillámló folyadékká oldódik. Oldatát hidegen és frissen kell késziteni.
Elődllitása. A ként vegyületeiből nedves uton
fehérjék jelenlétében választják le savanyu oldatban s a kiváló csapadékot vizzel mosva, kevés alkalival ujra oldják, az oldatot bepárologtatják s esetleg dializálás után alkohollal, alkohol és éter vagy aceton keverékével kicsapják.
A Chem. Fabrik v. Heyden A.-0., Radebeul b.
Dresden 164.664. sz. németbirodalmi szabadalma
szerint pl. 10 natriumszulfidot 2000 vizben oldva
1 albumint v. albumose-t, peptont vagy zselatint adunk hozzá, ennek oldódása után pedig
a natrium szulfid elbomlásáig kénessavat vezetünk az oldatba. A nyert csapadékot kimosva,
kevés alkalival ujra oldjuk s az oldatot beszáritjuk. Vagy 100 natriumszulfidot 500 vízben
oldva 5 lvsalbinsavas natriumot adunk hozz:.í s
ugy járunk el, mint előbb. Natrium tioszulfát 10
százalékos oldatából is ki lehet indulni albuminnal vagy peptonnal.
Sajdtsdgok. Ha vizes oldatát dializáljuk, a
hártyán a kénnek nyomai s.e hatolnak keresztiil. Alkoholban, éterben, acetonban stb. oldhatatlan, valamint tömény konyhasóoldatban is.
de fiziologiai konyhasóoldatban feloldódik. Oldatait savak kicsapják, de semlegesítésre ujból oldódik. Oldatát alkalikus folyadékok, fehérjeoldatok, vér, vérsavó, stb. ki nem csapják,
de alkohol igen. 80 százalék ként s mintegy 20
százalék fehérjét tartalmaz.
Azonossdg. Kék lánggal ég S0 2 keletkezése
mellett. Nátronluggal főzve, az oldat megsárgul
poliszulfidok keletkezése mellett. Ez oldat megsavanvitásakor kéntej keletkezik s e,l"ős H2S
szag válik érezhetővé. Szódával v. salétrommal
összeolvasztva, a vizben oldható maradék sósavval tulsavanyitva BaCl 2 -dal az ismert báriumszulfát csapadékot adja.
Allwlmazdsa mint a közönséges kéné, de föleg bőrgyógyászati célokra. Kolloid állapotánál
fogva hatásosabb, mint a sulfur praecipitatum:
főleg seborrhoeás állapotoknál, acne-nel pityriasisnél, rühnél stb.
Oldatának készítésénél lemért mennyiségét
hideg vízzel leöntjük, néhány percig állani hagyiuk s erősen összerázzuk. Kenőcsök készitéséhez szintén kevés vizzel eldbrzsöljük.
Bármely gyógyszerrel kombinálható p. szalicils.avval 10 sulfoid, 2 acidum salicylicum,
100 vas.etin. Vlemningkx-oldat helyett a következö keveréket ajánlják: RP. Sulfoid 50.0.
Aquae destillatae 350.0, Saponis kalini 150.0,

Olei neroli artif. gtts. M. f. pasta mollis. Ecsetelésre rendelhető pl. Rv. Sulfoid 10.0, Zinci oxydati 20.0, Amyli tritici 20.0, Olycerini 30.0,
Aquae dest. ad 100.0.

SYRGOLUM.
Syrgol néven az A.-0. vorm. Siegfrid, Zofingen (Svájc) cég kolloid ezüstnek albumosekkal való vegyületét hozza forgalomba. Az elő~
állitásmód nincs publikálva.
Sajdtságok. A Syrgol barnásfekete, csillogó
fémizü, szagtalan lemezkékből áll, amelyek két
rész vizben lassan, de teljesen oldódnak. Oldódik glycerinben is, ellenben éter, kloroform,
benzol és aceton nem oldják. 2 százalékos vizes oldata vöröses barna s némi zöldes fluoreszkálást mutat.
Azonossdg, Porcellántégelyben hevitve égetett szaruszagot áraszt s az izzitási maradvány
salétromsavban tisztán oldódik s ez oldatában
sósav fehér, ammoniában oldódó csapadékot
idéz elő. - 1 :500 oldata egyenlő térfogat alkoholtól nem változik s kevés sósavtól opalizáló
vörösesibolya szineződés mellett megzavarosodik, sav fölöslegétől e zavarosodás eltünik. Hasonlóan viselkedik az oldat salétromsavval szemben is, ennek fölöslegétől zöldes fluoreszkálás
áll be s az oldat rövid idő alatt színtelenné válik. Pikrinsav az oldatban barna, pelyhes csapadékot idéz elő. - Nitrátot ne tartalmazzon,
ennélfogva néhány lemezkéie diphenylaminoldatra szórva, a lemezkékből kiinduló kék sávokat ne okozzon. Ezüst tartalma izzítási maradványa salétromsavas oldatának titrálása utján
határozható meg ammoniumrhodaniddal ferriszulfát indikátor mellett.
Alkalmazás. Belsőleg kankó ellen. továbbá a
szemgyógyászatban és a sebészetben, mint az
ezüstfehérjevegyiiletek. 1-2 százalékos oldatait mindig frissen készitsiik, az oldást gyönge
melegítéssel is elősegithetj ük.
Eltartdsa vigyázattal, fénytől óvott helyen.

TANNALBIN.
Tannlnum albuminatum. Tannin-fehérje.

Barnás, szagtalan és íztelen por, vizben és
alkoholban csak nyomokban oldódik.
Előállitása.
10% fehérjeoldat 10 ré~zét 10
százalékos tanninoldat 6-5 részéhez keverjük,
a keletkező cs.apadékot kimossuk, amig ferrikloriddal tanninmentesnek nem mutatkozik, száritjuk s végül 6 órán át 120°-ra hevítjük, miáltal
oldhatatlanná válik. Ez utóbbi cél a csapadéknak alkohollal vagy nagy mennyiségü ásványi
savval pl. sósavval való kezelésével is elérhető.
Sajátságok. Vízzel kirázva, ferrikloriddal
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gyönge megkékülést mutat (tannin). Vizzel 1 :5
főzve a szüredék fehérjével csapadékot ad. Ha
tannalbint nátronluggal rázunk, a keverék megkocsonyásodik s forralva és sósavval tultelitve
a fehérje bomlása következtében H2S szag
lép fel. - 2 g. tannalbint 10 kcm. 40°-os vizzel
20 csepp sósavval (fs. 1.124) és 0.25 pepsinnel
jól összekeverve 40°-on 3 órán át keverés nélkül
állani hagyunk. Az oldatlan maradványt 100°-on
száritott sziirőpapirosra hozva, 3-szor kimossuk
10-10 kcm. hideg vizzel, a szürőn 100°-nál
száritjuk és mérjük: sulya ne legyen kevesebb,
mint 1.0 g.
Alkalmazás. Ártalmatlan béladstringens, bélhurutoknál napi 0.5-1.0 g. (egész 2.5 g,), gyermekeknél 0.2-0.3-0.5 g.-ként. Tüdővészesek
hasmenésénél 0.5-1.0 g.-ja igen jó hatásu, valamint vesebajoknál is.

TANNALUM.
Alumlnlum tannlcum. Bázisos ecetsavas alumlnlum.

Barnás por, vizben oldhatatlan. Nátronlug
oldja. Előállitása aluminium szulfátnak, ammoniával semlegesitett tanninnal való kicsapása
utján.
Tannalum solubile. Aluminium tannico tartaricum

Al2(C4H4Üa)2. C 14 H8 H 6 + 9H20.
Előállítása:
az oldatlan csersavas aluminiumnaik borkősavoldatban való feloldása s az oldat beszáritása
utján. Barnás vizben oldódó por. - Erősen
összehuzó a tannin és timsó kellemetlen ize nélkül. Gégefő és torok bajoknál, mint hintőpor,
oldatban ecsetelésre, toroköblitésre és belehelésre.
Hasonló alkalmazásu, mint az Alsol, Bora!,
Eston, Formston, Lenicet stb. (L. a 15. oldalon.)

TANNIGEN.
Acidum acetylotannlcum. Acetil tannin.

Fehéres vagy sárgásszürke, szagtalan és iztelen amorf, kissé nedvszivó por, mely vizben
majdnem oldhatatlan, alkoholban könnyen oldódik.
Előállítása. Tannint a megfelelő mennyiségü
jégecettel és ecetsavanhidriddal acetilálnak,
ugy hogy kettőnél több acetyl-gyölk ne lépjen a
tanninmolekulába. A terméket vizbe öntik, amikor acetyltannin válik le.
Sajátságok. Forró viz és éter nyomokban
oldják. Lugok és alkalikus vegyhatásu sók oldatai könnyen oldatba viszik. Viz alatt hevitve
100°-on megpuhul és szivós tömeggé alakul,

mely száritva 187-195°-nál megolvad s elbomlik.
Azonossdga. Ha kis mennyiségét nehány
csepp vaskloridot tartalmazó vizzel rázzuk, a
leülepedő részecskék hosszabb idő mulva kék
szinüvé válnak. Ha 0.2-0.3 g.-ját 1 kcm. nátronlugban oldjuk s kissé melegitjük, vörösbarna
szineződés mutatkozik s ha 1 kcm. ólomecetátoldatot adunk hozzá s összerázás után 1 csepp
hidrogénperoxidot: élénk vörös szineződés keletkezik (a létesült gallussavból keletkező
tannoxyl sav); H 2 0 2 föliöslege e reakciót megakadályozza.
Ha 0.1 g.-ját gyönge meleJgitéssel tömény
kénsavban oldjuk, zöld szinezÖ!dés mutatkozik.
Ha azután cseppenként alkoholt adunk hozzá,
ecetéter szag válik érezhetővé, amit gyönge
melegités elősegit
Megvizsgálása. Ne Jegyen ecetsavszagu, ami
a fényen és levegőn bekövetkező bomlás jele.
- 1 g.-iát 10 kcm. vizzel rázva, a szüredék
ferrikloridtól meg ne kéküljön, sem pedig fehérjével ne mutasson zavarosodást (szabad
tannin). - 0.5 g.-ja platinalemezen elégetve, ne
adjon mérhető maradványt.
Alkalmazás. A tannin helyett idült hasmenésné! 0.2-0.5 egyes adagokban naponta 3 g.-ig.
Csak a belekben szivódik föl s igy a gyomrot
nem terheli. 2 százalék mennyisége 5%-os
· natriumszulfátoldatban oldva!, torokgyulladásnál ecsetelésre.

TANNOCHROM.
Tannochrom néven 0. Hell & Co., Trop:pau,
Chromium oxydatum bitannicum resorcinatum
készitményt gyárt, mely állitólag 0.2 krómoxid,
1 tannin és 2 rezorcinból áll, s folyadék és por
alakjában jön forgalomba.
Tannochromum liquidum. A tannochrom oldat csersavas krómoxid oldata rezorcinnal. Tannochromtartalma 50 százalék. Az oldat sötétbarna szinü és szagtalan.
Sebek és daganatok maratására alkalmazzák
tisztán vagy 10-20 százalékos oldatban, továbbá hiivelyöblitésre 0.25-0.5 százalékos oldatban.
Tannochromum siccum. A tannochrom-por
előállitása a tannochromoldat bepárologtatása
s a maradvány talcummal való keverése utján
tcrténik. Hamúsziirke szinü szagtalan por, 50
százalék tannochromtartalommal.
Alkalmazása sebantiszeptikum ·gyanánt 510 százalékos kenőcs, hintőpor és 0.1 g.-ot tartalmazó méhgolyók alakjában.

167

TANNISMUT.
Bismutum bitannicum. Bizmutbitannát.

Könnyii, szürkéssárga por. Ize igen gyengén
savanykás. Vizben oldhatatlan.
Előállitása. A Chem. fabrik v. tteyden, Radebeul cég szabadalma szerint ugy nyerik, hogy
854 g. tannin és 340 g. szóda 4 liter vizben való
oldatához kevergetés közben 322 bismutum nitricumnak 52 g. salétromsav és 350 kcm. vizzel
való oldatát csurgatják hozzá, a csapadékot
kimossák és 40°-nál száritják.
Sajátságok. Hideg vizes kivonata kissé savanyu vegyhatásu és ferrikloriddal kissé megkékül. Hideg nátronlugban teljesen oldódik, valamint meleg hig sósavban is. 110°-nál száritott
készitmény BiO-tartalma 24.7 százalék legyen.
főzésre a tannismutból tannin válik le s a bitannát monotannáttá alakul át.
Alkalnwzása. Mint a bismuturn tannicum-é,
másfélszer oly nagy mennyiségben, akut és idült
bélhurutoknál 0.5 g.-ként, továbbá nedvesedő
ki ütéseknél.

TANNOBROMIN.
Vöröses vagy sárgásszürke. vizben nehezen
oldódó por. Alkoholban oldódik.
Előállitása az A.-0. fiir a Anilinfabrikation in
Berlin cég szabadalma szerint formaldehydnak
dibromtanninra való behatás.a utján történik.
Sajátságok. Alkalikus folyadékokban könnyen
oldódik. 'Brómtartalmának meghatározása ugy
történik. mint a Bromocol-é (L. a 32. o.). melyhez
ugy sajátságaira, mint hatására nézve közel áll.
Alkalmazdsa. Dezinficiens és adstringens.
TANNOFOM.
Tanninum methylatum. Dimethyl-tannin.

fehéresV'öröses. szintelen, keserii és összehuzó ízíí por. Vízben oldhatatlan. alkoholban
oldódik.
Előállitása. 5 r. tannint föloldunk 15 forró
vizben; ez oldathoz hozzáadunk 3 r. formaldehydoldatot (30 százalék) és tömény sósavat
mindaddig. mig csapadék keletkezik. Ez utóbbit kimossvk és 40°-on száritjuk.
Sajátsdgok. Olv. p. 230° bomlás mellett. ttig
ammonia sárga, szóda vagy nátronlug barnavörös szinnel oldják s ez oldatból savak ujra
kicsapják. - 0.01 g. tannoform 2 kcm. kénsavban barnavörös szinnel, mely melegítésre zöldre
majd kékbe megy át s ha ekkor alkoholt adunk
hozzá, gyr·nvörü kék szin mutatkozik, mely
egy idő mulva megv örösödik, nátroniuggal pedig fűzöld szinüvé lesz.
Allwlmazrís. Adstringens és antiszeptikum. Belsőleg idiilt bélhurutnál naponta 4-szer 0.5 g.1

ként. Külsőleg mint erősen száritó hintőpor lábizzadásnál (30 százalék). nedvesedő ekcémáknál (15 százalék), büzös sebeknél (10 százalékos
kenőcs) stb.

TANNOPHEN .,
Chlor-metakrezolt formaldehydet és tannint
tartalmazó könnyii, sárgásbarna szinii por.
A Richter Gedeon, Budapest, vegyészeti
gyár készíti szabadalmazott módszer szerint.
Szagtalan. teljesen ártalmatlan sebantiszeptikum. Külsőleg alkalmazzák jodoform helyett.
l

TART ARUS BORAXATUS.
Lásd: Kalium tartaricum boraxatum cimen az
57-ik oldalon.
TERPINEOL.
Szintelen, ~'.ürün folyó orgonavirágszagu olaj.
Vizben oldhatatlan.
A kereskedelmi terpineol nem vegyileg egységes test, de több izomer C10tt110tt alkohol
keveréke. Többféle uton előállitható pl. higsavaknak terpinhydrátra való behatása utián.
A tiszta készitménv fs. 15°-nál 0.935-0.940,
forrp. 217-219°; törési indexe (20°-on) 1.4811.484. Oldódik 2 r. és több 70 százalékos alkoholban. Minden arányban elegyíthető petroleum
éterrel, ellenesetben viztartalmu silány áruval
van dolgunk.
Alkalmazása dezinficiens gyanánt is használható, főkép azonban az illatszergyártásnál.
Közel áll a Terpinolhoz.
TERPINOLUM.
Kellemes szagu, szintelen olai. Vizben oldhatatlan, alkohol és éter oldják.
.
Elődllitása. tta terpinhydrátot vagy rerpentinolajat mérsékelten higitott savakkal főziink, terpinol keletkezik, mely Wallach vizsgálatai
szerint terpeneknek oxigéntartalmu cineollal és
terpineollal való elegye. Rendszerint 100 terpinhydrátnak 500 hig kénsavval (10 százalékos)
való desztillálása utján állitják elő, a 160--220°
közt átszálló részből, melyet frakcionálnak s
c~.ak a 168°-nál átpárolgó részt fogják fel terpinol gyanánt.
A terpinol iácintra emlékeztető szagu olaj.
fs. 150°-nál 0.852. tta erősebb savval készült
terpenelokat és dipentent tartalmaz, 1igen hig
savva 1 főleg terpinen keletkezik.
Alkalmazds. 0.5--1.0 g.-os adagokban gégehurutnál köptetőül ajánlották. főalkalmazása
az illatszergyártásban, mint a terpineolé.
Eltartása. Jól záró edényben, fénytől óvott
helyen.

•
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TERRA SILICEA.

THEBAIN.

Terra vitresclbilis. Kovaföld. Kvarcpor.

Paramorphin. C10H21NOa.

A természetben szabadon elöforduló kristályos kovasavanhidrid Si0 2 •

Pénylö, fehér, benzoesavhoz hasonló iztelen
lemezkék. Vizben oldhatatlan.

Lehetőleg vasmentes kvarchomok megörlése
utján nyerik, porcellán vagy üveggyárak részére. Savakban oldhatatlan (a fluorhidrogénsav kivételével). Szénsavas vagy maró alkaliákkal vizben oldódó alkaliszlikátokat szolgáltat.

Elődllitás. A thebaint az opiurn csak mintegy 0.2-0.5'/c mennyiségben tartalmazza. A
gyárak meglehetéís komplikált eljárással melléktermék gyanánt nyerik.

Alkalmazds. 2-4 g.-ként dugulás ellen ajánlották. A vegyészeti munkálatoknál erős savak
szürésére, mint az aszbeszt és üveggyapot.

THALLINUM SULfURICUM.
C9tt10NOCH3 . H2S04.
Sárgásfehér, kristályos por. Szaga a kumarinéra
ize savanykás sós, egyuttal kesernyés fiiszeres. Vizben és alkoholban oldódik.
Előállitdsa. A szabad thallinbázist hig kénsavval semlegesitik s a keletkező sót alkoholból átkristályositják. A szabad bázis előálli
tása gyárilag paraamidoanisol, paranitroanisol
glycerin és kénsav hosszabb időn át 150°-on
való forralása, a termék (parachinanisol) lugossá tétele ledesztillálása és ónnal meg sósavval
való redukálása, ujabb lugositás és éterrel kizárás utján történik.
Sajátságok. Kloroformban nehezen oldódik,
éterben majdnem oldhatatlan. Vizes oldata savanyu vegyhatásu, a levegőn megbarnul, csersavtól fehér, Nessler-féle reagenstől citromsárga csapadékot ad. Bariumnitráttal sósavban
oldhatatlan csapadékot ad. Maró alkaliák, ammonia fehér zavarosodást okoznak, mely éterrel lrázva eltünik. 1 százalékos vizes oldata
ferrikloridtól smaragdzöld színeződést ad, mely
néhány óra mulva sötétvörössé válik; füstölgő
salétromsavtól a híg oldat vörösessé lesz. Kénsav szinteleniil oldja s az oldat salétromsavtól előbb sötétvörös, majd sárgavörössé lesz.
100°-ra melegitve megolvad, majd elbomlik és
maradék nélkül elég.
emlékeztető,

Alkalmazása. Lázellenes és antiszeptikus ha..:
tásu. Belsőleg nem alkalmazzák, mert veszedelmes melléktüneteket okoz (hányás, ájulás
stb.) Legnagyobb adagja 0.5. Külsőleg kankónál antiszeptikum gyanánt. A Ph. Oerm. 111-ban
hivatalos volt.
Eltartdsa vigyázattal fénytől óvott helyen.

Sa;átságok. Éter, kloroform és benzol könynyen oldják. Alkaliákban nem oldódik, ammoniában csak némileg. Oldatai balratéritők. Asványi savakkal könnyen sókká egyesül, mint
egy savas (tert.) bázis. Ásványi savakkal főz
ve könnyen elbomlik.
Azonossdg. Tömény kénsavban sötétvörös
szinnel oldódik, mely azután lassacskán sárgásviYrösbe megy át. Hasonlóan viselkedik Pröhde,
Erdmann és Mandelin-reagensével szemben.
Tömény salétromsavban sárga szinnel, bomlás
közben oldódik. Klóros vizzel melegitve, vörös
szint ölt; hideg;en oldva, ammoniával vöröses
barnát. Az általános alkaloida reagensekkel reakciót ad. Sóoldataiból kicsapják maró alkaliák,
mésztej, ammonia, szénsavas alkaliák. Perricyankálium ferrikloridoldatra nem hat redukálólag, vagyis meg nem kékiil (megkülönböztetés a morfin tói.)
Alkalmazás. Tetanust, görcsöket okozó méreg, mint a strychnin, de a morfinnal mégsem
ellentétes hatá~.11. Ritkán használiák. Adagja
0.015~0.05-0.J g. naponta
egyszer. Legnagyobb adagja 0.2 g, volna a napi adagja 0.5 g.
Eltartása vigyázattal.

THEOCINUM NATRIUM ACETICUM.
Pehér por, vizben oldódik.
Előállitása. Theocint (theophyllin) nátrium
hydroxydatum-ot és nátrium aceticum-ot molekuláris arányban oldanak s az oldatot bepárologtatják.

Sajátságok. Vizes oldata erősen lugos hatásu s már a levegő szénsavjától elbomlik. ttig
vizes oldataiban szénsa vtól fehér kristályos
csapadék keletkezik; ennek ~.züredéke tömény
kénsav további hozzáadására alkohollal ecetészter szagot áraszt; a csapadék a theocin
reakcióit mutatja. A lángot sárgára festi.
Alkalmazása mint theophyllin (theocin)-é naponta többször 0.3-0.5 g. adagokban legcélszeriibben oldatban.
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THEOPHYLLINUM.
Theocin. 1.3 Dimethylxanthin, 1.3 Dimethyl 2.(J

dioxhmrin. C 7 H 8 0~N_, -C:;H~N 1 ü~(CH)~·

Sajdtsdgoll. fehér, kristályos por, vízben ne-

hezen oldódik.
Elődllitds. A fealevelekben a coffein mellett
nyomokban előforduló eme bázist ma szintétikus
uton állitják elő Boehringer, továbbá az elberfeldi gyárak más és más s.zabadalma szerint
pl. ciánecetsavat és dimethylhugyanyt (dimethyloxypurin) foszforoxikloriddal ciánacetylhugyannyá kondenzálnak; ez utóbbi alkáli befolyására gyürüzáródás.sal pyrimidin szánnazékká alakul, ezt salétromos s.avval isonitrosovegyiiletté s ezt a megfelelő diamidovegyiilettel
a dirnethyldiaminodioxypirymidinné redukálják, a diamidovegyületet hangyasavval a formyl-vegyületté alakitiák s ez utóbbi alkalival
250°-re melegítve, a 1 theopyllint szolgáltatja.
(Bayer, elberfelcli gyár szabadalma.)
Más módszer szerint hugysa volcla tot ecetsa vanh idriddel fözve, 8. methylxanthin-ná alakítanak;
ezt további methvlálá~~sal 1.3.7 tetrarnethylxanthinné alakitják, · melyre szárnitott mennyiségü
klórt engednek hatni. 1.3. dirnethyl. 7 monochlormethyl-8-trichlormethylxanthin keletkezik. Ez
utóbbi vizzel főzve, hidrolitiku~an bomlik: széndioxid, s.ósav, formaldehid és 1-3 dimethylxanthin = theophyllin keletkezik.

Sajáfsdgofl. Olv. p. 264-268. Oldódik 180 r.
vízben, ugyanily arányban a gyornorsósavban,
igen könnyen alkaliákban.
Azonossdg. Kloros vagy bromos vizzel kezelve, vörhenyes maradványt ad, mely kevés
ammonia hozzáadás.ára ibolyasziníívé válik. Sósavval és kalium kromáttal bepárologtatva,
dirnethylalloxl!n keletkezik, mely ferroszulfát
és kevés ammonia hozzáadására indigókék színeződést ad. Tannin a theophyllinoldatban a
kémlőszer fölöslegében oldódó csapadékot ad.
Ehrlich diazo-reagensével lugos theophyllinoldat
vörös színeződést szolgáltat (a coffein és theobromin szintelenek maradnak.) Alkaliákkal sókat
alkot, K és Na sója vizben könnyen oldódik.

Theophyllinum natrium salicylicum A theo11h.rllinnek natrium salicylicummal alkotott
kettős vegyülete. fehér kristályos só, mely 14
r. vízben oldódik.
Híg ferrikloric\oldattal
ibolvaszint ölt, savaktól szalicilsav válik le belőle~ valamint theophyllin s e csapadékból a
:.zalicilsav éterrel kivonható. A maradvány a
theophyllin reakciót adja. Alkalmazás, mint a
theophylliné, illetve theociné 1.5 gr. adagokban.
Theophyllin-aethylendiamin: Euphyllin néven
dr. Heinrich. Berlin-Charlottenburgban hozza
forgalomba. ElőállHása a két alkotó rész molekuláris mennviségeinek v~es oldatban ~gy
másra hatása tltián történik. fehér kristályos
só, mely vízben könnyen oldódik. Theophyllintartalma 78%.
Azonosságának kimutatására vizesoldatához
vigyázva hig ~.ósavat adunk, amikor is a
theophyllin kiválik finom tiik alakjában, melyek
a sav fölöslegében oldódnak: a leváló bázis olv.
p. 264° s a theophyllin reakcióit adja. --- Az
aethvlendiamin kimutatására az oldathoz Nessler 1'.eagenst adunk, melytéíl sárga c-;apadék keletkezik. Ha az euphyllin-olclathoz higitott nátronlugot adpnk é", 1 c·e1· n l~enznvl-kloridot az
aethylendiamin benzoatjából álló szilárd csapadék válik le.
Allwlmazdsa, mint a Theophylliné és kettős
~óié diuretikum g.\'anánt.
Bőr alá is fecskendezhető s 24 százalékos oldatának már 2 kcm.-e
erös vizeletkiválást okoz.
Rendelési fornuíll: Ro. Euphyllin 0.3. 01. cacao
2.5 M. f. supposi tor. Den t. tal. des Nr. X. Ds.
Naponta 2--4 drb. - RJJ. Euphyllin 1.0 Aqua
clestill. q. s. Deoct. Salep ad 120.0 Ds. 2-4 allövetre. - Rp. Euphyllin 1.0 Aqu. destill. ad 160.
Sirup. simpl. Tinctura Aurant cort. aa. 20.0 M.
cl. s. 2 óránként egy evőkanállal.
THEOSALIN.
Theobrominum natrium sulfosalicylicum.

/Na 0 H S03
H1 Na N4 0 2 eP H2"
COONa
fehér vízben oldható por.
A Richter Gedeon, vegyészeti gyár, Rpest,
készítménye.
Elöállitás módja nincsen ismerAlflalmazdsa. Diuretik11s hatása ascites-nél,
tetve.
vesebajoknál ~tb. erő~ebb, mint a coffeiné és
theobrominé, cle ezeknél mérgesebb is. Mellék- Alflalmazása mint a theobrominum natrium-salih:itások elkerülésére kis. ::id8g0kban és étkezés cylicum-é,mely fölött előnye, hogy albuminotrop11tán szedendő. Adagja OJ-0.2-0.4 naponta :.zulfoszalicil alkatrés.zeinek önálló .pharmakodynamikai szerepe van, pl. pleuritisnél befecst ,. t·hször.
kendezéssel oly lázas izzactmányok felszívódáTheophyllin natrium Boehringer. Theocin- sát is gyorsan előidézi, melyek minden más
natrium Bayer. Lugo~ vegyhatása miatt ké' ésbé gyógyeljárásnak makacsul ellenállanak. Befecshasználatos, e helyett a Theocinum-natrium kendezésre 10-20 százalékos oldat 1 kmc.-e eleaceticumot szokták rendelni.
gendő az izzadmány kellős közepén. Egyéb al-
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kalmazása mint a többi theobromin készitményeké, diuresis előidézésére s a szivmüködés
enyhébb szabályozására átlag napjában háromszor 1 g., gyermekeknél háromszor 0.5 gr.

THIOCOL.
l(allum orthosulioguajacolicum.

C 1,H 3 2(0H) 1

(OCH:3 ) 2 3~0 K.

3

A kalium sulfoguajacolicum hivatalos szer.
THEPHORIN.
Előállitása. A guajakolt töménv kénsav behatására
80°-ot meg nem haladó l1ömérsékleten
Theobromlnum natrlum iormlclcum.
szulfurálják. Magasabb héímérsékleten nagyobb
C 7 H 7 N4 0 2 Na + HCOONa + H 2 Ü
mennyiségii parasav keletkezik. A vizben oldott
szulfosavat
báriumkarbonáttal semlegesitik, mi
Fehér, kesernyés sós ízű por. Vizben könyáltal a le nem kötött kénsav kicsapódik. A szulnyen oldódik, lugos vegyhatással.
Előállítása. lioffmann La Roche & Cie, Basel fosavnak a szüredékben levő báriumsóját ká-.
szabadalma szerint gyárilag molekuláris meny- liumszulfáttal átalakitiák, mi által oldhatatlan
nyiségü theobromin-nátrium és na:triumformiát báriumszulfát mellett a szulfosav káliumsója
keletkezik. Ezt tömény vizes oldatból átkristávizes oldatának beszáritása utján.
Sa;átságok és megvizsgálás. Tiszta oldatai lyositják. Ezzel szemben megjegyzendő, hogy
a levegőn széndioxid fölvétele folytán megzava- a kereskedelemben orthovegyület egyáltalán
nem fordul elö, hanem csakis a 4 és 5 guajakolrosodnak. Theobromintartalma 62.5 százalék.
Kénsavval megsavanyitva theobromin válik le szulfosav semleges és bázisos káliumsóinak kebelőle, mely klóros vízzel, megfüstölve ammo- veréke.
niával az ismert ibolyavörös szineződést adja.
A gyógyszerkönyv oldhatóságára, kénsavra.
A szüredékben a hugysavat eziistoldat reduká- báriumsókra, nehézfémekre. idegen organikus
lása utján mutathatjuk ki, a nátriumot pedig szennyezésekre és arsénre vizsgáltatja.
lángreakcióval.
A szulfogyök kéntartalma a következőleg haAlkalmazása, mint a többi theobrominvegyü- tározható meg: A száritott készitmény 1 g,-ját
leteké, diuretikum gyanánt hydrops eseteiben 20 kcm. tömény kénsavval, az első reakció le0.5-1 g.-os adagokban naponta háromszor, folyása után a lombikot ferdére hajtva, addig
poralakban, mint a diuretiné. Oldatait a leg- forraljuk, mig a sav fele elpárolog. Ekkor vizzel
gyöngébb savak is elbontják s ezért azok kifő 200-250 kcm.-re higitiuk s a kén~.avat báriumzött széndioxidmentes vizzel készítendők.
nitráttal kicsapjuk. Izzitás után sulya közel
Eltartása szárazon a levegőtől jól elzárva.
0.965 g. legyen.
A szulfátmaradvány meghatározására a készítmény 0.5 g.-iát elhamvasztva, az izzítás maTHIGENOL.
radványa 0.1780-0.1810 legyen.
A thigenol 33 százalékos oldata egy szintézis
Alkalmazás, mint a többi guajakol készitméutján előállitott kéntartalmu szulfo-olajnak, me- nyeké, tuberkulózisnál. hurutos bántalmaknál.
lyet lioffmann La Roche & Co., Oreznach gyár
készít, eddig nem publikált módszer szerint.
THIOFORM.
Sajátságok. A thygenol barna, szirupsürii,
majdnem szagtalan és iztelen, lugos vegyhatásu
Blsmuthum dlthlosallcyllcum.
folyadék. Vizben, alkoholban. glicerinben oldó[S - Co Ha (OH) C02 - Biü] Bi20s 2Hz0
dik és zsirokkal, vazelinnel jól keverhető. BeSárgásbarna szagtalan, vizben oldhatatlan
párologtatva 35 százalék maradványt ad.
por.
Fs. 1.06-1.062.
Előállítása ugy történik, hogy nátriumdithioAzonosság. Sósavval keverve, vizben oldhatatlan thigenolsav válik ki belőle, mely éterben salicylicum 1 molekulasulynyi mennyiségét 4
és alkaliákban oldódik (eltérés az ichthyoltól). molekulasuly bismutum nitricum neutrummal
natronlug jelenlétében digerálják.
1ódszáma 178.5.
Alkalmazása. Külsőleg mint szagtalan és nem
Alkalmazás, mint az ichthyolé bÖirbajoknál
(pruritus, urticaria, dermatitis, favus. akne stb.) mérges antiszeptikumot a jodoform helyettesirühnél, kankónál, továbbá a szülészetben endo-. tésére, belsőleg gyomor és bélhurutnál 0.2-0.5
J)ara- és perimetritisnél, aranyérnél és csuznál, g. adagokban.
furunculosi~.nál külsőleg s belsőleg és a fülgyógyászatban. 10-30 százalékos glicerines oldaTHIOL.
tokban. kenőcsökben, 1 :9 bórsavval keverve
poralakban.
A thiol ichthyol-pótszer s Thiolum liquidwn
néven folyékony, Thiolum siccum néven szilárd
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állapotban D. Riedel A.-0., Berlin hozza forgalomba.
Elődllitdsdra a németbirodalmi szabadalom
szerint a barnaszinü paraffinolajokat vagy
0.890-0.900 fs. gázolajokat 10 százalék tisztitott kénnel kevergetés közben addig hevítik, a
mig kénhidrogén keletkezik. A keletkező thiololajat azután tc1mény kénsav egyenlő sulyrészével erős lehütés mellett kezelik, a thiolt vízzel leválasztják, mossák, ammoniával telítik és
az ammoniumszulfátot idializálással elteJivolitják. A thiol vizes oldatát vagy hig kivonattá
vagy szilárd thiollá párologtatják be.
Thiolum liquidum. A folyékony thiol száraz
maradványa 25 százalék. Barna, tiszta sűrű,
szagtalan folyadék, mely vízben könnyen, alkoholban nehezen, éterben részben oldódik. Vizes
oldataiból nátronlug, hig savak és fémsók lecsapják.
Thiolum _ siccum. Bagaria szagu barna por.
Ize kesernyés, összehuzó. Vízben előbb megduzzad, majd föloldódik.
Alkalmazds. Bőrbajoknál alkalmazzák, mint
az ichthyolt, továbbá égési sebeknél és a szülészetnél.
Thiolkészitmények az Alumínium thiolicum,
Argentum thiolicum, Bismut!mm thiolicum,
Ferrum tlziolicum oxydulatum, Hydrargyrum
thiolicum oxydulatum, Zincum thiolicwn szintén
elő vannak állítva, de még nincsenek forgalomban.

Eltartdsa vigyázattal.
· Pibrolysin néven 2 molekula thiosinamin és
1 molekula natrium salicylicum 15 százalékos
oldata van forgalomban.
beforrasztott steril ampullákban (á 0.2 g, thiosinamin).
Tiodin néven t!liosinamin-aethy[f odid C1;li, :1SJ
hasonló célokra szolgál, mint az előbbiek. E készítmény 68° olv. p. kristályokból áll, melyek
vizben minden arányban oldódnak, alkoholban
nehezen. Elő'állitása thiosinamin és jódaethyl
molekuláris mennyiségeinek visszafolyós hütés
mellett való fözése utján történik. Adagja naponta kétszer 0.1 gr., labd'á"°csokban vagy 1020 százalékos oldat 1 kcm.-e bőraláfecskende
zésre, föleg a nyirokmirigyek daganatainál.
TRIOXYBENZOL.
Lásd: Phloroglucin cimen.

TOLUOL.
Methylbenzol. C1;l\,CHa.

Szintelen, sajátságos szagu, gyulékony folyadék. Vízben oldhatatlan, abszolut alkohollal,
éterrel, kloroformmal minden arányban keverhető, higitott szesz 1 : 10 arányban oldja.
Elődllitdsa.
A könnyü kőszénkátrányolajat
(150°-ig nyert frakció). e~őbb kénsavval való
mosással megszabadítják a gyantarészektől,
pyridinbázisoktól, azután nátronluggal a fenoloktól és gondos frakcionált lepárolásnak vetik
THIOSINAMIN.
alá. A 110-nál átpárolgó résznek mintegy 96
százaléka toluol.
Allylthlocarbamld.
Sajátságo!i. fs. 0.870-0.875. forráspont 110
NH. Cfü CH: Cfü
-111°. 4---5 rész 90 százalékos alkohollal zaS=C /
"-Nfü
varosodás nélkül elegyíthető. Lehülve meg nem
Szintelen, kissé foghagymaszagu rhombus merevedik (a benzol 5.4°-nál olvad.) tta 10
hasábok, melyek mintegy 30 r. vízben oldód- kcm. toluolt kissé kékre festett langyos meleg
indigo-oldattal. levegő hozzájutása mellett ráznak, valamint alkoholban és éterben is.
Elődllitása allylmustárolajnak erős ammoni- zuk, az indigo szinanyaga elszíntelenedik, menyával, alkohol hozzáadása mellett való főzése nyiben a toluol a levegő oxigénjét aktivvá teszi.
utián történik. CSNC 3 li 5 + Ntt 3 = Ntt 2 -CS- - Tisztaságának megállapítására legelső sorban fizikai állandóinak meghatározása szolgál.
NttC3tt5.
Sajdtságok. Olv. p. 74°. Vizes oldata semle- fajsulyát 15°-nál piknométerrel állapítjuk meg.
ges vegyhatásu. tta 1 :30 oldatához egyenlő tér- forráspontjának meghatározására 100 kcm.-ét
fogat ezüstnitrát-oldatot adunk, fehér, kistályos üvegcserepeket tartalmazó lombikból frakcionált
csapadék válik le, mely forralásra megbarnul. desztillálásnak vetjük alá. A párlatot mérő hen- 0.1 thio~.inamin 1 kcm. kénsavban (1.84) szín- gerben fogjuk föl. Az első csepp ne párologjon
telenül oldódjék. A készítmény 0.5 g.-ia el- át 110°-on alul, egy foknál 96%-nak kell átpárologni. - Az első 10 kcm.-t külön fogjuk fel a
égetve ne adjon mérhető maradványt.
Alkalmazds. Lupus-nál, mirigydaganatoknál, tisztasági vizsgálatok céliaira.
hegszövetek eloszlatására bőraláfecskendezve.
Egyenlő rész vízzel összerázva. a viz semleAdagja 10 százalékos oldatának (20 százalék ges vegyhatásu maradjon, se a kék, se a vörös
glicerinnel) 1 kcm.-e hetenként 2-3-szor.
lakmuszt meg ne változtassa. - 25 kcm. toluolt
A fotografiában és az ürülékanalizisben fixáló- választótölcsérben 1 kcm. hig kénsavval rázunk
szer.
s a kénsavat elkülönítve, Juggal lugossá tesszük
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s 10 kcm. éterrel kirázzuk: az éteres réteg elTRIFERRIN.
párologtatása után pyridin szag ne legyen érezFerrum paranucleinicum,
hető. A frakcionálással legelőször fölfogott
10 kcm. toluolhoz 4-5 csepp phenylhydrazin-t
Vörösbarna vagy narancssárga, vízben oldadunk: ne keletkezzék phenylsulfokarbazinsavas hatatlan por. lze nincs.
phenylhydrazinból álló fehér csapadék. (Ez a
Elődllitdsa. A tehéntejcasein. pepszines emészreakció, még 0.04 százaléknál is bekövetkezik tésénél oldatba menéí foszfortartalmu anyagnak
s 0.2 százalék szénkéneg jelenlétében dus csa- ferrisókkal való kicsapása utján Knoll & Co.,
padék keletkezik.) - A készitmény 1 kcm.-ét Ludvigshafen a Rh. gyártja.
összerázzuk 1 kcm. oly tömény kénsavval.
Sajdtsdgok. Lugok oldják. 4.5 g.-ja 1.7 g.
melyben 0.02-0.03 isatint oldottunk: ne kelet- natrium bicarbonicum hozzáadásával 50°-nál
kezzék kékeszöld szineződés, vagy kékesibolya vizben föloldódik. Fe-tartal111a 23 százalék. Nszinárnyalat (thiotolok kizárása.) - 5 kcm.-e tartalma 9 százalék, P-tartalma 2.5 százalék.
elpárologtatva ne adjon mérhető maradványt
Alkalmazása. Mint a vaskészitményeké vér(kátrányos szennyezések). - 20 kcm. toluolt szegénység, sáp kór (emésztési zavaroknál)
2-3 kcm. tömény kénsavval tiszta, pormentes, skrofulás rachitikus gyermekeknél erősitö'szer.
üvegdugós, előbb kénsavval kiöb!Hett csövecs- Adagja naponta háromszor 0.3 g. étkezés után.
kében rázunk és 12 óráig állani hagyjuk: a kénKészítményei:
sav sárgára ne szineződjék. Másik 20 kcm.-ét
Arsentriferrin: 0. t százalék arsen, 16 százalék
hasonló módon salétromsavval rázzuk és állani
hagyjuk: egyik réteg se mutasson zöld szine- fe, 2.5 százalék P-tartalommal.
Triferrol-Gehe. t.5 százalék triferrint tartalződést.
(A gyántás, kátrányos szennyezések,
111azó oldat és Arsentriferrol, melyből egy evöidegen szerves anyagok kizárása).
kanálnyi cca. 0.05 Fe és 0.0003 As-t tartalmaz.
Alkalmazdsa. A toluol három sorozat: orto-,
Triferrin Malt.vl-Gehe. Maltvl-Oehe Trifemeta- és para-halogén származékot szolgáltat.
rinnel
kombinálva.
Ezek közül az iparban a legfontosabbak a
Liquor triferrini compositus: 75 triferrint 1500
Nitro toluolok a modern robbantószerek alapg.
40° meleg vizzel rázogatunk, aztán ap1ránként
anyagjai s a klórszármazékok közül a Benz.vl55
natrium bicarbonicum-ot adunk hozzá s 40°klorid, Blenzalklorid és Benzotriklorid, továbbá
nál
oldódásig kevergetjük; a tiszta oldathoz
az Orthotoluolszulfosav, a saccharingyártás
hozzá adjuk 780 cukor 1500 vizben való tiszta
alapanyaga stb.
oldatát, továbbá 3.8 natrium citricum neutralenak 50 vízben való oldatát s végiil 50 tinctura
TONOCAIN, TONOGEN.
aro111atica composita-t P.53 alkoholt (96 százalékos) és vízzel kiegészitjiik 5000.-re.
Lásd az organokészitmények között.
A Tinctura aromatica co11111osita 30 tinctura
aurantiorum, 5 tinctura aromatica, 10 tinctura
TRICARBIN.
cinnamomi, 15 tinctura chinae composita, 10
aqua
cinnamomi és 10 ~.olutio vanillini spirituosa
C9ttlOO!l.
( 1 százalékos) keveréke.
A tricarbin a meta-szénsav glicerin észtere,
amorf, fehér por, mely forró vizben oldódik.
TRIGEMIN.
Előállitdsa. Előállitásmódját a Chem. Fabrik
Amydopyrln.
Butyl"chloralhydrat.
Scheuble dr. Hochsteller Tribuswinkel szabadalCnH
NaO
. C 4 H 7 0 2 Cl:r
17
maztatta s még nem ismertette.
Sajátságok. Olv. p1. 149°. Forró jégecet és
Fehér, kristályos nedvszívó por. Szaga a
ecetéter oldja, alkoholban, éterben kloroform- klorálhidrátra és mentholra emlékeztet. Vízben
ban, benzolban alig oldódik. Vizes vagy alko- nehezen (1 :o5). alkoholban könnyen (1 :2) olholos alkaliákkal vagy savakkal hosszabb ideig dódik, éter 1: 10 cl dja.
főzve elbomlik. Iiig kénsvval vagy sósavval
Elődllitása.
Amydopyrin (Pyramidon) és
főzve, ös~.zes szénsavtartalma leválik és elillan, bvtyl-chloralhydrat molekuláris mennyiségeit
mész vagy barytvizbe vezetve, ezt megzavaro- keverve, melegitiiik s <i nyert terméket alkoholsitja. - A maradék glicerinből áll s- mint ilyen, ból vagy benzolból kristályositva füztitjuk.
iden tifikál ha tó.
Sajátságok. Olv. p. 83-85°. Oldatai semlegeAlkalmazása. Gyógyszerül nem használatos. sek. Iievitve maradék nélkül elég. Állás közben
de mivel egyáltalán nem mérges, vivőszeriil és nedvességet sziv magába és ~.árga vagy barnahigitószeriil használható.
~.zinüvé válik. Az il,ven elbomlott készitmény luíros mellékhatdsu.
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Azonosságának kimutatására 1 g.-jából vizzel telitett oldatot állitunk elő. Ez oldat 5-10
kcm.-ében nehány csepp ferrikloridtól kékesibolya szineződés mutatkozik, mely állás közben
elhalványul. lia az oldathoz nehány csepp ezüst
nitrátoldatot teszünk, kékesszineződés keletkezik.
liogyha azután a telitett oldathoz 4-5 csepp
kénsav hozzá adása után nehány csepp kálium1ütrátoldatot teszünk, ibolyaszineződés keletkezik, mely káliumnitrit további hozzáadására
eltünik. - lia 0.2-0.3 g.-ját leDntjük 2-3 kcm.
luggal és melegítjük, olajcseppecskék leválása
mellett kloroformra s klorálhidrátra emlékeztető
szag válik érezhetővé. - lia a salétromsavval
tultelitett oldathoz nehány csepp ezüstnitrátoldatot adunk, klórezüst csapódik le, mely ammoniában könnyen oldódik. (A butylchloral sósav
leválása mellett diklór-propilenné és ecetsavas
nátriummá bomlik.) - tla kis mennyiségét eldörzsö!j iik, eg-y darabka marókálival és kémlöcsőben hevítjük, izonitril-bííz keletkezik.
Tisztasdgának megvizsgdldsa. Olv. p. 8.3-85 11 ,
a nedvesé alacsonyabb. - Vizes oldata a kék
lakmuszt meg ne vörösitse. - 0.5 g.-jának 1.5
kcm. 90 százalékos alkohollal készült oldata
szintelen legyen. (Az elbomlott készitmény savanyu vegyhatásu s szeszben sárga vagy barna
szinnel oldódik.) - Vizes oldata 4-5 csepp hig
kénsavval és cseppenként káliumnitrátoldattal
- a mutatkozó kék szín eltiinéséig - keverve:
hosszabb állás közben ne mutasson zöld szinezödést (isonitroso-antipyrin). - 0.5 g.-ja 2-3
kcm. tömény kénsavban színtelenül oldódjék s
1 órán át szintelen maradjon (idegen szerves
szennyezések kizárása.)
Frissen készült 10 kcm.-nyi telitett vizes oldata 1 kcm. hig kénsav hozzáadása mellett eziistni trútoldat hozzáadása után azonnal meg ne
zavarosodjék (organikusan le nem kötött halogén kizárása.). Hosszabb állás közben sósav
kiválás folytán mindig zavarosodás áll be. 0.3 g-ja platina lernezen izzitva ne adjon mérhető maradványt.
Amydopyrintartalmdnak meghatdrozdsa. O.l
g.-ját pontosan lemérve, egy lombikban 20 kc.:m.
vizzel és 5 kcn1. hig kénsavval egy negyedóráig
fözzük. Lehiilés után átöblitjük választótölcsérbe
s 10-10 kcm. éterrel háromszor kirázzuk. Az
éteres oldatot figyelmen kiviil hagyva, a vizes
oldatot nátronluggal alkalikussá te~.sziik s az
amydopyrint háromszor kirázzuk 10-10 kcm.
kloroformmal. A kloroformos oldatokat filtrálás
után a szürőpapirost kloroformmal utánaöblitve
tárált csészétöl bepúrologtatjuk, a maradványt
f\evés éterben olcljuk s az éter elpárolgása után
100°-nál állandó sulyig szárítjuk. A nyert amydopyrin sulya ne legyen kevesebb, mint 0.535 g.
A butyl-klorálhidrüt tartalm{1t a kléirtartalom

megállapításával határozhatjuk meg, mely az
amidopyrin és butylklorálhidrát molekuláris
arányára vonatkoztatva, 25.1 százaléknak felel meg.
A meghatározásra a Carius-féle módszer a
legalkalmasabb beforrasztott csőben való hevítéssel, de használható az az eziistnitráttal való
kicsapás és a nver'tl
klórezüst
mérése is.
.
,
Alkalmazás. Nyugtató és fájdalomcsillapitó
hatásu az agyidegekre, s különféle eredetü fejfájásnál trigeminus-neuralgiánál stb. s láz ellen
alkalmazzák. Adagja 0.25-0.5-0.75 g. naponta
egy-két-háromszor. Legnagyobb napi adagja
1.0 g,
•
Eltartás vigyázattal, fénytől óvott helyen.
Kisebb mennyiségben tartjuk készletben, mert
kiinnyen elbomlik.

TRlKRESOLUM.
Szintelen vagy sárgás, a kreosotra és karbol~~avra emlékeztető szagu folyadék.
A Chem. Fabr. v. E. Schering Trikresol néven a kőszénkátrányból nyert természetes krezolkeveréket (három izomer krezol) tisztitott
minőségben Trikrezol néven hoz forgalomba.
SaMtsdgok.
A tisztátlanságok eltávolitása
növeli a krezoloknak vizben oldhatóságát. A
tiszta kreozolok keveréke 2.2-2.55'/o mennyiségig oldódik közönséges hőmérsékletii vizben.
- Fs. Í0°-nál 1.042-1.049. Forrp. 185-205°.
1 kcm.-e 2.5 nútronlug (30%) és 5 kcm. viz
elegyében zavarosodás nélkül oldódjék (szénhidrogének stb. kizárása.) lievitve maradék
nélkül elillanjon (1rn·gkülönböztetés a Solveol
és Solutol-tól).
Alkalmazds. Mint a karbolsavé. 1 %-os oldata
sebkezelésre.
Eltartása. Elkiilönitett helyen.
TRIMETHYLAMIN.
N(Cli~L.

Alacsony hömérsékleten szinteltn, könnyel\
mozgó folyadék, mely +9-10°-nál forr s fs.
O"-nál 0.67:1. l(iözönsége,s hőmérsékleten színtelen, átható halra emlékeztető szagu gáz, m~ly
vizben könnyen oldódik.
Elődllitdsa. Mésztejjel kevert heringlé lepárolása utján. Heringszagu párlatot addig desztillálunk, mig heringszag érezhető s a párlatot
fölösleg sósavba fogjuk föl. A savanyu folyadékot (vizsgálat methyorange-zsal) beszáritj uk
~. a maradvúnyt 96 száz_alékos alkohollal kivonjuk, mel.v csak az organikus bázisok kloridjait vonja ki. az ammoniumkloridot nem. Az alkoholos folyadékból a szeszt ledesztillálva, a
sósavas tri111ethrla111inból {dió sómaradékot ujra
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fölösleges mésztejjel keverjük s a desztilláláskor
átpárolgó gázt vízben fogjuk fel, vagy hideg
keverékkel való erős hütés mellett nyomószivattyukkal kondenzáljuk.
Sajátságok. Ugy a gáz, mint a tömény vizes
oldat gyulékony. tta a vizes oldathoz ecetsavba
mártott pálcikával közeledünk, e körül köd keletkezik. A bázis ásványi savakkal alkotott sói
alkoholban oldódnak. Ecetsavval semlegesített
vizes oldata a higanykloriddal éppen ugy, mint
káliumjodiddal sárga, tanninnal fehéres káliumhiganyjodiddal fehér, foszformolibdén-savval
halványsárga csapadékot ad.
Liquor trimethylamini. Trimethylamin. Ez a
gyakorlatban előforduló 10%-os vizes oldat.
Szintelen, heringlére emlékeztető szagu, keserü
ammoniás ízű, a vörös lakmuszpapirost megkékitő vízzel és alkohollal tisztán elegyíthető
folyadék . .Fs. 15°-nél 0.775. Ecetsavas pálcikán
füstöt támaszt. Kevés fölösleges sósavval bepárologtatott száraz maradványa alkoholban
tisztán oldódjék (ammoniumklorid kizárása). 5.9 kcm.-e 10 kcm. normálsavat semlegesitsen.
(1 kcm. n. sósav = 0.05 g. N(Ctta)a.
Alkalmazás.
Az orosz gyógyszerkönyvben
hivatalos s izomcsuz, csuzos bénulások és tüdő1gyulladásnál alkalmazzák. Egyes adagja 1.0,
napi adagja 3.0 g.
tta Trimethylamin vagy Propylamin rendeltetik, mindig a trimethylamin 10 százalékos oldatát kell kiszolgáltatni.

TRIPHENIN.
Propionyl-phenetidinum.

c0

tt 4 I.

(oc 2

tt 5 ) 4 (Ntt.

co. c 2

keletkezzék izonitril bűz (acetanilid kizárása).
- 0.5 g.-ja 2-3 kcm. tömény kénsavban színtelenül oldódjék.
Alkalmazása, mint a phenacetiné, antipyreticum és neuralgicum gyanánt 0.3-0.6-1.0 g.ként. Legnagyobb napi adagja 3.0 g.

TRIPHENITIDINUM CITRATUM.
Lásd: Citrop/zen néven a 36-ik oldalon.
TROPACOCAIN.
Benzyl \J>' Tropein Tropsln.
C8 tt 14 NO.(C 7 tt 5 0 ).

A Java-Coca alkaloidája: aromatikus sav
qi· tropin és vizböl áll s a cocain és atropin
csoport közötti átmeneti szerkezetű. ttelyi érzéstelenítő. A tiszta bázis olv. pontja 49°. Opti
kailag inaktív. Igen könnyen oldódik alkoholban, éterben, kloroformban, benzolban s ligroinban. Savakkal sókat alkot, melyek közül ttBrsó vízben nehezen oldódik. Sósavval főzve,
benzoesavvá és lF tropinná bomlik.

+

TROPAEOLIN.
Diphenylamin orange, .,Helíoxanthin."

Ez anilinszármazék, a paraszulfanilinsav
Ca . li1SOa . N2-C 6 li 4 -Nli . C6 li 5 náfrium vagy
ammoniumsója. A szervezetre káros hatást nem
gyakorol. Ellenben a Tropaeolin OON 2.
Chrysaurin C6li1 SOs NaN2C10 tt60tt nagyobb
mennyisége hasmenést, étvágytalanságot, fehérjevizelést okoz.

tt 5 .)

.Fehér, szagtalan, csillogó por. Ize kesernyés,
vízben alig oldódik (1 :2000), alkohol könnyen
(1 :5) oldja.
Előállítása. A paranitrophenolt nátriumsója utján chlóraethyl behatásával paraamidophenollú
észterifikálják; ez utóbbit redukálás utján paraamidophenetollá alakítják s ez utóbbit propionsavval
főzve,
propionyl-p-amidophenetollá
vagyis propionyl-p-phenetidinné.
Sajdtságok. Olv. p. 120°. ttevitve te!jesen
elég. tta 0.1 g.-ját 2 kcm. tömény sósavval 1
percig főzzük, s a keveréket vízzel 10 km.-re
fö:lhigitjuk és filtráljuk, 2-3 cseppi chrómsavoldat (1 :3) hozzáadására vörös színeződés keletkezik, mely gyorsan ibolyába megy át. tta 0.1 g.-ját 10 kcm. vízben oldjuk és filtráljuk.
az oldat brómviz hozzáadására azonnal megzavarosodik (az acetphenetidin legalább is 10
percig tiszta matad); 0.2-0.3 g.-ját 1 kcm.
káliluggal egyszer felfőzzük s 2-3 csepp kloroformot adunk hozzá. ttosszabb állás után se

TRYPSIN .
Lásd: Pankreatin néven a 142-ik oldalon.
TUMENOL KÉSZITMÉNYEK.
A tumenol készítmények az ichthyol és thiol
pótlására készülnek, kátrányos palák desztillálása utján nyert olajokból, melyek telített és telítetlen szénhidrogéneket tartalmaznak. Ez utóbbiak kénsavval szulfosavakká egyesülnek.
Allwlmazásuk. Bőrbajoknál szárító, a gyulladást mérséklő, heggedést elősegítő szer gyanánt
különösen ekcemák, feldfüzsölések, pruritus stb.
esetén. 2-5%-os vizes oldatban, 5-10 százalékos kenőcsökben vagy hintőpor gyanánt.
Tumenolum venale. Sűrű, szirupszerű, sötétszinü olaj, mely vízben majdnem oldhatatlan.
z~.irokkal és olajokkal keverhető. Előállitása a
kátrányos palákból nyert ásványi olajok szulfurálása utján történik.
A szulfurált terméket nátronluggal kezelik s
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éterrel kivonják, amikor a su.lfon kivonódik s a
tumenolszulf osav oldatban marad.
Tumenolsulfon. (C 41 tl 67 0 ) 2 S02. Sötétszinü,
sürü olajos folyadék, vizben oldhatatlan, éterben, benzolban, benzinben könnyen oldódik. Arzént ne tartalmazzon, aminek megállapitására 1 g.-ját eldörzsöliük 3 g. nátriumnitráttal.
kihevitjük s kénsavval a vör:füs gőzök fejlődé
sének megszüntéig ujra hevitjük és a maradvány kihülése után eldörzsöliük: a por 5 kcm.
stannoklorid oldattal ne adjon sárga szinező
dést.
Tumenol-szulfosav. Acidu.m sulfo tu.menolicum. Tumenolum pulv. C41 tl 5 102SOa. - Sötétszinü keserü

ízű,

vizben könnyen oldódó por.

ElŐállitása a tumenol-natrium oldaitából sósav-

val való elbontás és konyhasóval való kirázása utján.
Sajátságok. Vizes oldatából sók kicsapják;
zselatinoldatokkal nyulós csapadékot ad. Alkaliákban oldódik s keletkezett sóit a konyhasó
az oldatból lecsapja. Higany s antimonsója vizben oldódik, alkaliföldfémsói és nehéz-fémsói
vizben o~datlanok. A tumenolszulfosav redukálja a merkurikloridot, a ferrisókat, káliumpermanganátot és krómsavat.
Vizes oldata a kongopapirost meg ne kékitse
salétromsavval való megsavanyitás és filtrálás
után a szüredék báriumkloridoldattól ne változzék s ezüstnitrátoldattól legfölebb opalizáljon.
tta 1 :20 vizes oldatát konyhasóval kisózzuk és
filtráljuk, a szüredék kénhidrogénviztől ne változzék. A készitmény 1 g.-ját tágas lombikban
kevés vizzel rázzuk, azután 150 g. vizet adunk
hozzá nehány percig forraliuk s forró vizzel kiegészitjük 200 g.-ra. Azután 100 g,-nyit forróan
lefiltrálunk s bepárologtatjuk 100-110°-on: a
maradvány 98 százaléka vizben oldódjék.
Tumenolammonium. Sötétbarna, szirupszerü
folyadék. Vizben minden arányban oldódik, alkoholban és éterben részlegesen. Zsiradékokkal
keverhető. Vizes oldatából konyhasó és savak
kicsapják, káliluggal hevitve, ammoniát fejleszt.
Szennyezésekre ugy vizsgálható, mint a tumenol szulfosav.
Rendelési formuldi: 10-20 tumenol ammonium, 100 éter, 100 spritius, 100 aqua vagy glycerin. - 5-20 tumenolammonium, 10 zincum
oxydatum, 100 amylum, 100 glycerin, 100 aqua.
Ecsetetlésre. - 5-10 tumenolammonium, 25
zincum oxydatum, 25 amylum, 50 vaselin. Tumenolammonium 5-20, zincum oxydatum 5,
bismutum subnitricum 5. unguentum simplex 50.
ungentum emolliens 50.

TUSSOL.
Antipyrinum amygdalicum.
C 11 tt 12 N 2 OC 6 tt 5 Ctt( 0 Ji)COOtt

Fehér vagy szintelen, kesernyés sós izü, kristályos por. Vizben nehezen (1: 15) oldódik, alkohol 1 :4 oldja.
Elődllitása. Molekuláris mennyiségü, antipyrin és mandulasav összeolvasztása s a terméknek alkoholból való átkristályositása utján állitják elő.
Sajátságok. Oldatai savanyu vegyhatásuak.
Olv. pont 52-56°. ttevitve IÚaradék nélkül elég.
1 g-ját 20 kcm. vizben oldjuk: ez oldat 5 kcmje néhány csepp ferrikloridtól megvörösödik;
a másik 5 kcm. néhány csepp higitott sósavtól
zöldes szinüvé válik (isonitrosoant:ipyrin) ; az
oldat maradékát néhány csepp 1: 100 káliumpermanganátoldattal melegitjük: gyors zavarodás következik be s benzaldehyd-szag
válik érezhetővé.
Tisztaságdnak megvizsgdldsa. 1 g-ja 20 kcm.
vizben szintelenül és tisztán oldódjék. Ez oldatból 5-5 kcm-t következőleg vizsgálunk: az
oldat kénhidrogéntől ammonia hozzáadására se
változzék; (nehéz fémek) salétromsavval megsavanyitva se báriumnitrát, se ezüstnitrátoldattól ne adjon zavarosodást vagy csapadékot
(S0 4 , Cl); néhány csepp kénsavtól meg ne
zavarosodjék (Ba.) - Kis mennyisége tömény
kénsavval eldörzsölve meg ne szinesedjék
(idegen szerves szennyezések). 0.5 g-ja elégetve ne adjon mérhető maradványt.
Antipyrin ·és mandulasav tartalmának meghatározása, az utóbbindl az olvadáspont megdllapitásáw1!. A készitmény kisebb mennyiségét

kénsav fölött vo.Ió hosszabb száritással a nedvességtől megszabadítjuk. A száraz készitm(·i1yből 1 g-ot lemérLink, választótölcsérben
3l!--4íl kcm. vizben oldjuk s hozzáadunk 2 -3
kcm. nátrolugot. Azután kirázzuk háromszor
20-20 kcm. chloroformmal, mely az antipyrint
kivonja, ~ aztán a chloroformos oldatot 100°-nál
állandó sulyig száritjuk, ami igen sokáig tart;
az igy izolált antipyrin sulya ne legyen kevesebb, mint 0.55 g. ( teoretice 55.30%). - A
vizes oldatot hig kénsavval megsavanyitjuk,
20-20 kcm. éterrel háromszor kirázzuk s az
éteres oldatot 100°-nál állandó sulyig száritjuk:
a nyert mandulasav ne legyen kevesebb, mint
0.40 g. (teoretice 44.7%). Az izolált mandulasavat finom porrá dörzsölve, likacsos agyaglemezen kénsav fölött hosszabb ideig szárítjuk.
Olvadáspontja közel 118° legyen.
Alkalmazdsa. Antipyretikus és narkotikus hatásu. Főleg szamárköhögés kifejezett tüneteinél
ajánlják. Adagja gyermekeknek 1 évig két-há-
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romszor 0.05-0.1 g, egy éven felül háromszor
0.1 g, két-négy év között háromszor 0.25 0.4 g,
azon felül 0.5 g. Tejjel együtt vagy a tejétkezés
idején ne szedessük.
Lásd az Acetopyrin, Piramydon és Salipyrin
cimet is.

UREA.
Carbamld. Carbonyldlamld. Urea pura. Ureum.
Hugyany. Hugyanyag. CO(NH2)2.

Szintelen, szagtalan, a levegőn nem változó
kristályok, kesernyés, sós és hütő izzel. Oldódik
1 r. tiszta vizben, 5 r. alkoholban, éter alig
oldja.
Előállitása. 100 viztelenitett sárga vérlugsót,
(ferrocyankálium), jól ölsszekeveriink 37.5 viztelen kaliumkarbonáttal s a keveréket befödött
vastégelyben nem tulságos erös tüznél megolvadásig hevitjük. A kissé lehült, de még mindig
folyékony tömegbe 187.5 ólomoxidot szórogatunk bele s 10-15 percig a keveréket ujra
olvadásban tartjuk s ha a redukált ólom leiilepszik, a folyékony anyagot hideg vaslapra öntjük, földaraboljuk s kevés, mintegy 210 kcm.
vízben oldjuk. A nyert kálium cianát (cyansavas kálium) vizes oldatát direkte belefiltráljuk 100 g. ammonium sulfuricum neutrum tömény vizes oidatába, a folyadékot gyönge
melegitéssel bepárologta:tjuk kis térfogatra,
nüközben az oldatban levö ammoniumcianát
karbamiddá, az izomer hugyanyaggá alakul át.
A kihiilés után filtrált oldatból kikristályosodó
káliumszuJfátot az. anyaglugtól : elválasztjuk,
azt bepárologtatjuk s a száraz maradványból
a karbamidot alkohollal kivonjuk; az alkohol
elpárologtatása után visszamaradó készitményt
csontszénporral kevert alkoholból átkristályositjuk. - Előállitható guanidinszulfátból is barytluggal való főzés utján a fölösleges szulfát
kénsavval vagy CO„-dal való eltávolitása
mellett. ·
-

Saidtsdgofl. A karbamid oldata semleges. f s.
1.35. Olv. p. 132.5°. Hevitve előbb megolvad.
azután arnmoniát fejleszt, majd átlátszatlanná
válik, megszilárdul s cyaninsavvá, biuret-té és
arnmelid-dé alakul. Ezen alapszik a karbamid u.
n. biuret-reakciója. A karbamid vizes oldata fő
zés közben lassankint ammoniurn karbonáttú
alakul, az á'talaku,lá5t Na vagy Ba hidrátok
hozzátétele meggyorsitja; ugyanily átalakulást
eredményez az erjedésnél vagy rothadásnál
szereplő mikroorgan"izmusok miiködése. Kénsavval való forralásnál a karbamid co~ kiválása mellett ammonium szulfáttá alakul. Salétromos sav behatására CO~. N és H~l) keletke-

zik. - Ha vizes oldatát hidegen Na hypoklorittal kezeljük, összes Na tartalma s~abaddá
válik s azoto- vagy nitrometerrel meghatározható. - forró oldatában merkurioxid föloldodik s lehüléskor merkurioxid-karbamid kristályosodik ki. Ugyanigy egyesül más oxidokkal,
pl. H2 0 2 -del (Hyporol stb.)
kémlőcsöben hevítjük,
megolvad és ammonia száll el belőle.
További- hevitésnél az olvadék megzavarosodik
s ha kihülése után vizben oldjuk, kevés nátronlugot és néhány csepp ferriszulfátoldatot adunk
hozzá. ez a folyadékban vörösesibolyaszinnel
oldódik (biuret-reakció). - Ha tömény vizes
oldatához salétromsavat adunk, nehezen oldódó nitrátia válik le kristálylemezekben. Ha
salétromsav helyett oxálsavoldatot veszünk,
szintén csapadék válik le. Vizes oldatában merkurinitráttal fehér. salétromsavban oldhatatlan
csapadék keletkezik, amelyből nátriumkarbonát nem választ le sárga higanyoxidot. - 1 gj{mak 10 kcm. alkoholban való oldata színtelen
és átlátszó legyen (idegen sók kizárása). Néhány csepp ferriklorid oldattal, meg néhány
csepp sósav hozzáadására se kék, se vörös szineződést ne mutasson (ferrocyan és thyocyánsav kizárása). Vizes oldata néhány csepp ezüst
nitrátoldattól ·meg ne zavarosodiék. (Ha zavarosodás keletkezik s ez ~alétrom~1avban oldódik,
vagy C0 2 , cyansav, vagy cyanursav-.szennyezés lehet jelen; ha a zavarosodás megmarad,
ugy az sósavtól vagy cyánhydrogéntől eredhet. Ha a zavarosság fözésre megbarnul, thiokénsav van jelen; a megfeketedést szulfidok és
szulfitok is okozhatják.) - Vizes oldatának
1-2 kcm-ét egy kristályka ferroszulfáttal. 2-3
csepp ferrikloriddal és 1 kcm. nátronluggal
60-70°-ra melegítjük: sósavval való megsavanyitás után se zöld se kék szineződés ne keletkezzék (a cyan-vegyületek kizárása). - Klórkálcium és ammonia hozzáadására állás közben
zavarosodás ne k~letkezzék (oxálsav kizárása).
- 0.2-0.3 g-ját N;itoldjuk 2-3 kcm. vizben,
hozzáadunk 1 kcm. nátronlugot és aztán 4-5
csepp 1: 100 rézszulfátoldÉ1-tot s melegitjiik a
kocsonyás csapadék megsiiriisödéséig; ülepités
után a tiszta réteg ibolyaszineződés nyomát ne
mutassa (biuret kizárása). - Salétromsavra.
kénsavra, nehézfémekre, báriumvegyLiletekre a
szokott módon vizsgáljuk. - 0.5 g-ja platinalemezen mérhető maradék nélkül elégjen.
Allwlmazds. Hugysavoldó szer, melyet diuretikum gyanánt alkalmaznak. nem vesebajból
eredö ascites és hydropsnál, Bright-féle bajnúl
és epekőbajoknál 5-10~-1<·-os oldatban evökanalanként, poralakban kaliurnkarbonáttal és nátriumbikarbonü tta 1 ko111hi11úlva.

Megvizsgdlds. Ha a

előbb
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Natrium dimethylbarbituricum.
néven lásd a 99-ik oldalon.

Medinai

Urea nitrica. Ureum nitricum. CON 2 li 4 ttN03.
Szagtalan, fehér, gyöngyházfényü kristályok,
melyek 8 r. vizben savanyu vegyhatással oldódnak. - Előállitása ugy történik, hogy 120 tiszta
1.153 f. s. salétromsavat porcelláncsészében fölforrásig fözünk s aztán 60°-ra lehütünk, 29 vizben oldott 29 karbamidot adunk hozzá, fölkeverjük s hideg helyre állitjuk kristályosodás végett.
Az anyalugból bepárologtatással még szintelen
kristályok nyerhetők. Alkalmazása 0.5-1.02.0 g. adagokban naponta többször, mint az
urea-é. Az ammoniummagnéziumfoszfátból álló
flólyagkövek oldószeréül is ajánlottak.
Urea diaethytmalonica. Acidum diaethylbarbituricwn. Malonal.

C2 H5"' /CO - NH"'
C2 Ha/c""co - NH/co
Verona! néven hivatalos szer. fehér kristályos, szagtalan, keserü izü por, mely vizben nehezen 1: 145 oldódik. Olv. JJ. 191-192°. Eter, aceton, ecetéter, forró alkohol könnyen, kloroform
és ecetsav nehezen oldják. Alkaliákkal sóvá oldódik. Vizes oldata kissé savanyu vegyhatásu.
Hevítve teljesen elillan.
Előállitása1 oly módon történik, hog:y diaethylmalonyl észtert, urea-t és nátriumaethylátot autoklávban néhány órán át 105-108°-ra melegitenek. A diaethylmalonylhugyany mononátrium
vegyülete keletkezik, melyből sósavval a szabad
vegyület könnyen leválasztható.
Azonossága. 0.5 g.-ját 2-3 csepp tcmény salétromsavval föloldiuk 10 kcm. vizben s néhány
csepp Millon-reagenst adunk hozzá: fehér kocsonyás csapadék keletkezik, mely további 1520 kcm. kémlőszer hozzáadására tisztán oldatba
megy. - Porcellántégelyben 1-1.5 g. KOli-ot
meg-olvasztunk, s kevergetés közben hozzáadunk
0.2-0.3 g. veronált: ammonia száll el, mely a
föléje tartott vörös Iakmuszpapirost megkékiti.
A csésze tartalmához kihülés után kénsavat
adunk, mire fölpezsgés mellett kellemetlen, avas
vajra emlékeztető szag (diaethyl-ecetsav) válik
érezhetővé. (Az olvadó marókáli a veronált elszálló ammoniává, továbbá szénoxiddá és diaethylecetsavvá bontja.)
Megvizsgálás. Olv .p. 191-192°. (A homolog
dipropylbarbitursav = Proponal 145°-nál olvad.)
tta 0.1 g-ját 20 kcm. vizben föloldiuk: az oldat
egyik fele báriumklórid-, a másik fele ezüstnitráL
oldattól ne adjon csapadékot. (S01, Cl). 0.1 g-ja 1 kcm. tömény kénsavval szintelen oldatot adjon (idegen org:anikus szennyezések kizárása). ___, 0.2-0.3 g.-ja platinalemezen megol-

vasztva s vigyázattal melegitve maradék nélkül
elillan s legfölebb nyomokban hagy hátra elenyészően csekély szinnyomokat. (Szervetlen
szennyezések s nem illanó szerves anyagok.)
Alkalmazdsa. Altatószer leg:föllebb 1 g-os adagokban.
Veronal-szánnazékok a:

Codeonal. Kereken 12% diétilbarbitursavas
codeinnek, 88% diétilbarbitursavas nátriummal
való vegyülete Codeonal néven kerül forgalomba. A készitmény kissé aromatikus szagu,
utólagosan mutatkozó keserü,.jzü s 30 s. r. vizben
oldódik. főleg altatószerül ajánlják, azzal a mellékrendeltetéssel, hogy bizonyos izgultsági állapotot és zavaró ingereket, mint pl. köhögés,
eny hi tsen.
Knoll u. Co. Chemische Pabrik, Ludwig:shafen
a/R. 239,313. sz. németbirodalmi szabadama szerint készithető a következő módon:
1. 47.5 codein és 27.6 diétilbarbitursav 200 viz
és 50 alkohol elegyében való oldása és kristályositása.
2. Egyenlő sulyrészek 100 vizzel eldörzsölése
vagy összeolvasztása utián.
3. 37 sósavas codein és 21 nátrium diétilbarbituricum oldat összeöntése utján.
Minthogy a codeonal keverék, tulajdonképeni
képletéről nem is lehet szó, a szabadalmi irat
azonban Kodein-diethylbarbitursavról szól:

CH11 H17 (CH) (OCHs) (C2fü) 2C

~8=~~ CO

Borszesz, kloroform és éterben is oldódik,
benzol és xyol nem oldják. Olv. p. 85.
Azonosságát alkotórészei kimutatása utián
állapítjuk meg. Vizes oldatát hig foszforsavval
megsavanyitva, éterrel kirázzuk, az éter elpárologtatása után visszamaradó diétilbarbitursav
hidegen telitett vizes oldata hig:anyoxid 2.5 r.
salétromsavban való oldatával fehér csapadékot
ad s 190-191 olv. pontja is meghatározható.
Az éterrel való kirázás után visszamaradó savanyu, vizes oldat nátronluggal alkalikussá téve
és éterrel kirázva, ennek el.párologtatása után
a codein reakcióját adja s igy kénsavban oldva,
ferriklorid nyomaival melegítve, zöldes, s aztán
ibolyakékbe átmenő' szineződést mutat, mely
kevés salétromsavtól égővörössé válik.
Chineonal. A diétilbarbitursavnak chininnel
alkotott vegyülete Chineonal néven ismeretes.
Ez kifejezetten kombinativ készítmény, amelynél
az a cél,. hogy a chinin különleges hatása mellett
ennek csillapitó tulajdonsága barbitursavval
való kombinálása folytán fokozódjék. E sót a
szervezet állitólag könnyebben türi, mint a többi
chininsókat. A 132°-on olvadó, keserü izü vegyület vizben nehezen oldódik s 64% chinint
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tartalmaz, illetve pontosabban 63.78 chinint és
36.22 veronált.
E. Merek, Darmstadt késziti szabadalmazott
módszer szerint.
C2 Hó CO-NH
C
CO (C20 Hz4 N2 0)
C2 Hó CO-NH
Sajátságok: Fehér, tüalaku kristályok, melyek
500 r. vizben 8 r. alkoholban, kloroformban és
éterben oldódnak. Ize keserü, a chininre emlékeztető. Vizes oldata kissé lugas vegyhatásu.
Azonossága: Alkotórészei kimutatásával állapitha:tó meg. Savanyu vizes oldata (0.5 chineonal. 10 hig kénsav, 5 viz) éterrel kirázva, a
chinin reakcióját adja. (Thalleiochinreakció). Az
éteres oldatból /nyert maradvány vizben (40
kcm.) oldva, salétromsavval megsavanyitva Millon reag-ensével fehér s a kémlőszer fölöslegében
oldódó csapadékot ad.
Szulfátokkal, kloridokkal és más szerves
anyagokkal lehet szennyezve. 1 kcm. tömény
kénsavban 0.1 chineonálnak szintelenül kell oldódni. Platinalemezen elégetve nem szabad
0.05%-nál több mérhető maradványt hagynia.
Chinintartalmának meghatározását a következőleg végezhetjük: 0.5 chineonálnak, 0.3 kcm.
éterben való oldatát választótölcsérben 5 kcm.
nátronluggal keverjük és kirázzuk. Az éteres
oldatot elválasztjuk a vizes, öldattól és az utóbbit
ujra 20 kcm. éterrel kezeljük. Az éteres folyadékot azután keverjük és bepárologtatjuk. A maradványt borszeszben oldjuk és lakmoid indiká-.
tor alkalmazása mellett 1110 szabályos sósavval
titráljuk, 1 kcm. sav 003242 chininnek felel meg.
Az alkalikus vizes oldatot kénsavval tulsavanyitjuk. 10--10 kcm. éterrel háromszor kirázzuk. Az egyesitett éteres kivonatokat Erlenmayer-lombikban elpárologtatjuk és a maradványt száritás után 100°-nál mérjük.
Alkalmazása: tif usz, influenza, izületi csuz,
meg nem állapitható eredetü fájdalmak, továbbá
neuralg-ia, tussis convulsiva és tengeri betegség
ellen.
Adagolás: 0.6 grammonként délben vagy este,
deliránsoknál és láznál naponta többszÖir is.
Gyermekeknél 0.2 g., keserü ize miatt ostyában.
Cukrozott 0.3 és 0.2 g.-os tablettákban is forgalomba került.
Luminal. A fenilétil barbitursav neve luminal.
Ez uj készitménynél a veronál két étilgyökének
egyike a fenilmaradékkal van helyettesitve, miáltal altatóhatása fokozódik.
C6 Hó CO-NH
C2 Hó

e

CO-NH

co

Megemlitendő, hogy :az egyszerü barbitursa vnak altatóhatása nincs. Előállitása a közbenső
termék, a fenilmalonsavészter révén történik,
amelybe egy aethylgyököt az ismert módon
bevezethetünk, mire a fenilmalonészter a hugyanynyal reagálva a fenilbarbitursavat adja.
A Luminal nevet a Farbenfabriken vorm.
Bayer u. Co. Elberfeld és az E. Merek, Darmstadt cég javára szóvédjegyzés védi. Előállitása
e gyárakban benzylcyanidnak phenylecetsavval
való elszappanositása s ebből az étileszter előál
litása utján történik. Oxálészterrel való kez.elésre a feniloxálecetészter keletkezik. lievitésre
az utóbbi széndioxid leválása mellett fenolmalonészterré alakul, melyet a szokott módon étiláln.ak. A nyert fenilétil- malonészter- hugyany
a luminal. Ez fehér, szagtalan, kesernyés izü
por. liideg vizben oldhatatlan. Forró vizből csillogó lemezkékben kristályosodik ki. A tölbbi
szerves oldószerekben és hig alkaliákban oldódik s ez utóbbiakból savak ujra kiválasztják. Vizes oldata lakmuszszal szemben savanyu,
kongo-val szemben semleges vegyhatásu. Olv.
pontja 170-172°.
Azonossá!!: lia a 0.3 luminalt 1 kcm. normal
nátronluggal és kevés vizzel kis ideig rázogatunk
s az oldott részt az oldatlanról lefiltráljuk, a! szüredék ugy higanyklóriddal, mint ezüstnitráttal
fehér csapadékot ad. 5-7 percig nátronluggal
főzve, ammoniát fejleszt s az alkalikus oldatból
megsavanyitásra C0 2 szabadul ki, melyet az
ismert módon mutathatunk ki. 1.0 luminalt 5
kcm. natronlugban oldva s az oldatot vizfürdőn
az elpárolgó viz pótlásával 4 órán át főzünk, a
teljes kihülésnél fenilacetilhugyany kristálya-,
sodik ki, mely eg-y molekula C0 2 kilépésével
jött létre. Ez alkoholból átkristályositva 147°-on
olvad.
Vizsgálat: 0.1 luminal 1 kcm. kénsavban szineződés nélkül oldódjék s platinalemezen maradék nélkül égjen el.
Alkalmazása: Mint altatószer agrypnia, his-teria, neurasthenia, delirium és arterioklerosis
okozta álmatlanságnál. Altatóhatása erősebb,
mint a veronálé. Mély álmot idéz elő állitólag
mellékhatások nélkül. Nátriumsója bőr alá fecskendezhető.

Adagolás és alkalmazási formák: Szükség
szerint 0.2-0.8 g, adagokban, nehezen oldhatósága miatt por, labdacs és tablettaalakban. Könnyebb esetekben 0.1 g-ja is hatásos. Pl.
RP. Luminal 0.2-0. 3-0.
Disp. tal. dos. No. X.
Este egy port bevenni.
RP. Luminal-natrium 2.0
Aquae destill. 8.0
S; D; A; Bőr alá fecskendezésre.
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(2 kcm„ szükség esetén esnr óra mulva ujra
l kcm.) ·
Luminal-natriwn. A veronalnatriumhoz analog
módon a luminal vizben oldható natriumsója kerül forgalomba. E só vizes oldata azonban nem
állandó s szénoxid és oldhatatlan fenilétilacetil-.
hugyany kiválása mellett bomlik. A készitmény
fehér, kristályos, nedvszivó por.
Azonosság: A luminálnál emlitett reakciókon
kivül, a Na kimutatása az égetési maradványban lángreakcióval történik. A semleges vizes
oldatnak pyroantimonsavas káliummal a kicsapási reakciót is adnia kell.
Proponal. A veronalszármazékokhoz közel
áll: az Acidium dipropylobarbituricum; Acidum propyl barbituricum, Urea dipropilmalonica, Proponal, Dipropil-barbitursav, Dipropilmalonyil-hugyany C10 H1G Ü3 N2.
Ennek elöállitása egészen analóg- módon történik, mint a veronálé, dipropilmalonsavnak
urea-val való konzendálása révén.
Sajátságok: Fehér, kesernyés izü, kristályos
por. Olv pont 145°. Hideg vizben alig oldódik.
(1: 16.40) 70 r. forró viz azonban oldja. Könynyen oldódik alkoholban, éterben, acetonban
és kloroformban, valamint alkalikus folyadékokban.
Azonossági Ieakciói többnyire azonosak (a
veronáléval. .Ellenben eltér a veronáltól a következőkben.

0.1 veronal-.t feloldunk 3 kcm. l /'a-os nátronlugban s másrészt 1 kcm. 5'7a-os higanykloridoldathoz 5 csepp hiva:talos nátronlugot adunk.
A két oldat füsszeelegyitésekor a higanyoxid a
veronaloldatban tisztán oldódik; fölfőzéskor
zavarosodás áll be és lassanként kristályos csapadék válik ki, amely mikrószkop alatt mindkét
végükön kiheg-yezett hasábokból állónak mutatkozik.
Ha e kísérletet 0.1 g. proponallal végezzük,
egészen analog módon, ugy a higany nem oldódik fel teljesen; a sárga szuszpenzió fölforralására azonban a sárga szin eltünik s azonnal
fehér csapadék kezd kiválni, mely kezdetben
pelyhes, később ,pedig porszerüvé válik és erős
nagyitásnál látszólag- szabályos kristályokat
alkot. (Zernik.)
Vizsgálat. Mint a veronálnál.
Alkalmaztatás. Altatósze~·. lmint a veronai.
amelyhez hatásra nézve is közel áll. Adagja
0.2-0.5 g.
Veronalos különlegességek.
Verobromal. Veronalum granulatum efferves-

cens Egger, Veronalt és dionint tartalmazó

pezsgő

brómsó, Verobromal szóvédjegygyel.
Adagja 0.25 veronalnak felel meg. Dr. Egger
Leó Budapest készitménye.
Veronacetin. Etilbarbitursavas nátrium, phenacetin és kodeintartalmu altatószer, 0.5 g. sulyu
tablettákban. Alkalmaztatása, mint a veronálé.
R. E. 0. Weil, Prakfurt aiM. hozza forgalomba.
A veronai hatása.

Kisebb adagokban (0.5-1.5 g.) gyors és hoszszantartó alvást okoz, s mérg-ező volta aránylag
csekély. Változtlanul, de lassan ürül ki a vizelettel s egész hatása tartós, de•.az alvás után még
sokáig álmosság, levertség marad vissza. Az
adag áthágása tehát semmmiesetre\ sem indokolt
és teljesen fölösleges. A veronai után diuresist
is észleltek. Legcélszerübben meleg italban vagy
vizben odva rendelhető 0.5-1.0 g-rammos adagokban, de porban is adható.
Medinai. Lásd a 99. oldalon.
A veronal és származékainak mellékhatása.

A veronai kellemetlen mellékhatásai közül fela kö1vetkezők: hosszabb ideig tartó
álmosság, fejfájás, szédülési érzet, elfogultság,
látási zavarok és támolygó járás, zavarodott-.
ság és gyengeség, hebegő beszéd, az emlékező
tehetség- elvesztése a legutóbbi napokra vonatkozólag, tetánusszerü rángások, ájulási állapot,
kollapsus, émelygés, hányás, rosszabb táplálékfelvétel, a bevéte napján izzadás, szivjelenségek
szorongásérzettel, bradyiocardia, alboglykosuria, véres székletétel, erősen viszkető exanthemak. A szerhez igen gyorsan hozzá lehet
szokni és kumulatív hatását is észlelték. Akut
mérgezések veronállal gyakran előfordulnak.
Az akut veronálmérgezések kezelése a következő: snromormosás (esetleg tanninoldattal) s
erős feketekávé beöntése a gyomorba nagyobb
mennyiségben; bélkiürités (ricinusolaj, csőrék,
stb.) diurézis és izgatószerek.
Idült veronálfogyasztás részegségszerü állapotot, mozgási bizonytalansággal, fokozódó
vérszegénységet, olig-uriát, hamatoporphinuriát,
okoz; egy esetben klonikus rángatózásokat és
epileptikus rohamokat okozott, a halált görcsroham idézte elő.
A proponal hányást, szivdobogást, riasztó
álmokat, fejszédülést, stb. okozhat.
emlitendők

URETHAN.
Aethylurethan. Karbamlnavas aethyl-észter.

CO. Nfü OC2 Hó
Szintelen, szagtalan, hasábos kristályok, melyek egyenlő sulyrész vizben, 0.6 r. alkoholban
oldódnak, valamint éterben (2: 1), kloroformban (1: 1.5), glicerinben (1 :3), ricinus olajban
( 1: 15), olivaolajban (1: 20) is.
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Előállitása: Urea nitrica-t és aethylalkoholt
elzárt csőben több órán át 120-130°-ra melegitünk. A kihülés után nyert kristályos tömeget
az épen elegendő mennyiségü vizben oldjuk s
az oldatot éterrel többször kirázzuk. Az éter
elpárolgása után nyert maradékot átdesztilláljuk, végül vizbő1l mégegyszer átkristályositjuk.

Sajátsáf!.ok. Olv. p. 47-50°. Forrásp. 171°.
Platinalemezen kékes lánggal ég és teljesen elillan. - Ha 1 g. urethant 5 kcm. tömény kénsavval melegitünk, C0 2 válik szabaddá; 1 g-ja
5 kcm. nátronluggal (30%) melegitve ammonia
szagot áraszt. - Ha 0.5 g-ját 5 kcm .vizben
oldjuk, s az oldathoz hozzáadunk 1 g. natrium
carbonicum exsiccatum-ot és egynéhány szemcse szódát és melegitjük, ugy jodoform szag
válik érezhetővé s kihülés után az oldatból jödoformkristályok válnak le.
Megvizsgálds. 10%-os vizes oldatát ezüst
nitrátoldat meg ne zavarositsa (Cl); ha ily oldat 2 kcm-ét 2 kcm. tömény kénsavval elegyitjük és! 1 kcm. ferroszulfátoldatot rétegezünk rá,
barna réteg ne mutatkozzék (HN03). - 1 g-ja
1 g. vizben oldva s 1 kcm. salétromsavval ele„
gyitve ne adjon kristályos csapadékot (urea),
s ily csapadék oxálsav vagy merkurinitrát hozzáadására se keletkezzék.
Alkalmazás. Altatószer felnőtteknek 1-2-4
g. adagokban vagy! 0.25 g-ként bőr alá fecskendezve. Nem narkotikus hatásu s igy nem megbizható. Zavaró mellékhatásai nincsenek s igy
a gyermekpraxisban is alkalmazható. 4-5 g.ként ellenszer görcsöt okozó mérgeknél
(strychnin, picrotoxin, resorcin). Legmagasabb
adagja pro dosi 4.0 g. (ttelv.), pro die 6.0 g.
- 8 j. (Helv.)
Acetyl-paraoxyphenyl-urethan. Neurodin. CrH4 (C0 2 CH 3. )Nti. C02 C2 H5. Szintelen, szagtalan kristályok~ melyek 1400 r. vizben oldódnak. Olv. p. 87°.
Előállitása klórhangyasavnak paraamidophenolra való behatása utján történik: közbeeső
termék gyanánt a para-oxjyphenilurethan keletkezik, melyet ecetsavanhidriddal való acetilálás utján a fenti vegyületté alakitanak. (69.328
és 73.285 sz. németbirodalmi szabadalom.)
Sajátságok. Tömény kénsavban szintelenül
oldódik. Ha kénsavval és kevés alkohollal fözzük, ecetéter szagot áraszt. Salétromsavval
főzve sokkal későbben és világosabb sárga sz1-,
nüvé lesz, mint a thermodin. Ha nátronluggal
leöntjük s jódot adunk hozzá, már hidegen iödoformkristályok válnak le belőle. - Ha 0.5
neurodint 0.5· kcm. tömény sósavval főzünk s
azután 5 kcm. karbolsavoldatot adunk hozzá.
ugy a keverékben filtrált klórmészoldat hozza-

adására hagymavörös szineződés keletkezil\:,
mely ammoniával való tulhevitésre hagymavörö's szinbe megy át (indofenol-reakció).
Alkalmazása 0.5 g-ként láz ellen (a test hömérsékletét 2-3°-al leszállitja); főleg azonbau
antineuralgikum gyanánt 1.0-1.5 g-ként.
Eltartása az elkülönitett szerek között.
Acetylaetoxypheny 1-urethan.
7 hermodin.
Phenacetin-urethan. C 6 H 4 ( OC 2H 5) N ( COCtL,)
C02 C 2H 5. Szintelen, szagtalan, kezdetben iztelen, majd kesernyés és érzéstelenitő izü kristályok. Olv. p. 86-88°. Vizben alig oldódilc
(1 :2400).
Előállitása. Klórszénsav aethylészternek paraphenetidinre való behatása utján, mint a Neurodiné.
Sajátságok. Hig kénsavval készült szintelen
oldata főzésre megbarnul. Kristályai hideg salétromsavval (25%) leöntve megsárgulnak. Egyebekben, mint a Neurodin.
Alkalmazása 0.5-1.0 grammos adagokban láz
ellen és antineuralgikum gyanánt. Tüdővésze
seknél 0.3 g-os adagolással kell a kezelést kezdeni.
Methylpropylkarbinol-urethan. Hedonal néven
lásd a 62-ik oldalon.
Phenylurethan. Lásd Euplwrine cimen a 46.
oldalon.

URICEDIN.
Az Uricedin-Stroschein 27.3% natriumszulfát,
1.6 nátriumklorid, 67% nátriumnitrát és 1.9°/o
lithiumnitrát keveréke.
Előállitására frissen préselt citromlé citromsav-tartalmát meghatározva 50 r. vizmentes
citromsavra hütés mellett 20 r. tömény (15%)
kénsavat, továbbá 4 rész tömény sósava~ adunk
a citromléhez és nátriumkarbonáttal semlegesitjük, hogy csak kissé .savanyu vegyhatásu
legyen. Azután 1 r. lithium citricumot citromsavval semlegesitve, az előbbi oldathoz keverünk, a folyadékot beepárologtatjuk és a nyert
sókeveréket granuláljuk.
Alkalmazása. Diuretikum és hugysavoldó
szer, mint a lithium citricum és más lithiumsók.
UROPHERIN.
Kétféle uropherin van forgalomban: az
Uropherin benzoicum = Theobromin lithiumbenzoicum Li C 1 N 4 0 2 + Li C 6 H5 C02 ötrész
vizben oldódó por 50% theobromintartalommal
és az
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Uropherin salicylicum. - Thyobrominlithiumlithium salicylicum Li C 7 tt7 N4 Ü 2 + Li C1 H2
o~ szintén ötrész vizben oldódik.
Alkalmazás. Mindkét uropherin jó diuretikum
s vizkór, vesegyulladás és szivbajoknál használatos napi 3-4 g, adagokban, vizes oldatban.
Az .E. Merek, Darmstadt-i cég készitménye.
Eltartás fénytől és levegőtől elzárva.
UROTROPIN.
Hexamethylentetramin néven lásd a 66-ik
oldalon.
UROPURGOL.
Anydromethylencitromsavas hexamethylentetramif:. Helmitol néven lásd a 63. oldalon.
VALIDOL.
Mentholum valerianicum. lzovalerlanasavas mentholészter, mely 300/o mentholt tartalmaz föloldva.

(CsH)2 CH Cfü COO C10 Ho

sal meghatározzuk az elszappanosrtáshoz elhasznált lug mennyiségét s abból a rendes módon az elszappanositási számot, mely 155-170
legyen, 155 elszappanositási szám megfelel 66.5
százalék észtertartalomnak, 170 pedig 72.9%
(teoretice a valeriansavészter elszappanositási
száma 233.)
Alkalmazdsa. Ujabban óvszer tengeri beteg~
ség ellyn 10-15 cseppenkint.
Validolum camphoratum. 10% kámfornak
validolban való oldata fogfájás ellen odvas fogakba.
VALOFIN.
Spiritus valerlanae composltus.

Radix valerianae-ből és folia menthae piperitaeből készült tömény forrázat. Tiszta, igen kellemes izü folyadék valeriansavas etilészter és
valeriansavas ammonia-tartalommal.
Alkalmazása nervinum és sedativum 15-25
CSefppenkint cukorra vagy cukros vizbe.
Tartós valeriana-f orrázat készithető a következőleg: 40 valerianae radix pulv., 0.3 liquor
ammoniae, 25° spiritus s. q. s. ad 100.-aqua
chloroformii. A poPt az ammoniával és elegendő
aqua chloroformiival átnedvesHjük, két óráig
állani hagyjuk s azután perkoláljuk.

Szintelen, sajátszerü szagu, olajszerü folyadék. Ize égető keserü. Vizben nehezen oldódilc
95% alkohollal minden arányban keverhető;
éter és kloroform könnyen oldják.
Előállitása. Mentholt ekvivalens mennyiségű
izovaleriansavkloriddal (valerilklorid) visszaVANILLIN.
folyós hütéssel a sósavfej]ődés megszüntéig meAcldum vanllllcum. Protokatechualdehldmetlléter.
legitenek. A keletkezett észtert luggal és vizCs Hs Os
zel mossák, éteres oldatban száritják és vákuumban rektifikálják. Az észter két részében egy
Szintelen hasábos tükből áll. Vizben alig olrész mentholt oldanak.
dódik, alkohol, éter, kloroform igen könnyen
Sajdtságok. F. s. 0.906. A sarkitott fényt balra oldják; továbbá szénkéneg és zsiros olajok is.
tériti. ttevitve teljesen elillan. Szaga mentholra
Előállitás. .E kitünő illatanyagot ma különs egyuttal valeriansavra emlékeztet. tta 0.!)- böző módszerek szerint mesterségesen állitják
1.0 kcm-ét 2-3 kcm. vizzel lombikban hosz- elő, főleg az eugenol oxidálása u'tján. Az eugeszabb ideig főzzük, az elszálló gőzök intenziv nolt előszfü ecetsavhidriddal acet-eugenollá
mentholszaguak; kihülés után a luQ"ot a még alakitják. .Ez utóbbit káliumpermanganát igen
benne levő menthol eltávolitására éterrel több-, gyengén melegitett oldatával oxidálják, a folyaször kirázzuk és hig kénsavval megsavanyit- dékot filtrálják káliluggal lugositiák s bepárojuk: izovaleriansav-szag válik érezhetővé.
logtatják kis térfogatra, miközben a kálium haMegvizsgálása: 0.5 kcm-ét 10 kcm. vizzel ki- tására az acet-vanillin elszappanosodik vanirázzuk és filtráljuk; a sziiredékben ezüstnitrát Iinná. Az oldatot kénsavval megsavanytják s
ne okozzon zavarosodást (Cl). - 20 cseppje éterrel kivonják: az éter elpárologtatása utján
vizfürdőn hosszabb ideig melegitve, teljesen vanillin marad vissza.
elillanjon. Észtertartalmának és nem észterezett
Sajátságok. Olv. p. 80-81°. Natriumbiszulvaleriansavtartalmának meghatározására 2-3 fittal jól kris1ályosodó vegyületet alkot, melyg-ját lombikban 10 kcm. semleges vegyhatásu ből hig kénsavval való kezeléssel ujra kristályos
alkoholban föloldjuk. 2 c~.epp fenolftaleinoldat alakban nyerhető. - A levegőből a vanillin oxihozzáadására pipettából 30 kcm. félnormál gén1t vesz iöl s vanillinsavvá (C~ lI 8 0 4 ) alakul
kálilug-ot adunk hozzá, előbb csak egy cseppet, át. - Vizes oldata ferrikloridtól kékre szinező
dik. - tta kevés alkoholban oldott vanillinhoz
amelytől vörös szineződésnek kell bekövetkeznie, s visszafolyó hütéssel legalább 6 órán át kétszeres mennyiségü pyrogallolt s azután erős
főzzük. Félnormálsósavva\ való visszatitrálás- sósavat adunk: kékesibolya szineződés mellett
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pyrogallolvanillein keletkezik. Phloroglucin hasonló körülmények között phloroglucin-vanilleintől eredő élénk vörös szineződést okoz.
Megvizsgálás. lfa 0.2 vanillint egy percig 2
kcm. tömény sósavval főzünk és 4 kcm. 1 :20
karbolsavoldatot adunk hozzá; a folyadék filtrált klórmészoldat hozzáadására ne öltsön
piszkos ibolyaszineződést, s az esetleg mutatkozó szin ammoniával tulhevitve meg ne kéküljön (acetanilid). - Ha acetanilid jelenléte kimutatható volt, ennek mennyisége N.-meghatá-,
rozással állapitható meg. Platinalemezen
elég-etve ne hagyjon mérhető maradványt.
Alkalmazása. A vanillin elsősorban illatanyag
a vanilia helyett. Néha nervinum és stimulans
gyanánt rendelik. A fiziologiai kémiában reagens a szabad gyomorsósavra.

VASENOLUM SPISSUM.
Unguentum tanovasellni.

A fenti néven forgalomba kerülő készitmény
50 vaselinum flavum, 20 adeps lanae, 5 cera
alba és 25 aqua des1illataból előállitott kenőcs
csel helyettesíthető.

VASOGENUM.
Az e néven forgalomban levő készítmények a
Linogen, Parogen, Vasolimentum és Vasosapon
néven ismeretes galenikumokkal pótolhatók (L.
dr. Vondrasek a Gyógyszerészi gyakorlat kéziköinyve 83. és 84. oldal.)

VERATRIN.
Fehér szagtalan por, vagy amorf törékeny
tömeg, melynek pora erős prüszkölést okoz.
Vizben csak nyomokban oldódik, alkohol, ldoroform, éter minden arányban oldják.
Előállitása. Semen sabadillae-t sósavas vizzel
több izben kifőzünk, a kivonatokat híg ·szirupszerü állományig bepárologtatjuk és égetett
mészszel keverjük. A kimosott és sajtolt csapadékot alkohollal keverjük, mely a veratrin
mellett egyéb anyagokat is fölold. Ecetsavval
való áztatás után az ·oldatból az alkaloidot ammoniával vagy szódaoldattal kicsapjuk és éterben oldjuk. Ez utóbbi elpárologtatása után az
alkaloida sárga firnisz alakjában marad vissza.
Ezt ujra feloldjuk hígított ecetsavban kissé savanyu oldattá, csontszénnel szintelenitjük s
melegen kicsapjuk ammoniával. A veratrin fehér pelyhes csapadék alakjában válik le s kimosás után 40°-nál szárítjuk. Az előállitásnál
figyelembe veendő, hogy a ver atrin porának
legcsekélyebb mennyisége szem-, orr- és gégehártyagyulladást okoz.

Sajátságok. Olv. pont 150-155°. Tömény
kénsav 100 részével eldörzsölve a veratrin zöldesen fluoreszkáló sárga folyadékká oldódik,
mely szin fokonként narancs, vörös, végül kárminvörös színbe megy át. Ha a sárga oldat kis
mennyiségére cukorport hintünk, zöld s végül
kék színeződés mutatkozik, mely egy óra mulva
elhalványodik. - Kis mennyisége tömény sósavval (Fs. 1.19) főzve szép, tartósan cseresznyevőrős szinü oldatot ad.
Savakkal sókat alkot, melyeknek kissé megsavanyitott vizes oldatában káliumhiganyjodid,
foszforvolfrámsa v fehér, foszformolibdénsav és
aranyklorid sárga, jódoldat barna csapadékot
ad; ammonia, szénsavas és maró alkaliák az
oldatból a szabad bázist csapják ki fehér pelyhekben.
A fenti néven előállitott verntrin E. Merek
szerint öt bázis keverél~e: fötömegében kristályos veratrin (cevadin) C32 H.rn N09. Olv. p.
250°. Könnyen oldódik éterben, nehezen alkoholban;
amorf veratrin (veratridin) C31 H53 N011 (?)
Könnyen oldódik éterben, alkoholban és kloroformban s ezek elpárologfatása után mint sárga
firnisz marad vissza;
sabadin C2 9 Hn1 NOR. Vizben oldódik. éterben nehezen oldódik; olv. p, 238-240°;
sabadinin C 21 H.15 N0 8 , hajszálfinom tük,
melyek alkoholban könnyen, éterben és ligroinban nehezen oldódnak.
sabadillin (cevadilin) 034 H53 NOs (?) gyantás tömeg, mely éterben majdnem oldhatatlan,
alkoholban és kloroformban könnyen oldódik,
pora nem igen izgat prüsszentésre.
Megvizsgálds. A jó veratrin fehér s alkoholban könnyen oldódik, éteres oldata néha opalizál. Kalciumklorid föfött szárítva 2 r. kloroformban tisztján oldódjék. Tömény oldatai sárgás szinüek. Platinalemezen maradék nélkül elégjen. Alkoholos oldata platinakloridtól ne adjon
csaJpadékot (idegen alkaloidák brucin, morfin,
sztrichnin kizárása.)
Alkalmazás. Régebben bensőleg is alkalmazták, ma csak külsőleg használják neuralgia,
ischias, csuzos fájdalmak, fényiszonynál, ájulásnál, alkoholban vagy kloroformban oldva,
vagy kenőcsökben zsírral, lanolinnal, vazelinnal 0.1-0.5 g. 10 g. vivőszerre, néha bőralá
fecskendezve 0.001-0.005 g.-ként. - Legnagyobb adagja pro dosi 0.005, pro die 0.0150.02 (Austr. Helv.)
Ellenszerei erős tanninoldatok, ha már felszívódott opium, és excitans-ok, kámfor, konyak, tinctura moschi stb.
Eltartása az erős mérgek között nagy vigyázattal.
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VERONAL NATRIUM.
Natrium dimethylbarbituricum. Medinal néven

lásd a 99. oldalon.

VIOFORM.
jodchlor oxychlnolln. Chinolinum chlorojodatum.

C9tt.tNJCl(Ott).
Sárgásszürke, majdnem szagtalan és íztelen.
Könnyű por. A fénytől nem változik, de nedves
levegőn összetapad. Vízben majdnem oldhatatlan, hideg alkoholban és éterben nehezen oldódik. Könnyen oldódik forró jégecetben (1 :2)
forró ecetéterben (1: 17), forró kloroformban
(1 :20), forró terpentinolajban (1 :15).
Előállitása. Chlor-5-oxy-8-chinolirut jódoznak, még pedig vagy káliumjodidoldattal pállitva, vagy az alkalikus oldathoz KJ-ot s megsavanyitás mellett klórmeszet adva. A leváló
klórjódoxikinolint nátriumszulfáttal mosva, a
fölösleges jódtól s híg sósavval a változatlan
klóroxikinolintól megtisztítjuk.
Azonosság, Olv. pont 173-178°. (Ph. ttelv.
170,-173°). ttevitve jódgőzök keletkezése
mellett teJjesen elég. tta kis mennyiségéhez
kémlőcsőben nehány csepp ferrikloridoldatot
adunk hozzá, élénk piszkoszöld szín mutatkozik. Kis mennységét porcelláncsészében 1015 csepp tömény sal'étromsavval 'leöntve az
megfeketedik, majd megzöldül s egy idő mulva
megsárgul. - Üvegdugóval elzárható csövecskében 0.1 g.-ját leöntjük 2 kcm. kloroformmal
és 2 kcm. tömény salétr.omsavval s időnként
erősen összerázogatjuk.
A kloroformos réteg
mihamar vörösesibolyaszinüvé válik a iódtól
s a salétromsavas réteg zöldes sárgára színeződik. Kis parcellán vagy ezüstcsészében
2 g.-nyi marókálit megolvasztunk s ebbe a készitmény 0.4 g.-ját belevetjük. Az olvadékot
lehülés után 4-5 kcm. vízben oldjuk, az oldatot papiroson átszüriük, választótölcsérben hig
kénsavval megsavanyitjuk s 3-4 kcm. kloroformot adunk hozzá és egy csepp 1 :20 káliumnitritoldatot. A kloroform a kiváló jódtól ibolyaszinüvé válik. A kiváló összes jódot kloroformmal ismételten teljesen kivonva (ellenőrzés egy-egy csepp káliumnitritoldattal)
a
vizes oldathoz ezüstnitrátoldatot öntünk: fehér.
turós klórezüst válik le, mely fölösleges ammoniában könnyen és teljesen oldódik.
Megvizsgálás. Semleges vegyhatásu legyen s
megnedvesített vörös és kék lakmuszpapirra
szórva, azok hátsó lapján ne okozzon változást. legfölebb a kék papiroson gyenge megvörösödést. - 0.2-0.3 g.-ját nehány csepp káliumjodidoldat hozzáadása után 5 kcm. vízzel
kirázzuk: a szüredék színtelen legyen s ke-

ményitőpép hozzáadására se kékü[jön meg
(szabad jód kizárása). - 0.4-0.5 g.-ját 10 kcm
vízzel kirázzuk és filtráljuk. A teljesen tiszta
szüredék ezüstnitrátoldattól legfölebb opalizáljon, de meg ne zavarosodjék s fölforralva meg
ne feketedjék (nem szervesen lekötött halogén
és tioszulfát kizárása).

Összes halogéntartalmának meghatározása.

0.3 g.-ját nikkeletégelybe mérjük, halogénmentes szóda és salétrom keverékének 10-12 g.jával s a keveréket nehány csepp káliluggal benedvesítjük s aztán fokonként hevítve megolvasztjuk s megfehéredésig;. hevítjük. A kihült
olvadékot vízben oldva lofnbikba tesszük, pipettából 25 kcm. tizednormálezüstnitrátoloatot
adunk hozzá s aztán salétromsavval vigyázva
megsavanyitjuk. Erre fél óráig főzzük a kihült
folyadékhoz egy késhegynyi urea-t és 2 kcm.
ferriammoniumszulfátoldatot adunk s tizednormálrhodanammoniumoldattal maradandó vörös
szineződésig titráljuk. Ehhez 6.1 kcm.-nél több
tizednormál rohodanammoniumoldat ne használódjék el. (25-6.1 kcm. = 18.9 kcm. tizednormálezüstoldat = 51 százalék halogen). Elméletileg az összes Cl és J = 53.16 százalék).
A jódtartalom meghatározása 0.3 g-ját ezüs~t
tégelybe mérve 2-3 g. marókálival borítjuk
be s vízzel kissé megnedvesítjük. A pépes tömeget előbb a viz elpárolgásáig, majd megolvadásáig hevítjük s megfehéredésig olvadt állapotban tartjuk. A kihült olvadékot vízben oldjuk, az oldatot választótölcsérbe öntjük, megsavanyitjuk hig kénsavval, hozzáadunk 20 kcm
kloroformot és egy csepp 1 :20 káliumnitritoldatot s aztán a kivált jódot kirázzuk. A kivált
jódot ujabb kloroform mennyiségekkel teliesen
eltávolítva, ujra egy csepp káliumnitritoldatot
adunk a folyadékhoz a jód kiválásnak ellenőr
zésésre s a vizes oldatban levő jódot igy teljesen kloroformoldatba visszük. Az összes kloroformoldatot palackban 20 kcm. jódkálioldattal rázzuk s keményitőoldat indikátorral erős
rázogatás mellett 'tizednormál tioszulfátoldattal titráljuk. A jód elszintelenitésére legalább
9.45 kcm. tizednormál tioszulfátoldatoit kell
elhasználnunk. Ez legalább 40 százalék jódtartalom megkövetelését jelenti (elméletileg 41.57
százalék jód van jelen).
Alkalmazás. A jodoform pótszeréül alkalmazzák hintőpor alakjában tisztán vagy keverve, továbbá glicerines emulzió és paszta
alakjában, végül kötszerekben, vioform-gyapot
és vioform-gaze alakjában.
Unguentum vioformi: 4.0-6.0 vioform, 9.0
bismutum subnitricum, 100.0 lanolin, 100.0
vaselin.

184

XEROfORM.

se mutatkozzék barna gyiirii (salétromsav kizárása). - 1 g.-ját mint fentebb elhamvasztva
a
barnavörös gőzölgés megsziintéig izzitjuk s
Bi(OH)C6H2Br3Ü)2 + Bi20a.
a maradványt szétnyomkodva föloldjuk 2-3
Sárga, szagtalan és iztelen por. Vizben, vala- kcm. tömény sósavban és az oldatot stannomint alkoholban és éterben is oldhatatlan. Hig kloriddal keverjük: egy óra mulva se mutatsavak és alkaliák elbontják. Elégetve meg nem kozzék sötétebb szineződés (arzen kizárása).
olvadó sárga maradványt ad.
- Ha 0.5 g.-ját kirázzuk 5 kcm. alkohollal, a
Előállitása: Tribrom..,phenolnak kálilug segítszüredék 1 kcm.-e 15 kcm. vízzel hígítva se
ségével előállitott vizes oldatát számitott meny- zavarosodást. se pelyhes csapadékot ne munyiségü bismut-nitráttal vizes oldatban össze- tasson (tribromphenol). - Ha 1 gr.-ját 10 kcm.
hozzuk miáltal tribromphenol-bismut csapódik nátrnnluggal rázzuk, a nátronlug meg ne zavaId.
rosodjék (bismutum subgallicum.)
Azonosság. 0.5 g-ját egyenlő rész kálilug és
Bismutartalmának meghatdrozása. 1 gr.-ját
vizzel főzzük s a folyadékot lefiltráljuk. A szü- üvegpohárba mérve, leöntjük 5 kcm. híg sóredék kihülés után hig kénsavval megsava- savval és 5 kcm. vízzel s kevergetés közben
nyitva, tribromphenol csapadékot ad. Ezt szű vizfürdőn 60-70°-ra melegitjiik. A folyadékot
rőre hozva, s vízzel kénsavmentessé ·mosva
leöntjük és papiroson nagyobb üvegpohárba
Kénsav fölött száritjuk: olvadáspontja 95° le- szürjük. Az oldatlan maradékot még háromgyen. - A lugban oldhatatlan maradékot hig szor kivonjuk s a harmadik részletet külön
salétromsavban oldjuk és az oldatot két részre vizsgáljuk viz hozzáadásával vajjon az összes
osztjuk, egyik fele ammonia hozzáadására ~i~ bismut kivonódott-e (tehát hogy nem mutatkomuthidroxidból álló fehér csapadékot ad, mas1k zik-e víztől bázisos sóból álló zavarosodás). A
fele beszáritva és sósav tartalmu vizben oldva sziirőpapirost sósavtartalmu vízzel utánmosva.
kénhidrogénvizzel bismut-szulfidból álló fekete- az oldathoz 300-350 kcm. vizet adunk, mire
barna csapadékot szolgáltat.
bismutoxiklorid válik le. 12 órai állás után
Megvizsgdlás. Olv. pont 95°. Vizzel kirázva a megnézzük, vajjon 100 kcm. viz hozzáadására
viz se a kék, se a vörös lakmuszpapirost meg nem mutatkozik-e még zavarosodás s aztán az
ne változtassa. - 1 g-ját porcellántégelyben összes csapadékot szíírőn összegyiiitve, 100°-nál
elhamvasztjuk s salétromsavval többször meg- állandó sulyig szárítjuk és megmérjük: ne lenedvesítjük mig a szén teljesen elég. A marad- gyen kevesebb, mint 0.560 g., ami 45 százalék
ványt föloldjuk 5-8 kcm. salétromsavval és az fémbismut tartalomnak felel meg.
Alkalmazása. Külsőleg jodoformpótszer. Beloldatot hígítjuk 25 kcm. vízzel. Az esetleg besőleg 0.5-1.0 g.-os adagokban (naponta 5-7
következő megzavarosodást néhány csepp salétromsavval megszüntetjük. Ez oldat 5-5 g.) bélantiszeptikum.
kcm-jét a következő kémlelésekhez használjuk
föl: bárumnitrátoldattól meg ne zavarosodjélc
XYLOLUM.
(kénsav kizárása)· egyenlő térfogat hig kénA Xylol a benzol homologiainak keveréke a
savval tiszta mar~djon (ólom kizárása), szükség esetén néhány csepp tömény salétromsav- CoH 10 képletnek megfelelőleg; van benne 70val meggyőződést szerzijnk róla, vajjon a 75% meta-xylol Cr. H-1 1.3 (CH,) 2 , 20-25%
beállt zavarosodás nem bázisos sóból áll-e: a para-xylol C 6 fi-1 1.4 (CH~) 2 10-15% orthomelegítést mellőzzük; a bizmutot megfelelő xylol Cr.H4 l.2(CH'.l) 2 és mintegy 10 százalék
mennyiségü ammoniával, mint bázisos sót le- aethyl-benzol CH:,CH2. CH3.
csapjuk, a szüredék ammonia további hozzáSzintelen, sajátságos szagu, gyulékony folyaadására tiszta maradjon s a hosszu csőben fe- dék. Ps. 0.873-0.877. Vízben oldhatatlan. Minlülről nézve se mutasson kékes árnyalatot (réz den arányban keverhető abszolut alkohollal.
kizárása). - A salétromsavas oldat maradvá- éterrel, kloroformmal. 70 százalék szeszben oldódik; 10 g. xylol 6-8 kcm. 90 százalékos
nyába H2S-ot vezetünk bele a bismut teljes ki- szeszt zavarosodás nélkül old.
csapódásáig s a szüredéket fölforralva ujra
Előállitása a kőszénkátrány savanyu és báziszürjük és üvegcsészéből elpárologtatjuk: csak sos alkatrészeitől megszabadított könnyü olanyomokban adjon maradékot (alkali és föld- jából (V. ö. toluol). A 136-140° közt átszálló
fémek kizárása). - Kémlőcsőben 0.2 g.-ját le- frakció a kereskedelmi Xylol.
öntjük 1 kcm. tömény kénsavval, összerázzuk
Azonosság: Ps. 0.873-0.877; forrpont 136s ülepítés után ferroszulfátoldatot rétegezünk rá 1400, első cseppje ne párologjon át 136°-on
s az érintkezési rétegben hosszabb állás után alul s 136-140° közt 95°-a átpárologjon.
Blsmuthum trlbromphenolicum Xerofenum.

185
Megvizsgáldsa semleges vegyhatásra, pyridin bázisokra, szénkénegre, szuroknemü szenynyezésekre, mint a toluolé. Gyantás szennyezésekre és idegen szerves anyagokra tömény
kénsavval ugy vizsgáJjuk, minit a toluolt: a kénsav legfötlebb sárgás tehet, de semmiesetre se
válion barnává. Petroleumbenzin jelenlétét kizárja az, ha a xylol 10 kcm.-e 6-8 kcm. 90 százalékos alkohollal tiszta ol·datot ad.
Alkalmazdsa mint a benzolé, a sebkezelésben
továbbá kenőcs alakban (1 :2) riih ellen. Kitiinö
féregirtó szer.
Pediculosis ellen oldat vagy kenőcs formában
ajánlják. RP. Xylol 500, Alcohol absolutus 250,
Aether 25.0. Gyapotcsomóval kell a hajzatra bedörzsiöilni. Tüzveszélyes ! Vagy: Rp. Xylol 100.0
vaselin flav. 100.0. M. F. ungv. Este bedörzsölni
s reggel szappannal lemosni. A kenőcsöt sériilt
bőrnél alkalmazzuk, szürke kenőcs helyett is
fejtetvek ellen, s érzékeny egyéneknél a Xylol
mennyisége egy-egy gramm vaselinhez egy
cseppre szállitható le. tta a bőr kiütéses és
gyuladásban van, előbb cinkkenöcscsel kell kezelni s a Xylol-kenőcsöt csak négy-öt nap
mulva alkalmazni.

YOHIMBIN.
Yohlmblnum. C22 Hao Oi H2

Fehér, sel:yemfényü kristálytíík, melyek alkoholban, methylalkoholban, amylalkoholban,
éterben, ecetsavban és kloroformban könnyen
s benzolban nehezebben oldódnak, vízben oldhatatlanok.
Elődllitds.
Corvnanthe Yohimbe K. Schum.
(Pasuingstalia Yo.himba Píerre), a Rubiaceae
Cinchonidae- Cinchonae Kamerunban, illetve
Nyugatafrikában honos növény kérgéből állítják elő. Spiegel szerint a kéreg porának ecetsavas kivonatát szódaoldattal kicsapják, a szárított csapadékot alkoholból átkristályositjuk.
Riedl szerint alkalmas módon magából a drógból készül. Methil-alkohollal és sósavval való
hevítésre a drógból a Johímbasav metílésztere a Yohimbin sósavas só alakjában keletkezik. Olv. p. 234-234.5°.
Azonosság. A yohimbín szinteleniil oldódik
tömény kénsavban; ha az oldatba káliumbichromát kristálykát dobunk bele, kék sávok
tiinnek elő, melyek mihamar piszkoszöld szint
öltenek s a folyadék végiil megsárgul. Nessler
reagense, valamint foszforvolfrámsav fehér,
amorf csapadékot adnak, foszformolibdénsav
sárgásfehéret. Millon reagensében oldva, a folyadék mihamar megbarnul. A sarkított fényr
jobbra téríti. Alkaliákkal vagy savakkal yo-

himboa-savvá és metilalkohollá szappanosodik
el. A szabad bázis a levegőn mihamar megsárgul s bomlik, ezért csak sósavas sója van forgalomban.

YOHIMBINUM HYDROCHLORICUM.
Sósavas yohlmbin C22 H2s Oa N2 HCI.

A sósavas sót Spiegel vízben majdnem oldhatatlan minőségben. Riedl forró vízben könynyen oldódó mótlosulatban hozza forgalomba.
Az elsőnek olv. p. 300, a másodiké
285-290°.
„
Alkalmazás. Aphrodisiacum főleg az állatgyógyászatban YohimvetoI néven. Adagja embereknél naponta háromszor egy fél milligra:m
(tabl'etta alakban) vagy a 2 százalékos oldat
0.5-1 kcm.-e böraláfecskendezve. Érzéstelenitőül is ajánlofüák a szem-. fii!- és orrgyógyászatban. Szivbajoknál mellőzendő.
Eltartdsa elkülönítve s a fénytől óvott helyen.

ZINCUM ACETICUM.
Zlncl acetas. Ecetsavas Cink. Zn (CHa C02)2

+ 2H02

Szintelen, hatoldalu, monoklin kristályokból
áll, melryek zsíros tapintaituak, kissé ecetsavszaguak s undorító fémes ízűek. Oldódik 3 r.
hideg, 1.5 r. forró vízben. továbbá 36 r. hideg
vagy 2 r. forró spiritus concentratusban is.
Elődllitdsa. 4 vasmentes zincum oxydatum-ot
feloldunk 20 acidum aceticum dilutum-ban
(30%). Az oldatot forrón filtráljuk s kristályol<
kinyerése végett félretesszük. tta a cinkoxitl
ólomtartalmu, az ecetsavas oldatot néhány
szemcse vasmentes fémcinkkel pállitjuk.
Sajdtságok és megvizsgdlás. A levegőn elmáIik, 100°-on vagy kénsav fölött szárítva kristályvizét elveszti. Gyors hevítésre magasabb
hőfokon aceton keletkezése mellett széntartalmu Znü marad vissza belőle. Vizes oldata
savanyu vegyhatásu. _, 1: 10 vizes oldata kén
hidrogénnel tiszta fehér szinii csapadékot adjon (a csapadék cobaltum jelenlétében sárga,
ólom vagy réznél sötét szinü). A tt 2 S-sel telnesen kicsapott oldat bepárologtatva ne hagyjon hátra maradványt. (Cu Mg.) 1: 10 oldata
ammoniával tulhevitve 1-2 csepp nátriumfoszfátoldattól se csapadékot, se zavarosodást
ne adjon (Mg). - 0.5 g-ja 5 kcm. kénsavval
enyhén melegítve meg ne bomoljon (kozmás
anyagokat tartalmazó ecetsav kizárása).
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Előállitdsa. 3 zincum granulatum és 18 r. vizhez 11 rész jodumot apránként hozzáadogatva a keveréket addig melegitjük, mig az
oldat szintelenné válik s akkor szénporon átszürve vizfürdőn forralás nélkül beszáritjuk.
Sajátságok. Vizes oldatában káliumferrociánid
fehér, merkuriklorid vörös csapadékot ad. ttevitve megolvad, jódgőzöket veszit s végül
cinkloridot hagy hátra. M2 S-dal ólomra, rézre
vizsgáljuk. Ammoniumkarbonáttal nyert csapadéka a kémlőszer fölöslegében teljesen oldódjék. (Fe A, Ca Mg kizárása.) - TeljeZINCUM HYPERMANGANICUM.
sen száraz 1 g-ja ezüstnitráttal teljesen kiZlncum permanganicum. Zn (Mn Q4)2 + 6820.
csapva 1.47 száraz jód ezüstöt ad. -• 1: 100 vi·A kalium hypermanganicum-hoz hasortló fekete kristályok, melyek' a levegőn szétfolynalc zes oldata hig kénsavval megsavanyitva, keményitő-oldattól azonnal meg ne kéküljön.
Előállitás. Tömény cinkszulfátoldathoz addig
Alkalmazása. -Maratószer·. Töményoldaitban
csurgatunk hozzá ugyanily báriumpermanga(1
:3, 1 :q) skrofulás daganatok eloszlatására.
natoldatot, amig csapadék (Ba S0 4 ) válik le. A
folyadék tisztáját alacsony hőmérsékleten bc- 'Idült mandulagyulttldásnál (0.5: 10-15 vízre
párologtatjuk s a kivált kristályokat 40°-on vagy 1 :8-10 ken_őcsre), skrofulás szemgyulszáritjuk.
ladásnál 0.2-120 viúe stb.
Sajátságok és megvizsgálás. Még könnyebEltartása. Elküliönitve, száraz helyen, jól záró
ben bomlik oxigén leadása mellett, mint a káüvegdugós
edényben':'
lium-permanganát s ezért könnyen oxidálódó
anyagokkal nem szabad kevernünk, mivel
Liquor amylicum zinco jodato. 4 amylum 20
azokkal igen heves robbanást idéz elő. ttevitve Zn Cl, 100 r. viz a keményitő föloldódásáig
kristályvizet és O-t veszit s végül cinkoxid és
főzve s 2 cinkjodidnak 10 vizben való oldatával
mangauooxid marad vissza. A kereskedelmi
elegyitve.
Szabad Cl, Br, salétromos sav, ferlégszáraz készitmény 25-26% vizet tartalrisók
ez
oldatból
jodot tesznek szabaddá, mt··
maz, mely mennyiség mintegy 6 molekula
kristályviznek felel meg. Vizben kezdetben .által az oldat megkékül. A jodometriában indiltisztán s jelentékeny maradék nélkül oldódik. kátor az egyszerii keményitő-oldat mellett.
- 1 g-ja 50 kcm. vizben oldva s 5 kcm. alkohollal fölforalva szintelen szüredéket adjon. Ez utóbbi egy részét ezüstnitráttal klórra, bá·ZINCUM OLEINICUM.
riumnitráttal kénsavra vizsgáljuk; mindkét
esetben legfelebb opalizálás mutatkozzék. A
Finom fehér por. Vizben oldhatatlan.
szüredék tt 2 S-dal teljesen kicsapva és bepáElőállitásdra számitott mennyiségü zincum
rologtatva csak minimális maradványt adjon.
sulfuricum-ot és olajszappant vizes oldatban
(Ba vagy K-permanganátszennyezés).
Alkalmazás. Az urethritis minden alakjánál 85°-nál keverünk, azután gyorsan lehütjük, ~t
csapadékot filtrumon összegyüjtjük és kimuenyhe hatásu l :4000 vizes oldatban.
sás
után száritjuk, végül poritjuk.
Eltartás. Fénytől óvott heliyen sárga, üvegdugós kisebb üvegekben, esetleg 25%-os ol ·
Alkalmazdsa, mint a zincum stearinicumé 2%
<latban.
menthollal vagy 3% europhennel, a hugycsőbe
vagy az orrba befuvásra.

Alkalmazás. A cinkacetát hánytató és adstringens hatásu, mint a cinkszulfát. Ritkán alkalmazzák, külsőleg szemvizekbe, befecskendezésekhez; belsőleg hánytatóul, továbbá vitustánc, neuralgia stb.-nél. 0.05-0.1-0.15-0.2grammonként naponta 3-4-szer, hánytatóul
0.5-1.0-1.5 grammját.
Eltartása elkülönitve, jól elzárt edényben.
Zinol néven valószinüleg alumnol és cinkacetát keverékét tartalmazó antiszeptikum
szerepelt.

ZINCUM JODATUM.
jódclnk. Zn J2
Szintelen, szagtalan, szemcsés tömeg, mely
a levegőn könnyen szétfolyik. Ize fémes sós.
Vizben és borszeszben könnyen oldódik.

A zincmn stearinicum-ot bőrápoló szerül _i.s
ajánlják, pl. a következő formában: 80 ú~
stearinicum pulveratum, 100 aqua rosae, 150
glycerin s esetleg 5% sapo oleinicus is.
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ZINCUM PERHYDROLUM.
Zincum peroxdatum. Zn 02

Fehér, kissé sárgás árnyalatu, amorf, vizuen oldódó por.
Előállitása. :E. Merek szabadalma szerint,
mint a Magnesium perhydrol-é (!. a 97. old.)
10 kg. cinkoxidot számitott mennyiségü hidrogén-peroxiddal elkevernek s egy napig állani
hagynak. További feldolgozás, mint a Mg. perhydrol-nál. A nyert termék 60-61 %. Zn 0:,.
Sajátságok. Hig savban, kénsavban vagy
salétromsavban tt 2 0 2 fejlődése mellett oldódik. tta 1 gr. cinkperhydrol 10 kcm. kénsavban
(1:11) való oldatából 1 kcm-t és 90 kcm. vizet
5 kcm .éterrel és egy csepp láómsavoldattal
(1: 100) rázunk, az éter kék szint ölt. - tta 2
g-ját 20 kcm. vizzel rázzuk, ésa keverékei
paipiroson átszürjük, a szüredék se báriumnitráttól, se ezüstnitráttól ne adjon csapadékot,
legfölebb kissé opalizálhat.
.
Megvizsgálás. 1g,-ja10 kcm. kénsavban (1: 10
oldva s fölösleges ammoniával elegyitve tiszta
színtelen foyladékot adjon, mely se ammoniumoxalától, se nátriumfoszfáttól meg ne zavarosodjék s néhány csepp kénammonium hozzáadása után tiszta fehér csapadékot adjon.
Mennyileges megvizsgálására 1 g-ját 100
kcm.-es mérőlombikba ölntjük 5 g. káliumjódid
10 g. vizzel készült oldatával, hozzáadunk lü
kcm. sósavat (1.124) s a keveréket közben rázogatva félóráig állani hagyjuk. Azután vizzel
100 kcm-re kiegészitve a keverék 10 kcm-ét
keményitőoldat indikátorral tizednormál tioszulfátoldattal titráljuk: legalább 10 :3 kcm.oldat használódjék el. (1 kcm. nátriumtioszulfátoldat 0.00487 Zn 0 2 .)
Allwlmazás. Mint nem izgató antiszeptikumot
ajánlják bélbetegségeknél, a sebészetben stb„
1: 10 keverve vazelinnel, paraffinkenőcscsel
(de sohasem állati vagy növényi zsiradékokkal, mert ezekkel hosszabb állás közben zsirsavas és olajsavas cinkké alakul, mely a bőrt
izgatja); hintőpor alakjában célszeriien kevés
borkősavval keverve, mely utóbbi az oxigén
gyorsabb kiválását elősegiti.
Zinkperoxid-tartalmu készítmények:
Dennogen hintőpor, állitólag 55 százalék Zn
0 2 -tartalommal; hasonló alkalmaztatással, mint
a tlopogan (= Biogen);
Ektogan 45-60 százalék cinkperoxid és cinkhidroxid, mely gazé alakjában is forgalomban van.

ZINCUM PHOSPHORICUM.
Zinci phosphas. Foszforsavas cink. Zn (P04)2
Előállítása. 100 r. cinkszulfátnak 2000 r. vizzel készült átszürt és fölforralt oldatához hozzákevergetjük 130 dinatriumfoszfátnak 500 r.
vizben való oldatát; a csapadékot hideg vizzel
szulfátmentessé mossuk és száritjuk.
Sajátságok és megvizsgálás. Ammoniában
teljesen és tisztán oldódjék s az oldat néhány
csepp magneziumsó-oldattól tisztafehér csapadékot adjon. Hig salétromsavban való oldatát
se ezüstnitrát, se bárium.klorid meg ne zavarositsa.
Alkalmazás. :Epilepsia ellen és más idegbajok
ellen mint specifikumot ajánlott'ák 0.1-0.2-0.3 grammos adagokban naponta 3-4-szer oldatban v. labdacsokban. Legnagyobb adag1a
pro dosi 0.02, pro die 0.1 g,
Eltartása: elkülönitve.

ZINCUM SOZOJODOLICUM.
Zlncum dljodparaphenolsulfonicum.
[(C6 Hz ]2) OH SOa) Zn.

Szintelen tük, melyek 20 sulyrész vizben oldódnak, s könnyen oldódnak alkoholban is.
Előállitása. A szabad savnak Zn 0-dal való
semlegesitése utján.
Sajátságok és megvizsgálás. tta 1 g-ját vizben oldjuk s a Zn-et kénammoniummal teljesen
kicsapjuk, a szüredék bepárologtatva ne
hagyjon mérhető maradványt. (Ph. ttelv.)
Alkalmazása. Az orr és más szervek nyálkahártyáinak hurutjánál 10-15 talcum-mal keverve vagy 3-5%-os vizes oldatban (kankónál.)
Eltartása elkülönitve.

ZINCUM SULFOCARBOLICUM.
Zlncum sulfophenollcum. Fenolszulfosavas cink.
[Co H4 (OH) SOa]2 Zn.

Szintelen vagy kissé v 1Yrhenyes szinti, szagtalan vagy csak igen kissé karbolsav szagu
rhombus-kristályok, melyek 2 r. vizben vagy
5 r. szeszben oldódnak.
Előállitása. 100 acidum carbolicum-ot és 120
acidum sulfuricum concentratum-ot lombikban
keverünk s1 mintegy 60° meleg helyen egy hétig
iállani hagyjuk. Ekkor 2500 vizbe öntjük, barium carbonicummal semlegesit]ük, fölmelegitjük és filtráljuk. A meleg oldatból a báriumot
1
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elegendő zincum sulfuricummal kicsapjuk s
szürés után az oldatban levő sót kikristályositjuk.

Sajdtságok és megvízsgálds. Oldata savanyu
vegyhatásu s ferrikloridtól ibolyaszint ölt. 1: 10 oldatát kénsav meg ne zavarositsa (Basák); ammoniumoxalát, valamint báriumklorid
legfölebb igen kissé (Ca-sók, SOJ; ammoniumszulfidtól fehér csapadékot adjon (más nehéz
fémek kizárása) s az utóbbi csapa.dékró1 lesziirt
folyadék bepárologta1tás és izzitás után tiizálló
maradékot ne adjon.
1

Alkalmazása. Mint adstringenst és dezinficiens-t a sebkezelésben alkalmazzák, továbbá
befecskendezésre kankó ellen és kozmetikai készitményekben.

Analog módon készül s hasonló hatásu az:
Alumínium sulfocarbolirnm; (Sozal).

ZINCUM VALERIANICUM.
Vaterianasavas cink.
(Cs 89 02)2 Zn

+ 12 H20.

Fehér, csomós, gy,öngyházfényü kristályok,
gyönge valerianszaggal s édeses, kissé összeh uzó izzel ,melyek mintegy 90 r. vizben s 40 :.
sip1iritus concentrntus-ban oldódnak.
Előállítása. 8 zincum oxydatum chemice purum-ot alkohollal egyenletes péppé dörzsölünk
s 24 r. acidum valerianicum-ot adunk hozza.
Néhány órai pállitás után a kristálytJöimeget
föloldjuk 2 r .viz és 1 r. spiritus conc. meleg
elegyében, még melegen filtn-álunk s a megszürt
oldatot hülni hagyjuk, a kiváló kristályokat itatós papiros között közönséges hőmérsékleten
száritjuk.

Sajátságok. Hidegen telitett oldata 70-80°-ra
melegitve bázisos só kiválása mellett megzavarosodik s kihülésre ujra megtisztul; főzésre
oldhatatlan bázisos só válik le. Kénsav fölött
vizmentessé szárad. Iia a sót sósavval benedvesitjük, olajcseppek válnak le beltőle, melyek
valeriánsav szaguak.
Megvizsgdlds. Hidegen telitett vizes olda,tát
rézacetát oldat meg ne zavarositsa (kékes csapadék vajsavas cinkre mutat). - Ha hig ferrikloridoldathoz a készitmény annyi oldaitát adjuk hozzá, hogy csapadék már ne keletkezzék,
a barnásvörös csapadék fölött átló folyadék

szintelen legyen (vöröses szin ecetsavas cinkre
mutatna). - Ammoniás oldata (1: 100) se calcium chloratumoldattól (oxálsav, borkősav), se
nátriumfoszfátoldattól meg ne zavarosodjék.
(Mg.-só.) - Ha az ammoniás oldat 10 kcm.éhez 2-3 csepp kénhidrogénvizet adunk, tiszta
fehér csapadék kelletkezzék (Pb, Cu kizárása).
- Ha az ammoniás oldatból H 2 S-del a Zn-et
iteljesen kics2pjuk, a szüredék izzitás után tüzálló maradéko~ ne adjon (alkali és földfémek
kizárása). - Kénsav fölött száritva 11.9% sulyveszteséget mutasson. Porcelláncsészében sanétromsavval száritva és izzitva mintegy 26.8%
Zn 0-ot hagy hátra (a vizmentes só 30.3%-ot).
Alkalmazds. Különbözöl idegbajoknál, főleg
neuralgiá-nál, migrénnél, epilepsiá-nál 0.03-0.1
g. adagokban naponta többször ror vagy labdacsokban. - Legnagyobb adagja pro dosi 0.1
g., pro die 0.5 g,.u-ielv.)
Pilulae antineuralgícae: 0.5 zincum valerianicum, 0.25 extractum hyoscyami, 0.15 extracturn
opii, q. s. extr. graminis fiant pilulae No. X.
Naponta kétszer 3-4 órán belül 2-2 drb.-ot.
Elixír zínd valerianatus: 17.5 g. zincum vaJerianicum, 65.5 g. ammonium citricum, 35 g.
aqua, 135 kem. spiritus, 0.1 benzaldehyd, 15.0
tinctura persionis composita, o ~ Po1ixirium
aromaticum ad. 1 L.

ZYMINUM PURUM.
A zymin steril tartós aceton-élesztő, melynek
elöállitása lényegileg azon alapul, hogy a saj1tolással viztelenitett élesztőt vizelvonó, de lehetőleg indifferens anyagba (aceton) viszik be,
éterrel mossák s végül 45°-nál száritják.
A zymint sebek behintésére s bőrkiütések ellen belsőleg is alkalmazzák.

ZYMOIDIN.
A zymoidin a berlini T. Rosenberg-gyár készitménye, mely por, kenőcs, oldat, bougie
alakjában kankó ellen kerül forgalomba.
Tartalmaz áHitólag: Bismutum oxydatum-ot,
zincum oxydatum-ot, aluminium oxydatum-ot,
jódot, borsava,t., phenolt, gallus-savat, szalicilsavat ési chinint.
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Függelék.
Ritkábban

előforduló

és ujabb nem hivatalos gyógyszerek.

ACIDOL.
Betainum hydrochloricum. CH2 N. (CHa)a COOH.

rálj uk, 10 kcm. használunk el, ami 23.8 ?~1 sósa vnak felel meg.
Alkalmazás és hatás. A sósav helyett gyomorbajoknál alkalmazzák. Kellemes izénél
fogva a betegek szivesebben veszik be, mint a
közönséges sósavat. A koagulált fehérjét az
acidol-pepszin épen oly gyorsan feloldja, mint
a sósav-pepszinoldat s 2 ,;·. acidol 1 r. 25%-os
acidum hydrochloricumnak felel meg. 0.5 acidol
5 csepp tömény és 10 csepp hig sósavval egyenértékii.
Az acidol vizes oldatban, tablettákban, pm
alakban vagy pepszinnel, növényi anyagokkal
labdacsokban rendelhető.

Szintelen, vizben könnyen oldódó kristályok,
amelyek 23.8% sósavat tartalmaznak, melyből
vizben való oldáskor 4 3% leválik. Ez okból
oldott állapotban ugy hat, mint a szabad sósav
s ennek pótlására 0.5 g. sulyu tablettákban alkalmazzák.
Acidol pepsin-tabletták No 1. (erősen savanyuak:) adagonként 0.4 acidolt és 0.1 g. pepszint
tartalmaznak. No. II. (gyengén savanyuak) 0.05
acidol, 0.2 ,pepszin és 0.25 tejcukor tartalommal.
Előállitása különböző módszerek szerint lehetséges, igy pl. a cholin oxidálása és nyert
bázis sósavas sóvá való alakitása utján vagy
monoklórecetsavnak trimethylamin-ra való beACIDUM CHROMICUM.
hatása révén, amikor direkte a sósavas terChromsav. Chrom-trioxid. Cr03
mék keletkezik. A ,betain ( trimethylhidroxidSötét barnásvörös nedvszivó kristályok, illetve
glykokoll) a gyapotmagvakban és répában is
rhornbus hasábok, amelyek kevesebb, mint félelőfordul s ezért többnyire ez utóbbi alapanyagból indulnak ki, mégpedig a répacukor hulladé- sulyrész vizben oldódnak.
kaiból, a mellasse-ból és mellasse-üledékből. Az
Előállítás. 300 kalium dichromicum, 500 viz és
Aktiengesellschaft für Anilinfabriken Berlin cég 775. r. tömény kénsav keverékét teljes oldódásig
szabadalm. módszere szerint a meilasse-üledéket ·forraljuk és 12 óráig állani. hagyjuk a kaliumalkohóllal kivonják s az oldatban levő betaint biszulfát kikristályositása végett. Az anyalugot
sósavas sóvá alakitva többszörös átkristályosi- 80-90°-ra melegitjük és előbb 275 g. tömény
tással tisztitják. PI. 80° Bé-os mellasse-t két- kénsavat adogatunk hozzá, majd annyi vizet,
szeres mennyiségü alkohollal (methyl- vagy hogy a kiváló chrómsa v feloldódjék. 12 órai
aethyl) közönséges hőmérsékleten rázó készü- állás után a folyadékot leöntjük a kristályokról.
lékben, golyós malomban vagy más alkalmas s további kristályok nyerése végett bepárologmódon összekevernek, a folyadékot ülepitik, az tatj uk. A kristályokról födött tölcsérben a vizet
alkoholos réteget elkülönitve szénnel szinteleni- lecsepegtetjük és kevés salétromsavval lemosotik, átszürik s bepárologtatják szirupsürüségre. gat]uk s a salétromsavat 60-70°-ra melegítésA nyers terméket higabb alkohollal ujból oldják sel eltávolítjuk. - (Ph. Helv.)
és besürüsitik s hiités mellett sósavval keverik
Sajátságo!z. A kénsavval szennyezett chrómés kikristályositják. A kristálytömeget alkohol- sav kristályai skarlátvörcsek. - 200°-nál majdból ujra átkris.tályositják.
nem fekete szinü folyadékká olvad. 300°-on
Sajátságok. Az Acidol szintelen gyümölcssav- zöld chrom-oxidra és oxigénre bomlik.
hoz hasonló izü kristálypor, mely közönséges
Kénsavval melegitve oxigén válik belőle szahőmérsékleten 2 r. vizben 30 r. 90%-os alkohol- baddá, sósavval melegitve ebből klórt fejleszt.
ban és 25 r. methyl-alkoholban oldódik. Vizes A chrómsavat számos oxidálódó anyag (S0 2, H 2
oldata hydrolizis utján elbomlott s ugy hat, mint S, alkohol glicerin, oxálsav, borkősav) chróma tiszta sósav, tehát savanyu és maró.
oxiddá redukálja, többnyire nagy hőemelkedés
Azonosság. 1+4 vizes oldata ezüstnitráttal közben ugy, hogy a keverék meg is gyulhat.
fehér, ammoniában oldódó csapadékot ad. Vizes
Sói közül különösen két sorozat ismeretes a
oldata fö1'ö sleges nátronluggal forralva kellemet- chromátok vagy semleges chromátok a Cr Ün
len trimethylamin büzt áraszt. Platina-kloridtól H2-ből levezetve, melyek többnyire sárga vagy
egy idő mulva sárga tíikből álló csapadék kelet- vörös szinüek és dichromátok a Cr 2 0 7 H-ből.
kezik.
Ha chrómsavat vagy chrómsavas sókat konyHa 1.535 g. acidolt 20 kcm. vizben oldunk s hasóval és kénsavval desztillálásnak vetünk alá.
phenolphtalein indikátor alkalmazásával nor- chromoxiklorid desztillál át, mely viztől chrómmálalkalival állandó v:örös szineződésig tit- savra és sósavra bomlik (sósav kimutatása és
1
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brómsav mellett.) Ha vizes oldatához hydrogénperoxidot adunk, s azonnal kirázzuk éterrel, az
utóbbi pompás kék szint ölt.
Báriumklórid a chromsav oldatában citromsárga csapadékot okoz, mely sósavban és salétromsavban oldódik, ecetsavban oldhatatlan. Ólomecettel vagy ólomnitrátoldattól sárga csapadékot kapunk, mely salétromsavban oldhatatlan, ecetsavban és nátronlugban oldódik . .Ezüstnitrátoldattól barnásvörös, salétromsavban és
ammoniában oldódó csapadékot nyerünk.
Megvizsgálás. A Ph. 0. kénsavmentes készitményt követel: 1 %-os oldata se sósavtól se
báriumnitráttól ne változzék. - Kihevitett maradéka forró vizzel kezelve a Ph. 0. IV. szerint
ne hagyjon hátra vizben oldhatatlan (kaliumchromát) maradékot, ez a követelmény azonban :E. Merek szerint teljesithetetlen.
Alkalmazás. Külsőleg marató szerül alkalmazzák, tyukszemek, szemölcsök, szivacsos kinövések ellen, de ma mérgező hatása miatt ellőzik.

Minthogy a fehérjét megalvasztja, anatomiai
készitmények keményitésére is használják 510%-os oldatban.
Lókereskedők a lovak szőrének festésére, az
iparban fa, szövetek pácolására használják.
Eltartás. :Elkülönitett helyen, portól óvott, jól
záró üvegdugós edényben.
Antisudorin. Drezdából forgalombahozott lábizzadás elleni szer: 9%-os chrómsavoldat.
ACIDUM CHRYSOPHANICUM.
Rheln-sav. Rumicin. Parletlnsav.
Dioxlmethylanthrachinon C15 Hio 0.

A Rheum chinense, Rumex obtusifolia .és
Senna-levelekben jelenlevő sav aranysárga,
klinothombus hasábokból áll. Vizben oldhatatlan. Ize nincs.
Előállítás. Vízzel kivont rheum-gyökérhulladékoknak hig káliluggal való kivonása s a filtrált kivonat ecetsavval való megsavanyitása
utján tör:ténik. A nyert csapadékot benzollJól
vagy ligroinból átkristályositják. Hasonló módon
chrysarobin-ból is előállitható a kálilugos oldat
sósavval való megsavanyitása mellett.
Sajátságok. 224 r. forró akoholban oldódik,
valamint ecetsavban, kloroformban és benzinben
'továbbá marólugokban s kénsavban is. KOH-val
összeolvasztva kék olvadékot ad (a chrysarobin
barnát). Olv. 160°. Maradék nélkül elég.
Alkalmazás. Korlátolt körben bőrbajoknál
alkalmazzák 0.4-'---1 %-os kenőcsökben. Ma a
chrysarobint' használják helyette.

ACIDUM GALLICUM.
Sal essentlale gallarum. Trioxibenzoesav. Gallussav
C1 Ho 0;

+ H2 0

Szintelen vagy kissé sárgás, selyemfényü
szintelen tük vagy háromhajlásu hasábok öszszehuzó, savanyu izzel. Oldódnak 125 hideg, 3
r. forró vizben, 5 r. hideg vagy 1 r. forró alkoholban, 40 éterben vagy 12 glicerinben, kissé
kloroformban, benzinben és benzolban is.
Előállitás. 10 galluscsersavat <tannin) porcellántálban 10 vizzel és 50 hig kénsavval (vagy
30 viz és 30 1.123 fs. sósavval) egynegyed óráig
főzünk és azután 1-2 napig hiivös helyen hagyjuk. A kiváló kristályokat hatszoros mennyiségü
vizben melegítéssel oldjuk, az oldatot csontszénnel forraljuk, filtráljuk és kikristályositjuk.
Sajátságok 100°-ra melegitve elveszti 9.6%
kristályvizét. 220°-nál megolvad s további hevítésre széndioxiddá és pyrogallollá bomlik. Fölösleges alkaliban való oldatai a levegőn mohón vesznek föl oxigént s vörösre, barnára majd
feketére színeződnek. Ha oldatának néhány
cseppjét mészvizbe csepegtetjük, zavarosodás
keletkezik, amely mihamar szürke, zöld és sötétebb szinüvé válik. Vizes oldata az ezüstnitrátot redukálja, a Fehling-old<:ttot nem. Ha ferrikloridoldathoz adjuk, ez részben· ferrokloriddá
redukálódik s feketéskék csapadék keletkezik,
melyet fölösleges ferriklorid zöldes szinnel old.
Oxidmentes ferroszulfát oldatát a gallussav
nem változtatja meg; ily keverék a levegőn
oxidálódva azurkék szinüvé válik, majd feketéskék csapadék keletkezik, anélkül, hogy a folyadék elszintelenednék. A gallussav az alkaloidák
v. fehérje, enyv s hánytatóborkő oldataiban nem
okoz csapadékot (megkülömböztetés a tannintól) . .Egy bázisos sav s vizben csak alkalisói
oldódnak.
Megvizsgálás. :Elégetve ne hagyjon maradékot. Forró vizzel 1 :20 készült oldata tiszta és
szintelen legyen; báriumkloridtól meg ne zavarosodjék (S0 4 ) s enyvoldattól ki ne csapódjék
(tannin).
Allwlmazás. Helyi összehuzó szer. A szervezetben csersavvá alakul. Belsőleg 2-3-szor
naponta 0.1-0.6 g-ként hasmenés, fehérjevizelés, tüdővérzés esetén, mint a tanih.
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ACIDUM KAKODYLICUM.
Acidum dlmethylarslnlcum. (CH3)2 As 0. OH

Szagtalan, ferde rhombus oszlopok, melyek
vizben 2: 1 könnyen oldódnak.
Előállitás. tla száraz kálium aceticum-ot, arzénsavanhidriddel hevitünk, vizben alig oldódó
170° f. p. undoritó szagu olajat (Cadet-féle folyadék) nyerünk, amely kevés kakodyl-t As2
(Ctl31L és sok kakodyloxidot As 2 (Ctl 3) 4 0-)t
tartalmaz. Hogyha e keveréket higanyoxiddal
kezeljük, mindkét vegyület kakodylsavvá As
( Ctl3) 2 02 tI oxidálódik.
Sajátságok: Foszforsavval kakodyloxiddá
redukálódik, mely szagáról ismerhető föl. Egy
bázisos sav, sói vizben oldódnak s többnyire
amorfok. Olv. p. 200°. Oldata stannokloridtól
meg ne barnuljon (As).
A kakodyl-készitmények gyüjtőneve: Arsycodyle.
Alkalmazásuk: neuraszténia, bőrbetegségek,
visszatérő láz, diabetes stb.-nél a következő
formákban: a) üvegtubusokban, amelyek 0.05
g. kakodylsavas nátriumot tartalmaznak, steril
oldatban bőraláfecskendezésre; b) labdacsok á
0.025 natrium kakodylicum-tartalommal; e)
vastartalmu arsycodyle vérszegénység, sápkór,
stb. ellen.
Ferrum kakodylicum. [(CHa)2 As 02]3 Fe.
Az arzénsav és szokásos vaskészítmények hely~tt 0.05-0.03 pro die adagokban, vagy bÖralafecskendezésre 0.03-0.1 pro die. A vízben
oldható baryum kakodylicwn és ferrum sulfuricum cserebomlása utján állitják elő. Amorf
vízben oldódik. 32% As 2 0 3-ot és 45 százalék
Fe 03-0t tartalmaz.
A méregszervek között kell eltarta,ni.
Hydrargyrum kakodylicum. [(C Ha) As2 02] H
Fehér kristályos, nedvszívó por, mely vízben
és alkoholban oldódik, éterben oldhatatlan. Vegyhatása savanyu s 16% ttg-t tartalmaz.
Adagja 0.03 g. DrO die izmokb.a fecskendezésre
szifilisnél. Igen mérges.
Magnesium kakodylicum. )CHsAs 02)] )[ Mgg
Mg.
aqua. Fehér, vízben oldódó por. Kizárólag bőraláfecskendezésre alkalmazzák. Adagja
az 5%-os oldat 0.5-1 kcm.-e. Igen mérges.
Natrium kakodylicum. As (CHa)2 0 Na.
Fehér, szagtalan a levegőn szétfolyó kristályok, amelyek vízben és alkoholban oldódnak.
Az oldat semleges avagy kissé savanyu vegyhatásu.
Megvizsgálás. 1: 10 vizes oldatát se kénhidrogén, sem báriumnitrát meg ne változtassa, sem
pedig baritviz, ezüstnitrát vagy mixtura magncsiae ne okozzon abban csapadékot. 120°-on száritva sulyának 30%-ánál többet ne veszítsen. Tiszta natriumkakodylat-tartalma legalább 70%
legyen, ami titrálás utján állapítandó meg.

+

Lgnagyobb adagja 0.05 pro dosi, 0.15 pro die.
Clin Natrium kakodylicwnja a fenti készítménnyel azonos.
Néo-arsycodyle. Methylarzénsavas nátrium.
0. As Ctt3 02 Na2. A kakodylkészitmények fölött állítólag az az előnye, hogy belsőleg alkalmazva is ép oly gyorsan hat, mint bőraláfecs
kendezve s nincsen kellemetlen foghagyma
szaga.
Strychninum kakodylicum. A tuberkulozis
kezelésénél étvágygerjesztőnek ajánlják napi
0.002-0.02 g. adagban. Oldatban igen gyorsan
bomlik s ezért legcélszerülJn' extempore 1.05 natrium kakodylicum és 0.37 strychninum sulfuricumból elöállitani, melyek együtt 1.0 g. strychninkakodylátnak felelnek meg.
Közel áll e készitményekhez a Natrium arsin01nethylatum.
-CHs
As o( 0 Na
6 füO
'-0 Na
amely tulajdonképen acetylált Atoxyl. C 6 tl 7 0 3
NaAs
4tl20. Lásd a 22. és 25. oldalon.

+

+

ACIDUM SULFOSALICYLICUM.
Szalicllszulfonsav. CG Ha (SOa H) OH. C02 H.

Szintelen, hosszu finom tük, melyek vizben és
alkoholban könnyen oldódnak.
Előállitása. 1 r. szalicilsavat 2-3. r. tömény
kénsavval néhány órán át 160°-ra hevítünk. A
teméket sok vízbe öntjük, íiöilösleges báriumkarbonáttal pállitjuk. A szüredékböl kikristályositjuk a báriumsót, azt vízben oldjuk s az oldatot
számított mennyiségü kénsavval szárazra oárologtatjuk.
Sajátságok. Olv. p. 120°. Vizel oldata ferrikloriddal borvörös színeződést ad. A fehérjét
kicsapja. 20%-os oldata (Roch-féle reagens)
a fehérjének a hugyban való kimutatására szolgál.
: Ne tévesszük össze a szalicilkénsavval
Co fü (S04 H) C02 H
Natrium sulfosalicylicum. CoHs(OH)C02HSOsNa
25~30 r. vízben oldódó fehér kristályos por. 218
szulfoszalicilsavnak vizes oldatban 84 r. natrium
hydrocarbonicummal való semlegesitése utján készül. Vizes oldata a lakmuszt megvörösiti, ferrikloriddal borvörös szint ölt, mely hig kénsavtól
megvilágosodik. Ólomacetáttól egy idő mulva
kristályos pép keletkezik. Fehérjével natriumkloridban oldhatatlan csapadék. Natrium salicilycum helyett ízületi csuznál alkalmazzák
naponta többször 0.5-1.00 g.-ként, továbbá
fehérjereagens gyanánt.
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ACIDUM TUMENOLICUM.
Acidum sulfotmnenolicmn néven lásd a 175-ik

oldalon.

ACIDUM SULFUROSUM AQUOSUM.
H2 soá· + x. H20

ACINITINUM GERMANICUM.
Fehér avgy kissé sárgás, amorf por. Ize keserü, majd karcoló. Vizben alig oldódik. 9.5 r.
alkohol oldja, továbbá 2-3 r. éter vagy 3 r.
kloroform, petroleum-éterben és amylalkoholban is oldódik.
Előállitása. Az Aconitum Napellus borszeszes
kivonatából igen -hig kénsavval és éterrel vagy
petroleuméterrel kirázva. A savanvu oldatból
natriumkarbonáttal a szabad bázis lecsapódik s
az alkaloid előállításnál szokásos módon tisz~it
ható és szintelenithető, ammoniás frakcionált kicsapással.
Sajátsdgok. Tömény kénsavban sárga színnel
oldódik, mely szín 2-3 óra mulva sárgás vörössé, vöröses barnává, majd barnává s végül
ibolyaszinüvé válik. - lia 0.01 g-ját 3 kcm.
25%-os foszforsavval bepárologtatjuk, bizonyos
töménységnél tartós ibolyaszineződés áll be.
Alkalmazás. A legerősebb növényi mérgek
egyike. Külsőleg bizsergést, égetést, majd érzéstelenséget idéz elő s ez okból izomcsuznál alkalmazzák. Belsőleg leszállitja az érverések számát
és a testhőmérsékletet az érzékenység és reflexinger csökkenésével kapcsolatban. Nagyobb
adagjai hányás.t, ájulást, t.őrbizsergést, általános
gyengeséget, lélegzési nehézségeket okoznak.
A halál lélegzési bénulás és szivverési szünet
folytán áll be. Mint belső gyógyszert tulerős és
megbizhatatlan hatása miatt ujabban mellőzik.
Eltartása az erős mérgek között.
Legnagyobb adagja 0.0003, pro die 0.0006.

Tiszta, szintelen szurós szagu folyadék. Is.
1.0328.
Előállitása. 750 kcm.-es lombikba beleöntünk
30 g. borsónyi darabkákra tördelt faszenet, erre
reáöntunk 220 kcm. tiszta tömény kénsavat s
jól összerázzuk. A lombikot azután összekötjük
50 kcm.-es mosóüveggel s a mosott gázt 1 liter
vizet tartalmazó másfél!iteres üvegbe vezetjük.
A gázfejlődés homokfürdőn egyenletesen folyik
le; megszünése után a hütött edényben levő folyadékot megfelelő fajsulyura higitjuk. Szén helyett rézforgácsot is alkalmazhatunk.
Sajátságok. A kék lakmuszpapirost előbb
megvörösiti, majd elhalványitja. Bariumkloricidal csak gyenge zavarosodást mutat, de ha
oxidálószert, pl. klóros vizet, jódoldatot vagy
chrómsavat adunk hozzá, báriumszulfátból álló
csapadék keletkezik. A káliumpermanganátot
elszinteleniti, chrómsavat zöld chrómoxidclá alakitja. Kétbázisos sav, sói a szulfitek. Vizes oldatban erős redukálószer; a merkurisókat merkurisókká, a klórt sósavvá, a jódot vizes oldatban
jódhydrogénné, a mangánsavat és permangánsavat ITianganoxidullá stb. stb. redukálja. J Ólisav vizes oldatából jódot tesz szabaddá, mely
a keményitőoldatot megkékiti. - Vizes oldata· a
levegőn oxigént evsz föl és kénsavvá alakul.
Megvizsgálás. Maradék nélkül dillanjon. 5
kcm-e 3-4 csepp hig kénsavval megsavanyitva
báriumklóridtól csak kissé zavarosodjék meg.
Amonniával tulhevitve meg ne kéküljön <Cu). ·3 g.-ja nórmáljódol.dattal a keményitő megkéküléséig titrálva a kémlelőszerből legalább is 5.5
kcm-et fogyasszon. Az 1%-os sav 100 fs. 1.0056,
ACTOL.
a 2%-osé 1.0113, a 3%-osé 1.0168, a 4 százaléArgentzim
lacticum
néven lásd a 22. oldalon.
kosé 1.0221, az 5%-osé 1.0275, a 7 százalékosé
1.0377, a 8%-osé 1.0426, a 9%-osé 1.0474, a
10 százalékosé 1.0520. 1 térf. viz 15°-on 43.5
ALBOFERRIN.
térfogatát oldja.
Világosbarna,
szagtalan, kissé sós izü, vizben
Alkalmazás. Rothadást és erjedést gátló hajól
oldható
por.
tásu. Külsőleg parazita eredetii bőrbajoknál, szifilitikus daganatoknál ecsetelésre; 0.05-0.4 S02
90.14% fehérje. íl.68% vas, 0.328 százalék
adagot nagy higitásban naponta többsz:fü inha- foszfortartalommal.
lálásra difteriáná! stb. Belsőleg gyomorerjedésErősítőszer rachitis, vérszegénység, sápkOr
né!, tifuszná!, ko!eránál.
eseteiben.
Az iparban gáza!akban (kén elégetése által)
Adagja 5-10-30 pro die.
dezinficiálásra, fehérítésre, su!fitcellu!ose elö0. liell u. Co. Arsenalbof errin-tablettálwt
á!litására stb.
Guajakol
Alboferrin tablettákat. Jód-Alboferrin
Eltartása. Fénytől óvott helyen. kicsiny. teletablettálwt
is hoz forgalomba.
töltött üvegdugós JJalackokban.
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ARSOTONIN.
CHa AsO" Nao . 6 H,O.

Methyldinatriumarsenat isotonitás oldata.
Szintelen, steril folyadék, mely subcutan injekciókra alkalmas ampullákban kerül forgalomba.
Egy eredeti doboz 20 darab ampullát tartalmaz.
Az ampullák tartalma a hatóanyagra pontosan
titrálva van.
1 ampulla = 0·05 methyldinatriumarsenat.
Alkalmazás. Mint injekció a legkülönbözőbb
természetű anamia, leukamia eseteiben, továbbá
táplálkozási zavaroknál és elvesztett erőbeli állapot
visszaszerzésénél, nagyobb vérveszteségeknél, mű
tétek után, szülés, menorrhagiák, metrorrhagiák
esetében.
Adagolás. 10 napig 1 injekció, azután 5-6 napig
és ismét 10 napon át 1-1 injekció.
Rp. Arsotonini scat. orig.

(XX. ampulla a o·os g)
DS. Suo nomiile. Rendelet szerint.

Eló'állitja: »Chinoin «gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) Ujpest.
CADOGEL.
Oleum cadinumból előállitott kátrányos co!loid.
Világos barnássárga szinü, reáeső fényben zöl-„
desen fluoreszkáló, nehezen folyó, mézkonzisztenciáju anyag. Szaga gyengén kátrányos. Abszolutalkoholban, éterben, benzinben jól oldódik.
Előállitása. Az oleum cadinumot a Juniperus
oxycedrus nevü fából száraz lepárlás utján nyerik.
E barnás, sürü, kozmás, egyuttal a borókára emlékeztető szagu kátrányszerü folyadék vákuumban
végzett frakcionált desztillálásnál adja a Cadogelt.
Hatása. A Cadogel a kátrányban lévő összes
izgató alkatrészektől (phenolok, savak stb.) mentes,
minélfogva a gyuladásos bőr könnyen türi. A viszketést és nedvezést csökkenti, a bőr vérbőségét
csökkenti.
Alkalmazása. Heveny és idült ekcémák minden
fajánál, igy az erythremis, göcsös és hámló, vala-.
mint a hólyagos nedvező ekcémáknál.
Forgalomba kerül. 50 és 20 g-os, 66°/o-os
50 és 20 g-os, 330/0 -os 50 és 20 g-os, 10°/o-os
50 és 20 g-os tubusokban, eredeti csomagolásban.
Előállitja: »Chinoin «gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) U j pest.
DISTOL.
A Distol az Aspidium, filix mas (erdei páfrány)
vegyileg tisztitott kivonata.
Vörösesbarna, áttetsző, gyantaszerű anyag; eldörzsölve kissé tapadós, sárgás vagy vörhenyes
sziQü por.
Előállitása. A rhizomát megtisztitása és feldarabolása után megszáritjuk, megőröljük és éterrel

extraháljuk. A páfránykivonatból alkálioldatokkal
a filix-anyagokat mint alkálisókat kivonjuk. Ezek
vizben feloldódnak és a kivonat többi részétól
elkülönülnek, megsavanyitás által az alkálisóoldatokból ldcsapjuk, a ható anyagot megszürjük és
megszáritjuk.
Hatása. A filix-anyagok a szarvasmarhák, bivalyok, juhok és kecskék májmételyét megölik.
Adagolás. A Distol adagolása az állatok sulya
szerint változik. Szarvasmarháknál és bivalyoknál
egyszeri adag 80-170 kg-ig 3 g, 120-170 kg-ig
4·5 g, 170-220 kg-ig 6 g, 220-270 kg-ig 7·5 g
és igy tovább mindeq,..50 kg sulygyarapodásnál
1·5 g-mal több Distol adagolandó. Juhoknál 20 kg-ig
1 g, 20-35 kg-ig 2 g, 35 kg-on felül 3 g.
Forgalomba kerül a következő eredeti csorna golásokban: »A«-jelzésü különféle testsulyu kecskék és juhok részére. (25 darab 1 g-os Distol).
»B»-jelzésü 80-120 kg-os, »C«-jelzésü 120-170
kg-os, »D«-jelzésü 170-220 kg-os, »E«-jelzésü
220-270 kg-os, »f«-jelzésü 270-320 kg-os,
»Ü«-jelzésü 320-370 kg-os, »H«-jelzésü 370-420
kg.-os, »l«-jelzésü 420-470 kg-os, »K«-jelzésü
470-520 kg-os szarvasmarhák részére.
Előállitja: »Chinoin «gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r.t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) Ujpest.

DOMOPON.
50°/o morphint és 400/o mellék alkaloidát (narcotin, papaverin codein, thebain stb.) tartalmazó
készitmény.
•
Barna por, vizben könnyen és tökéletesen oldódik, oldatai 80° C-nál sterilizálhatók.
forgalomba kerül mint injekció steril ampullákban, mint tabletta és mint solutio eredeti
csomagolásban.
Hatása és alkalmazása. A Domopon teljesen
helyettesiti a morphint és az opiumkészitményeket
(pantopont), tehát mint fájdaloincsillapitó és mint
a bélmozgást megszüntető szer biztos. eredménynyel alkalmazható, valamint opiumkurákra elmeés idegbetegségeknél, diabetesnél stb. rendelhető.
Adagolás. A Domopon rendes adagja belsőleg
0.01-0.02 g pro dosi tablettákban porban vagy
2°/o-os solutióból 10-20 cseppig.
Bőraláfecskendezés céljára steril ampullákban
kerül forgalomba, 1 cm 3 -ben 0·02 g-ot tartalmaznak.
Rp. Tablet. Domoponi

Rp.

phiol. orig.
DS. Naponta 3-4-szer 1-1
darabot.
(Köhögés, fájdalom, has"
menés.)
Rp. Domoponi grta 0.2
Norntropini grta 0.02
Aq uae dest. grta 10.0
MDS. naponta 3-4-szer
20-30 cseppet.
(Ulcus ventriculi.)

Sol. Domoponi 2°/o lag.
orig.
DS. Naponta 3-4-szer 15-20
cseppet.

Rp.

Domoponi grta 0.2
Aquae dest. grla 10.0
Mixt. gununos. grta 12.0
MDS. Naponta 3-4-szer anynyi csepp, ahány éves a
gyermek.

1
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STRYCHNOTONIN.

Rp. Ampullae Domoponi
D. scat. orig.
S. suo nomine
Az orvos kezéhez.

Monomethyldinatriumarsenat(CH, AsOa Na,. 6H,O),
glycerinfoszforsavas natrium (Ca H, O,. POa Na,) és
sósavas strychnin (C, H,a Na O,. HCl. 2H,O) isotoniás
Előállítja: » Chinoin «gyógyszer é.s vegyészeti teroldata.
mékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) Ujpest.
Szintelen steril folyadék, mely subcutan injekciókra alkalmas ampullákban kerül forgalomba.
NOVATROPIN.
Egy eredeti doboz 20 ampullát tartalmaz.
Az ampullák tartalma a hatóanyagra pontosan
A N-methyltropinnitrát mandulasavas esetere.
titrálva van. Egy ampulla 0·05 g methyldinatriumCH2-- --CH--,-CH2
OH
arsenátot, 0 10 g glycerinfoszforsavas nátriumot és 0 001 g sósavas strychnint tartalmaz
1
1
1
N0 3N <CCHH 3 CH - 0 - OC - CH
Hatása. A strychnotonin három anyag hatását
3
egyesiti
magában:
i
1
1
a) A monomenthyl dinatriumarsenat az arsen
CH2
CH -- - -CH2
CnH5
fehér kristályos por. Olvadáspontja 162°. Viz- therapeuticus hatásait f~jti ki Elősegíti és gyorben nagyon könnyen oldódik. (1: 3) Alkoholban sitja a vértestek képződését, a csontok növését stb.
b} A glycerinfoszforsav mint a lecithin legjól, aetherben chloroformban nehezen oldódik.
fontosabb alkatrésze ,ugyanazon hatásokat fejti ki,
Előállítása. A homatropinból ugy állitjuk elő,
hogy annak három vegyértékü nitrogénjét methyl- mint a lecithin, tehát fokozza az anyagcserét,
elősegiti a szervezet sulygyarapodását, javitja az
. nitrátozás által öt vegyértéküvé változtatjuk.
idegszövetek táplálkozását stb.
e) A strychnin a központi idegrendszert stimu1
CH3 •
.
N- CH3 + CH3NOa =NO>~ -CH3
lálja. Az izmok müködését megkönnyiti, a fárad- •
.
3
ság, álmosság, bágyadtság érzését megszünteti
Alkalmazása. Legyengült betegek erőbeli állaforgalomba kerül mint injekció {l doboz=
6 ampulla), mint tabletta {l tabletta= 0.0025 g) potának javitásánál, narkosis után, neurastheniánál,
és mint solutio 0.20/0 -os oldatban eredeti csoma- hysteriánál stb.
golásban.
·
·
Adagalás. 10 napig 1 injekció, azután 5-6
napig
szünet és ismét 10 napon át 1-1 injekció ..
Hatása. A novatropin mint a quaterniir ammoniumbázisok általában a mozgató idegvégződé
Rp. Strychnotonini
D. scat. orig. (XX ampulla)
seket bénitja, ellenben a központi idegrendszerre
S.
Suo nomine.
való hatása igen csekély. Az alkaloida mérgezési
Az orvos kezéhez .
.veszélyessége <i. methylnitrátozás által erősen
Ára K 6'50
.csökkentve van anélkül, hogy a therapiában fontos
Előállítja:
))Chinoin«gyógyszerés
vegyészeti terperipheriás hatás meggyengLílne. Használata teljesen kiküszöböli a medicinális atropin mérgezéseket. mékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) Uj pest.
1

1

1

1

Alkalmazása. A szemészetben atropin helyett
mint pupillatágitó, homatro!)in helyett a szemtükrözésnél stb.
A belgyógyászatban mirigysecretiók csökkenté-·
sére, jzzadás megszüntetésére, sima izom elemes
szervek görcsének enyhitésére stb.
Adagolás. A novatropin rendes adaga 0·0010·005-ig naponta három-ötször. Maximális dosis
pro dosi 0·01 ! pro die 0·05 !
Rp.

Ampullae Novalropini
Rp. Sol. Novatropini (0.2°/o)
D. scat. orig. (inj.~VI)
grta 20·00
S. Az orvos kezéhez.
D. in lag. orig.
Suo nomine.
S. Cseppek rendelet szerint.
Ára K 5·Ára K 2·50
Rp. Tabi. Novalropini phiol.
No 1. .
(frust. No. XX.)
DS. Rendelet szerint.
Ára K 3·-

Előállitja: ))Chinoiw<gyógyszer és vegyészeti ter-

mékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) Ujpest.

SULFOTIN.

Syrupus kalii sulfoguajacolici.
Barnaszinü, édeskés izü, a kávé zamatjára emJészagu szirupkonzisztenciáju folyadék.
Összetétele: Kalium sulfoguajacolicum 7'50°/o,
Spiritus dilutus 5·ooo;o, Menthol 0·01°/o, Syrupus
coffeae 87'49°/0.
.
Hatása és dl/wlmazása: A légzőszervek megbetegedéseinél mint az egyéb kaliszulfo-készitmények.
Adagolás: felnőtteknek naponta 3-4 kávéskanállal. Gyermekeknek naponta 1-2 kávéskanállal.
Forgalomba lurül: 200 g-os üvegekben, e1~edeti
csomagolásban.
Előállitja: » Chinoi n «gyógyszer és vegyészeti.termékek gyára r. t. (Dr. Kereszty és dr. Wolf) Ujpest.

keztető

195

TARTALOMJEGYZÉIC
Auramin .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Aurum chloratum „. „ .. „ „.
Aurum jodatum „. „. „. „. „. „. „. „.
Acetamidoaethylszalicilsav „. „. „. „.
Acetyl tannin „. „.. „ „ „..•. „. „. „.
Acetylaetoxphenyl-urethan .„ .„ .„ „.
Acetochloroform „. „. „. „.. „ „. „. „.
Acetoform „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Acetonum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Acetophenonitcetyl-p-amidophenoléter „. „. „.. „ „..'.. „. „. „. „. „. „.
Acetophenon „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „.
Acetopyrin „ .. „ „.. „ „. „. „. „. „. „. „.
AcetparaamidophenylHm
salicylicum „. „. „. „. „. „. „. „.
Acetyl-paraoxyphenyl-urethan „. „.
Acetylált atoxyl (Atoxylum
acetylatum) „. „. „. „. „. „. „. „.
Acetylarsenilat „ . . „ „. „ . . „ .„ .„ .:. „.
Acetyl-phenylhydrazin „. „ .. „ „. „. „.
Acety lszalicilsa vas aethy !-észter. „.
Acetylszalicilsavas antipyrin „. „. „.
Acidol ... „.. „ „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „.
Acidol pepsintabletták „. „. „ . . „ „. „.
Acidum acetylo-salicylicum solubile
Acidum acetylotannicum „. :„ „.. „
Acidum agaricinicum „ . . „ „.. „ .„ „.
Acidum amidoformicicum „. „. „. „.
Acidum anhydro-methylen
citrilodisalicylicum „ . . :. „. „. „.
Acidum camphoricum „. „..•. „. „. „.
Acidum camphoricum anhydricum
Acidum carbozaticum „. „. „. „. „. „.
Acidum chromicum „. „. „. „. „. „.
Acidum CJhrysophanicum .„ „. „. „.
Acidum cinnamylicum „. „. „. „. „.
Acidum dimethylarsinicum „. „. „.
Acidum diaethylbarbituricum „. „.
Acidum' dipropylbarbituricum „. „.
Acidum formicicum „. „. „. „. „. „. „.
Acid um gallicum „. „. „. „. „. „.. „ „.
Acidum glycerino-phosphoricum „.

151
19

156
166
180
36
36
1
156
75
2

156
180
23
23
l.J7
13
2
189
189
2·1
1G6
11
.j

110
2
2

7
189
190

3
191
177
179
3
190
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Acidum hydrobromicum
Acidum hydrobromicum fothergill.
Acidum kakodylicu m „. „. „. „ „. „.
Acidum monochloraceticum „. „. „.
Acidum oleinicum . „ „. „. „. „. „. „.
Acidum osmicum „. „. „. „. „. „. „. „.
Acidum picricum „. „. „ . . „ ... . „ "' „.
Acid um picrinicum „. . „ „. „. „. „.
Acidum picronitricu 111 .„ .„ . „ „. „. „.
Acidum propy lbarbituricu m .„ .„ „.
Acidum sozojodolicum „. „. „. „. „.
Acidum sulfosalicylicum „. „. „. „. „.
Acidum sul fotumenolicu m „. 175,
Acidum trichloraceticu m. „. „. „. „.
Acidum tumenolicum „. „. „. „. 175,
Acidum vanillicum „. „. „. „. .„ „. „.
Acoinum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Acopyrin „. „. „. „. „. „. „. „. .„ .„ „.
Aconitinum germanicum „. „. „. „.
Adalin „. „. „. „. „. .„ „. „. „. „. „. „. „.
Adalinum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Adrenalin . „ „. „. „. „. „. „. .„ „. „. „.
Adrena:inum hydrochloricum
solutum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Adrenin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Adurol . „ „. . „ „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Aether glycerino-s_alicylicum „. „. „.
Aelhoxycoffeinum „. „. „. „. „. „. „.
Aethylált chloral-urethan „. „. „. „.
Aethylen bromid „. „. „. „. „. „. „. „.
Aethylen chlorid „. „. ... . „ „. „. „. „.
Aethylen diamin „. „. „. „. „. „. „. „.
Aethylen-klorid .„ „. „. „. „. „ . „. „.
Aethylenum bromatum „. „. •„ „. „.
Aethylenum chloratum „ .... „. „. „.
Aethylkénsavas chinin észter .„ „. .„
Aethylmorphinum hydrochloricu m
Aethylurethan „. „. .„ „. •„ „. „. . „ „.
Agaricin „. .„ „. „. .„ „. „. „. „ . .„ „. „ .
Agathin „. „ . .„ „. „. „. „. „. .„ „. „. „.
Agurin „. . „ „. .„ „. „. „. „. „. „. „. „.
Agyvelőkészitmények . „ „. „. „. „. „.
„}
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G
.Jü
7
7
7
7

179
159
107
192
8
192
181
8
2
192
9

9
9
9

9
9
59
10
159
10

41
148
11
10
11

43
38
179
11

149
11
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Airol „. „. „. „. „. „. „. „. „ .„ „.
Alantolakton „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Alant-kámfor „. „. „. „. . „ „. „. „. „.
Alantsavanhydrid „. „. „. „. „. „. „.
Alboferrin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Albargin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Albargol .„ „. „. „. .„ .„ "' "' .„ „. „.
Albumen chloratum „. „. „. „. .„
Albuminált vas „. . „ „. „. „. .„ „ . „.
Alcohol trichlorisopropylicus „. .„
Aleudrin „. „. „. „. „. „. .„ „. ... „. „.
Alformine „. „. . „ „. „. „. „. „. „. „.
Alkoholos chlorál-uretán „. „. „. „.
Ali pin „. „. „. „. „. „. „. „. „. .„ „. „.
Alipinnitrát „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Alipinum hydrochloricum .„ „ „.
Allosan „. „. „. „. „. „. „. „. „. .„
Alloxan .„ „. „. „. .„ „. „. „. „. „. „.
Allylthiocarbamid „. „. „. „. „. „. „.
Almatein „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Alodin„. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Alodon „. „. „. . „ .„ „. „. „. „. „. „.
Aloin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Alsol „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. .„ „.
Alsol-créme „. „. „. „. „. .„ „. „. „.
Alsol-solutum „. „. „ . . „ „. .„ .. „.
Alumínium acetico-tarlaricum „.
Alumínium acetico-tartaricum
solutum .„ „. „. „. „. . „ „ . „. „.
Aluminium aceticum basicum „.
Alumínium aceticum siccum „. „.
Aluminium borico-tannicum .„ „.
Aluminium borico tannicotartaricum „. „. „. „. „. „. „. „.
Aluminium borico tartaricum „.
Aluminium chloratum .„ „. „. „. „.
Aluminiumklorid „. „. „. „. „. „. „.
Aluminium silicicum „. „. „. „. „.
Alumínium sulfocarbolicum „. „.
Aluminium tannicum „. „. „. „. „.
Aluminium tannicum tartaricum
Alumínium lannico tartaricum „.
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Aluminium thiolicum .„ .„ „. „. „. 171
Alumnol „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 15
Alypynum nitricum „. „. „. „. „ . . „ „. 16
Amiloantipyrin „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. 17
Amidoazotoluol ...... „ .„ „. „. „ . . . . . „ 17
Amidopyrinum „. „. „. „ . . „ „ . . „ „. „. 17
Amidopyrinum camphoricum
acidum .„ „. „. „. „. „ . . „ „.. „ „. 18
Amino aethansav „. „. „ . . „ „. „. „. „. 58
Amido {p) benzolsavas diaethyl észter 20
Amido ecetsav „.. „ .„ .„ „. „. „. „. „. 58
Aminoform .„ „ . . „ „ . . „ „. „. „. „. „. Gö
Amidophenacetin „. „ . . „ „. „. „.. „ „. 146
Ammonium carbonicum
pyrooleosuín „. „.. „ .„ „. „ . . „ „. 123
Ammonium jodatum .„ .„ .„ „. „. „. 19
Ammonium hydrojodicum .„ „. „. „. 19
Ammonium phosphoricum „. „.. „ „. 19
Ammonium picrinicum „. „ . . „ .„ „.
8
Amphotropin „. „.. „ „. „. „.•. „ „.. „ .„ 19
Amydoantipyrinum salicylicum .„ „. 18
Amydodiphenyl di-p. .„ „.. „ „. „. „. 27
Amydopyrin-butyl-chloralhydrat „. 172
Amydopyrinum camphoricum
neutrale „. „.. „ „. „. „.. „ .„ „.. „ 18
Amydopyrinum salicylicum · .„ .„ „. 18
Amydophenin „.. „ „. „.. „ „ . . „ .„ „. 156
Amylenchlorat „. „ •. „ „.. „ „. „. „. „. 39
Amylenkarbonat .„ „.. „ „. „ . . „ .„ .„ 21
Amyloform .„ „. „. „.. „ „. „. „. „. „. „. 55
Anaesthesin „.. „ „. „. „ . . „ .„ „. 20, 164
Anaesthesinum hydrochloricum . „. 20
Anaesthesinum solubile „ . . „ „.. „. 164
Andolin .„ „ . . „ .„ „. „. „. „. „. „. „ .. „ 162
Anesin .„ .„ „. „.. „ :„ .„ „ . . „ „. „. „.. „ 36
Aneson „. „..„ „. „. „. „. „. „. „. „.. „ 36
Anethol .„ .„ „.. „ „. „. „. „ . . „ „. „.. „ 123
Anhydromethylen chromsavas
hexamethylentetramin „. „. „ .. „ 63
Anhydromethylen citromsavas
methylentetramin .„ .„ .„ „. 63, 181
Anhydromethylen citromsavas
natrium „. „ .. „ „.. „ „. „. „. „. „. 36
Anilin .„ „. „. „. ,„ .„ „. „. „. „. „. „. „. 122
Anilinum azo flavum .„ .„ „. „ . . „ „. 56
Anilinum Bismarck bruneum .„ „. 56
Anilium camphoricum „. „ . .„ „. „ . . „
3
Anilinum Eosin „. „.. „ „ . . „ „. „. „. 56
Anilinum gentian violett „. „. „. „. „. 56
57
Anilium hydrochloricum
Anilinum malachit viride „. „. „.. „ 57
Anilinum methylen coeruleum „.. „ 57
Anilin methylviolett „.. „ „. „.. „ 57, 101
57
Anilinum rectificatum
„ .„ .„ „ . . „
Annidalin .„ .„ „. „. „ . . „ .„ .„ .„ „ . . „ 23
Antharosol .„ „. „. „ .. „ „. „ .. „ .„ „. „. 20
Antiformin .„ .„ „. „. „ .. „ „. „. „. „. „. 20
Antimonium chloratum .„ „ . . „ .„ .„ 160
Antimonium crudum „. „.. „ „ .. „ .„ 161
Antimontriklorid .„ „. „. „.. „ „ . • „ .„ 160
„

„

„ .•

Autiuervin .„
„ . . „ „. „.
Antinenrasthin .„ „. „.. „ „.
Antipyrinum amygdalicum .„ „. „ . . „
Antipyrinum acetylosalicylicum .„ „.
Antipyrinum coffeino citricum „. „.
Antipyrinum cum ferro „. „. „. „. „
Antisp.asmin .„ „. „. „.. „ „. „. „. 20,
Antisudorin „ . . „ .„ „. „.. „ .„ .„ „ . . „
Antithermin .„ „. „.. „ „. „ . . „ „. „. „.
Apiol „. „. „. „.. „ „.. „ .„ .„ „. „. „ .„
Apiol cryst. alb. „ . .: . • „ .„ „. „. „.. „
Apocodei11um hydrochloricum „. „.
Apolysin „.. „ „. „ . . . „. „. „. „ . . „ „. „.
Apomorphin-brommethylat „. „. „.
Apona.l .„ „. „. „. „. „.. „ „ .. „ „ .. „ .„
Aqua phenocolli „.. „ „. „. „. „. „. „.
Arbutin „. „.. „ „. „ . . „ „. „. „. „. „. „.
Argentamin 10°/o „. „. „. „.. „ .„ .„ „.
Argentum aethyleno-diamino
solotum .„ „. „. „. „. „. „.. „ .„ .„
Argentum cilricum „. „. „.. „ .„ „. „.
Argentum colloidale „. „. „. „. „. „.
Argentum gelatosum „. „. „.. „ „. „.
Argentum lacticum „. „. „. „. „. 22,
Argeutüm natrio-caseinicum .„ „. „.
Argentum phosphoricum „. „ . . „ „.
Argentum protalbinicum „. „. „ . . „
Argentum proteinicum „. „. „. „. „.
Argentum proteinicum .„ „. „.. „ „.
Argentum thiohydrocarbürsulfonicum solubile „. „.. „ .„ ,„
Argentum thiolicum „.. „ „ . . „ .„ .„
Argilla „.. „ .„ „.. „ „ . . „ „.. „ .„ „. „.
Argonin .„ „.. „ .„ „ . . „ „. „. „ .. „ „. „.
Argyrol „.. „ .„ „ . • „ „. „. „. „. „ . •„ „.
Arhovim1111 „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „.
Aristochin .„ „. „. „. „. „.. „ „.. „ .„ .„
Aristol „. „. „. „.. „ .„ „.. „ „.. „ „ . . „
Arrhenal „. „.. „ .„ „ . . „ .„ .„ „. „. „. „.
Arsenalboferrintabletták „. „. „.. „ „.
Arsen- haemol .„ .„ „.. „ „. „. „.. „ „.
Arsentriferrin „. „.. „ .„ „ .„ .„ „. „. „.
Arsentriferrol.
Arsicodile .„ „.. „ „. „. „.. „ „. „. „ .. „
Arsotonin „.. „ „. „.. „ .„ „.. „ „. „. „.
Arsycodyle .„ „.. „ .„ „. „ .. „ „. „. „. „.
Arterenol „. „. „ . . „ .„ „. „. „. „ .. „ „.
Arthiricin .„ .„ .„ .„ „. „. „. „. „.. „ „.
Arzénsavas kálium „.. „ „. „. .:. .„ „.
Atrabilin „.. „ „. „ .. „ „. „. „. „. „. „. „.
Aspirinun1 solubile „.. „ „.. „ „. „ „.
Asterolum „. „.. „ „.. „ „.. „ .„ „. „ . . „
Atophan-Natrium „ . . „ „. „. „.. „ „ . . „
Atoxyl .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.. „
. Atoxyl acetylatum .„ .„ „.. „ „. -· .„
Atrabilin .„ „.. „ „. „. „.. „ .„ „. „ .. „
Atropin methylnilrát „. „. „.. „ .„ .„
AtropÍnszalicilát .„ „. „. „.. „ „.. „ .„
Atropinum boricum „. „ . • „ „. „. „.
Atropinum methylobromatum „. „.
.„

„.

20
92

175
2
100

-18
103
190

1-17
129
20
20

156
46
21

146
21
21
21

78
21

13
192
22
22
91
91
150

76
171
88
22
23

22
2-!

23
23
192

62
172
172
105

193
191
10
148
82
138
2-l
25
25
25
191
9
62
27
26
26

Atropinum methylonitricum .„ „. „.
Atropinum salicylicum .„ .„ „ • . „ .„
Auramin „. „. „. „ • . „ „. „ . . „ „. „.. „ „.
Bajuvarin „. „. „. „. „. „. „. „. „ . • „ „.
Balsamum nucistae „ . • „ „ . . „ „. „. „.
Barbaloin „. „. „. „. „.. „ „. „. „. „. „.
Barium kakodylicum „.. „ „. „.. „ .„
Basicin „.. „ .„ „. „. „. „. „. „. „. „ . . „
Basicinolaj „ . • „ .„ „. „.. „ „.. „ .„ .„ „.
Bázisos ecetsavas aluminium .„ .„ :„
Benzacetin „.. „ „. „. „.. „ „. „.. „ „. „.
Benzaldehyd „. „. „. „. „.. „ „.. „ „. „.
Benzoesavas benzylészter .„ „.. „ „.
Benzoesavas 11 naphtolester „. „. „.
Benzoesavas lithium „.. „ .„ „. „. „.
Benzolklorid „. „. „. „. „.. „ „.. „ .„ „.
Benzol oxy-m-methoxyl .„ „ . • „ .„ „.
B!rnzosol „. „.. „ .„ „.. „ „. „ . . „ „.. „ .„
Benzoyl-b-naphlol „. „ .. „ .„ „. „. „.
Benzoil 1, 3, tetramethyldiamino
aethylo-propanol-hidrochloricum „ . . „ „. „.. „ „. „. „. „.
Benzoiltetrame.thylpropanolum
nitricum „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. „.
Benzoltriklorid „.. „ .„ „.. „ .„ „. „ . . „
Benzonaphtol „ . . „ .„ „. „ •. „ „. „. „.. „
Benzoylaethyldimethylaminoisoproponalum hydrochloricum „.
Benzoilguajacol .„ „. „. „. „. „. „.. „ „.
Benzoylthymylnatrinm benzoylobenzoicum „ „. „.. „ „. „. „. „ . . „
Benzilyum benzoic11111 „. „. „. „. „.
Benzylklorid „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „.
Benzylmorphium hydrochloricum .„
Benzyl-tropein .„ .„ .„ „. „. „. „ . •„ .„
Bergamottola j .„ „. „. „ . . „ „. „ . . „ „.
Berg reagens „. „. „. „. „ .. „ „. „. „. „.
Be!ainum hydrochloricum „. „ . . „ „.
Biogen „. „ . . „ .„ .„ „ . • „ .„ .„ .„ „ . • „
Biocitin „. „. „. „ . . „ .„ .„ „.. „ .„ „.. „
Bioson „. „ . . „ „. „. „. „. „.. „ .„ .„ „.
Bismutose „. „. „. „ .. „ .„ .„ .„ „. „. „.
Bismuti benzoas „. „. „. „. „. „ . . „ „.
Bismutum benzoicum .„ .„ „. „. „. „.
Bismutum bitannicum
Bism utum carbonicum „ . . „ „. „.. „
Bismutum dibrombetaoxynaphtoicum basicum „ . . „ „. „.
Bismuthum dithiosalicylicu111„ .. „ „.
Bismutum lacticum „. „. „. „. „. „.. „
Bismutum loretinicum „. „. „. „. „ . . „
Bismutum oxyjodatum me\hylgallicum .„ „. „ •. „ .„ „.. „ ·„. „. „.
Bisnmtum naphtolicum · „. „. „. „ . . „
Bismutum paranucleinicum „. „. „.
Bismutnm phosphoricum „. „. „. „.
Bism11tu111 pyrogallicum „. „. „ •. „ .„
Bismuthum thiolicum „. „. „. „. „ . . „
Bismuthum tribro111phe1101icum „.
Bismuthum subbenzoicum „. „. „ . • „
„

26
27
27
47
128
14
191
27
27
1GG
156
122
1-l;í
28
9-1
172
44
28
28

Hi

rn
172
28
161
28
152
146
172
145
17-l
123
64
189
187
92
92
30

29
29
167
29
63
170
29
30

12
30

1-14
30

12
171
18-!
29

107
Bismulhum subgallicum „. „ .. „ „. „. 37
Bismuthumsubgallicum oxyjodatum 12
Bismutkarbonat bázisos .„ „. „. „. „. 29
Bismuthose „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 30
Bismuthphosphat „. „. „. „. „. „. „. „. 30
Bleno Lenicetkenőcs „. „. „. „. „. „. 15
Bolus alba „. „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. 88
Bolus amena .„ .„ „. „. „. „. „. „. „ . • „ 88
Bolus orientalis „. „ . . „ „. „ ..•. „. „. „. 88
Bolus rubra „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 88
Banai . „ „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. 55
Borai .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ 15
Borax borkő „. „. „. „. „. „ . . „ „ . • „ „. 87
Borneolum salicylicum .„ „. „. „. „. Hi5
Bornylum valerianicum „. „. „. „ . . „ 131
Bornyval „. „. „. „. „. „. „ •• „ „. „. „. „. 131
Borostyánkőolaj
.„ „. „ . . „ „. „. „. „. 130
Borovertin „ . • „ .„ „. „. „. „. „. „. „. „. 31
Boróka faolaj „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 127
Brillánsfukszin „. „ . . „ „ . . „ „. „. „ . . „ 55
Bromalbacidum .„ „ . . „ „. „. „. „. „. „. 31
Bromalhydrat „. „. „. „. „. „. „. „. „. 31
Bromalinum „ .• „ „. „. „. „. „. „. „. „. 31
Bromalum hydratum „. „. „. „. „. „. 31
Bromaethylformin „. „. „. „. „. „. „. 31
Brometilén .„ .„ „ . . „ .„ .„ .„ „. „. „ . . „ 10
Bromhaemol „. „. „. „ . . „ „ .• „ .„ „ . . „ 62
Bromhidrogénsav .„ „. „. „. „. „. „. „.
4
Bromipin „. „. „ . . „ „. „. „. ,„ .„ „ . • „ 32
Bromipinum solidum saccharatum 32
Bromizovaleryl-amido-klorid .„ „. „. 75
Bromletcithin purum „. „ . . „ „. „ • • „. 31
Brom-methyl atropin „. „. „. „. „. „. 26
Bromocoll-kenőcs „. „. '.„ „. „. „. „. „.
32
Bromocollum
32
Bromocollurn solubile
32
Brornoforrnin
31
Brornoformiurn „ .. „ .„ „. „. „ ..„ „ ..„ 32
Brornsavas oxytoluiltropin .„ .„ „. „. 67
Bromure ferreux „. „. „. „. „. „. „. „. 49
Butyrum antimonii .„ „. „. „. „. „. „. 160
Butyrum nucistae „. „. „. „. „. „. „. „. 128
Cadmium jodatum .„ „. „. „. „. „ •. „ 19 ·
Cadogel „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „ . • „ 193
Calcium acetylo salicylicum „ .. „ „. 24
Calcium dibrombehenicum „. „. „ . . „ 153
Calcium glycerinophosphoricum „. „. „. „. „. „. „. 33, . 85, 108
Calcium hyperoxydatum „. „. „. „. „. 33
Calcium monojodobehenicurn „. „. 154
Calcium peroxydatum „. „. „. „. „. „. 33
Calcium superoxyd „. „. „. „. „ . •„ „. 33
Calcium sulforosum neutrale
,107
Camphora monobromata „. „. „. „. 33
Camphylsav „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
2
Cannabinum tannicum .„ „. „. „. „. 34
Captol ... „ •. „ .„ „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ 34
Captol hajszesz .„ „. „. .. „. „. „. „. 34
Capaloin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 14
Carbamid .„ „ . . „ „. „. „. „. „. „ „. „ 176

Carbamid-hydrogenium peroxydatum „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. „. 75
Carbamyldiamid „. „. „. „. „. „. „. „. 176
Carvolum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 125·
Carvon „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 125
Causticum antimoniale .„ „. „. „. „. 160
Cedrusfaolaj „. „. „. „ .... „. „. „ . . „ „. 125
Cerebrin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 141
Cerebrumin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 141
Cerebrum-készitmények „. „. „. „. „. 141
Cerebrum siccatum „. „. „. „. „. 3±, 141
Cevadilin „. „. „. „. „ . • „ .„ „. „. „. „. 182
Cevadin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 182
Chinaphenin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 34
Chineonal „. „. „. „. „ . . „ „. „. „ . . „ „. 177
Chinidin um sulfuricum „. „. „. „. „. 34
Chininum glycerino phosphoricum 35
Chininum hydrobromicum „. „. „. „. 3:í
Chininum salicylicum „. „. „. „. „. „. 156
Chinolin bismuth rodanat „. „. „. „. 37
Chinolinum chlorojodatum
183
Chinophytin „. „. „. „ . . „ ,„ „. „. „. „. 148
Chinosolum „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. 36
Chloralbacicl „. „ .... „. „. „. „. „. „. „. 36
Chloralmylenhydrat .„ „. „. „. „. „. „. 39
Chloreton .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 36
Chloralamylalkoholat „. „. „. „. „. „. 3H
Cholelifmin Marpmann „. „. „ .. „ „. · 141
Chromium oxydatum bitannicum
resorcinatum „. „. „. „ . . „ „. „. „. '166
Chromsav „ . • „ „. „. „. „. „. „. „. „. „. 18!)
Chromtrioxid „. „. „. „. „. „. „. „. „. 189
Chrysarobinurn tetraaceticum „. „. H3
Chrysaurin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. li4
Cinnarnyl eugenol ... „. „. „. „. „. „. „. 45
Cineol .„ „. „. „. „. „. „. „ „. „. „. „. „. 43
Cineres clavelatti „. „. „. „. „. „. „. „. 83
Citarin „. „ .. „ „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. 36
Citromsavas magnesium „ . . „ „. „. „. 96
Citromsa vas nátrium .„ „. „. „. „. „. 104
Citrophen .„ „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. 36
Clin natrium kakodylicnm „. „. „. „. 191
Coaltar .„ „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. 127
Cocainum oleinicum „. „. „. „. „. „. 37
Codeonal „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ .„ „. 177
Collargol „. „. „. „. „. „. „. „. „. 21, 37
Collodium jodoli „. „ . • „ „. „. „. „. „. 82
Conchininum sulfuricum „. „. „. „. 34
Cornutinnm .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „. 37
Cornutinum citricum „. „. „. „. „. „. 37
Corpora lutea sicca „. „. „. „. „. „. „. 139
Corpus luteum készitmények
139
Coryfi n „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 37
Cotarnintabletták „. „. „. „. „. „ . . „ „. 113
Cotarninum hydrochloricum „. „. „. 163
Cotarninum hydrochloricum „. „. „. 112
Cotarinnm phtalicnm .„ „. „. „. „ . . „ 164
Cotoin pótszere (Fortoin) „. „ . . „ „. 5:í
Cremor tartari solubilis „. „. „. „. „. 87
Creosotal .„ „. „. „ . • „ „. „. „. „ .. „ .„ 37

Creosotum carbo11icu111
Creosotum salicylicum
Creta rubra ... „. „ . . „ „. „.
Crurin „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Csillagánisolaj „. „. „. „. „.
Csersavas alumínium „ . . „
Csontvelő-készitmények
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Cupro-haemol „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. li'.!
Cutol „. „. „ ..•. „. „ . . „ „ . . „ „ . . „ l:í, :11
.,Cutolkenöcs „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
"'
Cyankalium „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Cycloform „. „. „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ :n
Deniges oldata „. „. „. „. „. „. „. „. „. (i8
Denige~ reagens „. „. „ . . „ „ . . „ „. „.
Derma tol „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. „. 37
Dennogen „. „ . . „ „. „. „ . . „ „. „. „. „. 187
Dextrinoform „ . . „ „. „ . • „ „. „. „. „. „. ;;;->
Diacetyl-morphin „. „. „ . . „ „ . . „ „ . . „ 1;.-,
Diacetyl- (1,2, 7 .) trioxyanthrachinon 1~. l
Diathylbromacetamid „. „. „. „. „. „. 1(18
Diathylencliamin .„ „. „. „ . . „ „. „. „. 11.'>
Diammoniumfoszfát „. „ . . „ „ . . „ „. „. 1!1
Dibrom-aethan „ . . „ „. „. „. „. „. „.
111
Dibromtanningelatine „. „. „. „. „.
:1:!
Dichinin szénsavas észter „. „. „.
21
Dichininum carbonicum „. „. „. „.
'l I
Dichlorisopropylalkohol-karbaminsavas észter „ . • „ „ . . „ „. „. „. „. 1:;
Didymin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 110
Dithymol joclo metadioxybenzolbismuth „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 10!1
Digalen „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 37
Digipuratum „. „. „. „ . . „ .„ „. „. „. „. 38
Digitoxinum solubile Cloette „. „. :n
Dijodhydroxipropan „. „. „. „. „. „. „. 82
Dijodhydrin .„ ....... „ „. „ ..... „ ...... ' ~.;~
Dijocl-dithymol „. „. „. „. „. „. „. „. „. 2:1
Dijodparafenolszulfosav .„ „. „. „ . . „ 107
Diklor-aethan „. „. „. „ . . „ „ „. „ . . „ 11
Dimethylamicloantipyriil „. „. „. „ .„ 1i
Dimethylamidoantipyrin salicylirum 18
Di 111 ethy lamido-phenil-d ime th y1pyrazolo n um „. „. „. „. „. „. „. „. 17
Dioximethylenanthrachinon „. „. „. 1Hll
Dimethyl arzénsavas nátrium „. „. „. 101
!. 3. Dimethyl 2. 6. dioxipmin .„ !6!l
Dimethylketon „. „. „. „. „. „. „. „. „.
1
Dimethylpiperazinum tartaricum „. Uti
Dimethyl-tannin „. „ . . „ „. „. „. „. „. Hii
). 3. Dimethylxantin „ . . „ „. „. „. „. lli!J
Dionin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. :is
Dioxycliomicloarsenobenzol-cliklórhiclrát „. „. „. „. „. „. ...
1.->i
Dioxybenzolhexamethylentetramin „ (i(i
Diparaanysilmonophenetylguanidin
hydrcichloricum „. „ . . „ „. „. „.
8
Diphenylamin orange „. „. „. „. „ . . „ 1.Ji
Diphenylamin thymico-benzoicum :!:2
Diplosalum „. „ . . . „. „ . . „ „. „.
:38
Dipropyl-barbitursav .. „.
179

198

\

Dipropylmalo11ylhugya11y
Distol ... „ ... ... ... ... ... ... ... ..
Dithymolum bijodatum .... „ „. ... ...
Diuretin .•...... „. „. „ ..... „ .„ .„ ... ...
Domopon ... „. „.. „ „. „....... „. „. ...
Dormiolum ....... „ .„ „ ..•. „ . . „ ... „.
Dormiol-solutum .„ „ . . . . • • • . • . . „ ••• .••
Duboisinum sulfuricum ... „. ... ... ...
Duotal .......... „ „.. „ .„ ...... „. „. ...
Dymal„ .... „ ..•. „ .... „. „ ....•........ „.
Dynamogen .„ .„ .... 1•••• „.... „.... „.
Eau sibérienne „. „. „. „.... „. „. „ . . „
Ecetsavas cink ... „.. „ „.... „. „ .... „.
Ecetsavas nátrium „.. „ „..... „ „. „. „.
Ecetsavas vas ... „. _ „ .............. „ „.
Ehrlich-Hata „. „. „. „ ....... „. „. 157,
Elaylum chloratum .„ ... „. „. „. „. „.
Elain ......... „ .... „. „ .... „. „ ....... „.
Elainum chloratum .„ ...... „ • . . . . „ „.
Elaylchlorür ............... „ .„ „. „. „.
Electrargolum .„ „. „ ........ „ „ . . „ .„
Elixirium papaini .11 ••• „ . . . . . „ ... „. ...
Elixír zinci valerianatum .... „ .„ „.
Ektogan ............. „ „. ... ... ... ... ... ...
Emlő-készitmények ......... „. ... ... ...
Empyroform ............... „. „. „. ... ...
Enesol „ .... „ . . „ .„ .„ „. „ .... „ . . „ „ . . „
Eosin „ . . „ ...... „ . • . . . . . . . . . . . „ . . „ „. „.
Eosinkalium „ ..... „ .„ „ ....... „. „ . . „
Ephedrinum hydrochloricnm „. „. „.
Epicarin .„ „ .... „ . . „ „ ..... „ „. „. „ . . „
Epicarin natrium „. „. „ . . „ .„ .„ „. „.
Epicarinum veterinarium
Epidermin ...... „. „ . . „ .„ „. „ . . „ .„ ...
Epileptol .... „ .... „ „. „ ..... „ „. „. „. ...
Epihephrin „ ..... „ „. „ . . „ .„ „ ..... „
Epirenan „. „. „ . . „ .„ „. „.. „ „. „. „. „.
Ergotin-Keller .„ .... „ „ . . „ „ . . „ ... „.
Erythrosin „. •. . „ .„ „. „ .......... „. ...
Eserinum sulfuricum „ . . „ „. „. „. „.
Essence Marjolaine „ .... „ . . „ ...... „.
Essentia spermini Poehl „ . . „ .„ „. ...
Eucalyptol .„ .... „ .„ „. „ . . „ .„ .„ .„ „.
Eucalyptol jodoform .... „ „. „. „. „.
Eucalyptolos legyek ell~ni szerek...
Eucalyptol resorcin „ ..... „ „. „ .... „.
Eucalyptol opodeldok „. „ .... „ . . „ .„
Eucerin ... „ ........ „ „ . . „ . „. „. „. ••.
Eucerinum hydrargyri „ . . „ .„ „ ..... „
Eucerinum jodatum „. „ . . „ „. „. „. ...
Euchinin .... „ .... „ „ ........... „ „.. „ ...
Euchinin tannát .„ ...... „. „. „ .... „.
Eucodin ... „ .„ .... „ .„ .„ ... „..... „ ...
Eucol ... „.. „ .„ .... „ „. „.... „. „ .... „.
Euferol „ . . „ „ .............. „ „ . . „ „ . . „
Eugallol ...... „. „ .......... „ . . „ ...... „.
Eugenoform „ .... „. „ ..•. „. ... ... ... ...
Eugenol .... „ .„ ......•....•. „ ... ... ... ...
Eugenolcarbinolnatrium ... ... ... ... ...
Eugenol jodatum ... „ . . „ .... „ ... „. „.

150
193
23
39
193
39
39
39
60
40
62
128
185
103
48
606

11
40
41
41
41
143
188
187
138
41
·41
56
56
41
41
42
42
42
4
9
9
L)8
56
42
127
140
43
43
43
43
43
43
43
~3

43
44
44
44
4!
44
45
44
45
45

Euguform „. „. „. „ ...• „. „. „. „. „. ...
Eukaliptusz kámfor ... „ . . „ „ .... „. „.
Eulatin .... „ .„ .„ „ • . . • • „ ..• „ .. „ .... „
·Eumenol ... „..... „ „ ..... „ .„ .„ „ .... „.
Eumydrin ...................... „ ... 26,
Eunatrol ... „ ........... „ ....... „ ... 46,
Euphorine ... „. „. „ • . „ .... „ ... „. 46 1
Euphyllin „ . . „ .„ .... „ .... „ ....... „ ...
Euporphin ...... „ .••. „. ... ..• ... ... ... ...
Europhen .... „ .„ „ ..... „ „. „. „. „ . . „
Eurythrol .„ .„ .... „ „ .... „. „. „. „ ....
Eustemin „ ....... „. „. „ .... „. „ .... „.
Euvaselin .„ ... „. „ .... „. „. „ ........ „
Exalgesin .„ ... „ ..... „ ............ „. „.
Exalgin ... „. „. „ •............ „. ... 47,
Exodyne .„ .„ ............ „ .......... „. ...
Extractum corporis lutei „. „. „ ...•
Extractum digítalis dep. Knoll „ . . „
Extractum fellis „ .... „ .... · „. „. ... ...
Extractum malti cum calce „. ... ...
Extractum malti cum chinino „. ...
,Extractum maJti cum ferro jodato
Extractum malti cum ferro peptonato et mangano ... „ ..... „ ... ...
Extractum malti cum pepsino ... ...
Extractum malti ferratum „. „ . . „ ...
Extractum malti fluidum ... ... ... ...
Extractum malti siccum „ .... „. ... ...
Extractum malti spissum ...... „. ..
Extractum mammae .„ ... „ ....... „. ...
Extractum olei lianthracis ... „ .... „.
Extractum ossium liquidum Strohschein „.... „. „ . . „ „ ..... „ „ . . „ .„
Extractum ovariale ......... „. „ . . „ .„
Extractum placentae „ .... „. „. „. .•.
Extractum quassiae .... „ „. „ .... „. ...
Extractum suprarenale hii.mostaticum .„ „. „ . . „ .„ ....... „ .„ .... „
Extractum fluidum Tang-kuj .: .... „.
Extrac!um testiculi steril. Richter
Extractum thymi ster. Richter .„ ...
Extractum thyreoideae ... „ . . „ •••.••
Extractum thyreoideae Haaf.
faex medicinalis siccum ... „. „ . . „ „.
fahéjsav „ . . „ .... „ „ .......... „ . . „ ... „.
fehér agyag „ ..... „ ... „. „. „. „. „. „.
fehér enyv ... „ ....... „ . . „ „. „. ... ...
fenilétil barbitursav .„ ... „. „. „. ...
fenilétil-malonészter-hugyany ......
fenolszulfosavas cink „ ..... „ „.... „.
fenolszulfosavas (p) higanyannoinumtartarat ...... „ . . „ „. ...
fermentin ... „. „. „ .... „ .... „. „ . . „ „.
fermentum cerevisiae medicinale ...
fermocyl „.... „....... „ . • „ . . . . • . . „ ...
fcrralbuminsav .... „ ...... „. „.. „ „.
ferratin .„ „ . • „ .··· .... „ „ ..•. „. ... ... ...
ferriacetat ...... „. „ .. „ „ .... „. ... ... ...
ferri-ammoniumcitrát „. ... ...
ferribenzoát ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

.J.J
.J3
.J5
45
45
106
180
169
46
46
141
46
47
47
100
47
138
38
104
99
99
99
99
99
99
98
98
98
139
93
141
139
139
152
138
45
140
140
136
137
47
3
88
57
178
178
187

25
47
47
47
47
47
48
51
49

ferricitrát „ ................ „ . . „ „ . . „ „.
ferrihidroxid ................ „ .„ .... „ .„
ferrifoszfát .... „ „ . . „ .... „ .„ ......... „.
ferrypyrin .„ .„ ... „........ „ ....... „ .„
ferroacetat .... „ .„ .„ ......... „ . . „ .. .
ferro albuminát
ferrobromid „. „ ..... „ „ .. „ .... „ .•. „.
ferrocyankálium .... „ .„ „ . . „ „. „ ..•.
feri-ohii.min ~= „ ....... „. „ .... „......... .
ferrojodid ................ „ .......... „ .. .
ferrofoszfát ................ „ ...... „ ... .
ferropyrin ....... „ ....................... .
ferrum aceticum ... „. „ . . „ . . . . • . • „ .. .
ferrum aceticum oxydatum .„ ... „.
ferrum albuminatum „.. „ .„ .„ ..... .
ferrum albuminatum cum natrio
citrico ...... „. „ .... „ . . „ ............
ferrum albuminatum siccum
ferrum ammonium citricum „ ...... .
ferrum benzoicum „ ..•. „ .......... ,„
ferrum bromatum ... „ .. „ .„ ... „ .••.
ferrum carbonicum saccharatum .„
ferrum citricum „..... „ „ . . „ „. „ .• „
ferrum citricum ammoniatum
ferrum citricum ammoniatum viride
in lamellis „ .... „. „. „. „. „ . . „ .„
ferrum citricum oxydatum .„ ..... .
ferrum dialysatum cum natrio citrico ...... „ .... „ ..... „ ... „ ........ „
ferrum glycerino phosphoricum .„
ferrum jodatum .„ .„ ...... „ .„ „ . . „
ferrµm jodatum saccharatum „ . • „
ferrum kakodylicum ...... „.. „ 51,
ferrum paranucleinicum .... „ 151,
ferrum peptonatnm dyalisatum in
lamellis „.......... „.... „ .••. ·'· .„
ferrum phosphoricum „. „. „.. „ ...
ferrum phosph0!·icu111 c{1m natrio
citrico „. ..
. .... „. „. „. „. „....
ferrum phosp:„mcum oxydatum 53,
ferrum pyrophosphoricum „. „. „.
ferrum nl:osphoricum cum ammonio . ':rico „. „ .... „ . . „ „ . . „ „. „.
ferrun•
1phosphoricum cum n:.itrio c1trico „. „. „. „. „ . . „ .„ „. „.
ferrum thiolicum oxydulatum „ ....
ferrum oxydatum dextrinatum „.
ferrum oxydatum dyalisiatum in
lamellis „. „ . • . „. „. „. „. „. „. „.
ferrum oxydatum natrium
ferrum oxydatum saccharatum ...
fersan „. „ . . „ „'. „..... „ .„ .... „ „. ...
fetronum purissimum .„ ...... „. „. „.
Fibrolysin .„ „. „ ........... „ :„ ........
filmogen Schiff .„ .„ ............... „.
fodormentaolaj ... „ .... „. „. „ ..... „ .„
forgenin ..... „ .... „ ................. „ ...
formin ...... „ .......... „. ... ... ... ... ...
formaldehyd•gelatin ... ... ... ... 55,
formaldehydhae111atoxylin ....... „ ...

50
52
54
48
48
48
49
85
62
51
53
48
48
48
48

49
49
51
49
49'
50
50
51
51
50
52
51
51
51
191
172
53
53
51
54
5.1

54
54
171
53
52
91
52
62
55
171
55
127
4
66
58
13

Formaldehyd-kasein „ .. „ .„ ......... „.
formaldehydum solutum ......... „.
formalin Schering ... „ ..... .
formalinszappanok ....... „ „.
formalith .„ „ .................. .
formamid .„ .•. „ ........ „ .... „ .. .
formeston „ .... „ . . „ ... „. „ . . „ ...... „.
formylsav „ .... „. „. ...
fortossan „ .......... „.
Fortoin .„ „ ••..... „. ...
. ...... „ „. ...
foszforsavas ammonium ......... „.
foszforsavas cink ...... „ .... „ .... „. ...
foszforsavas ezüst „ ..... „ ... „. „ ....
foszforsavas guajacyl-éter ... „. „. „.
foszforsavas magnézia „ .... „ ..... „
Fuchsin .„ „ .... „ .... „ ....... „. „ .... „.
fukszin kimutatása borban ... „ ... .
Oallanol „. „. „. „. „ . . „ „ . . „ ....... „ „.
Oallicin „. „. „. „ .... „. „ .... „ . . : . .„ „.
Oallinol „. „. „. „. „ .... „. „. „ ......... .
Oallussav „ ....... „. „. „. „. „. „ ...... .
Oallussav anilid ... „. „. „. „ ......... .
Oallussavas metiléter ... „. „ .... „ ... .
Oaultheriaolaj ...... „ . . „ „ . . . . . . . . • • . . .
Oelanthum ... „ .......... „. „ ....... „ ... .
Oelatin „ ....... „. „. „ . . „ „. „. „. „ ... .
Oelatina animalis atba .„ „. „ .... „. „.
Oelatina in foliis alba .„ .... „ „ .... „.
Oelatinum .„ •.. „ . . „ „. „. „ ....... „ . . „
Oelatose ezüst „. „. „ .... „ .... „. „ . . „
Oeosot „ . . „ .„ „ ..... „ „ .... „. „. ... 58,
Oeranium olaj „. „ . . „ „. „. „ .... „ . . „
Olandulae thymi siccata .„ ... „. „ ... .
Olandu)ae bronchiales siccatae „ ... .
Ofanduale parolis siccae „. „ .... „.
Olandualae prostatae siccae ... „. „.
Olandulae suprarenales „ .... „. „. „.
Olandulae suprarenales siccae „ ....
. Olandulae thyreoidae siccatae .„ „.
Olandulen (Hoffmann Le Roche) „.
Olanduitrin „. „ .... „. „. „. „. „. „ . . „
Olanduitrin tonogen „. „. „. „ . . „ ...
Olanduovin Richter „ • . „ „ . . „ ... „. „.
Olicerinfoszforsav „. „. „. „ ..... „ „ ....
Olicerinfoszforsavas calcium ... „. :„
Olicerinfoszforsavas kinin „. „. „. „.
Olicerinfoszforsavas nátrium „ ..... „
Olicerinfoszforsavas lithium „. „. „.
. Olicerinfoszforsavas kálium „ . . „ .. .
Olycerolum „. „. „ . . „ „. „. „ . . „ „ ... .
Olycerol pankreatin „ .... „. „ . . „ ... „.
Olycerol trypsin „. „. „ . . „ .„ .„ „ ... .
Olycerinum salicylicum ...... „ ...... .
Olycin .„ .„ .„ „. „ . . „ „. „. „ . . „ .„ .„ „.
Olycocollum „. „ .... „. „. „. „ . . „ ... „.
Olycoformal .„ .„ „. „. „. „ . . „ „. „ .„
Olycogenol Merek „ . . „ .... „ ...• „ .„
Olykokoll-p.·phenetidin .„ .......... „
Olykosal .„ „. „ •. „ „. „. „ .. „ „ ......... .
Olycolheptonsavas lakton

55
Oomenol
Oonorol .„ ... „ . . „ .„ „ .... „. „. „ ...... .
55
55 , Orenetin ... „. „. „. „. „. „. „ .... „. „ ....
Ouacamphol Henning ... „ .... „ . . „ „.
55
Ouajacetin ... „ .... „ . . „ ...... „. „ . . „ .. .
55
4 Ouajacolacetat .... „ .................. „.
Ouajacol alboferrintabletták .... „ .„
4
Ouajacolbenzoát
„ .... „ .... „ ... .
3
Guajacol-salol ......... „. „ .......... „.
1J8
Ouajacolum benzoicum „ ....... „. „.
55
Ouajacolum camphoricum .... „ .... „
19
Ouajacolum carbonicum : „. ... 40,
187
Ouajacolum cinnamylicum ... „ . . „ ...
22
Ouajacolum phosphoricum ... „. ...
60
97
Ouajacolum salicyticum „ ..... „ „. ...
55 ' Ouajacolum. valerianicum „. ... 58,
56
Outtapercha alba „. „. „. „. „ ..... „ „.
Outtapercha in baciltis „ . . „ „. „ . . „
57
Outtapercha depurata „. „ ..... „ „ ... .
57
Gyémánt fukszin ... ."„ .... „ „ . . „ „ ... .
57
Oyógyélesztö ... „. „ .... „. „ . . „ .„ ..... .
190
Ham uzsir „ ....... „. „. „ . . „ ... „. .„ .„
57
Hangyasav ... „ . . „ ......... „. „. „. „. „.
57
Hasnyálmirigykészitmények .„ .„ .. .
126
Hamatinalbumin „ ...........
„ ... .
58
Hamalbumin-Dahmen .„ ............. „
57
Hamalbumin peptonatum „ .... „. „.
57
Hamatin „. „ . . „ .„ „ .... „. „ .... „ .......
57
Haematin fehérje ...... „. „ ....... „. ...
57
Haematit ...... „. „. „. „ ........ „ ... ...
13
Hamatogen-Hommel ... „. „. „ . . „ „.
61
Hamatogen-Schmindt ...... „. „ .... „.
126
Hamatol ... „ ................... „ ....... „.
140
Haematoxylinum „. „ . . „ ... „ ......... .
141
Haminat ... „ .......... „. „. „ . . „ „ ...... .
141
Hamoform „ .......... „. „. „. „ .... „. „.
141
Hamoforregen ... „. „. „. „ .... „ .... „.
137
Hamoferrumlabdacsok ......... „ ... „ „.
138
Haemogallol „ .... „. „. „. „. „ ....... „.
137
Haemoglobin „. „. „. „ ....... „ ......... .
141
Haemoglobinum siccum .„ „ .... „. „.
138
138 Haemoglobinum siccum in lamellis
Hamoglobin solutum „ .... „. „. „. ...
139
Hamol ... „. „. „. „. „. „ ....... „ ........ „
6
3 Haemolecithin-tabletták .„ ... ... .. „.
35 Hamoneurol ... „ . . „ ....... „ .„ .„ ..... .
104 Haemolum .„ „. „. „ .. „ „ ................
Hamonutrid .„ „. „ ..... „ .... „ „. ... ...
94
Haemoprotagen „ .... „. „. „. „ .... „.
85
Hediosit „. „. „. „ .... „ . . „ „ . . „ „ . . „ .„
58
Hedonal „. „ . . „ .„ .„ .„ ....... „ „. 62,
58
Helenin „ ..... „ ... „. „ . . „ „. „. „. ... ...
58
Heliotropin ... „ ....... „. „. „ . . „ .„ ...
59
Helioxanthin ... „ ....... „. „. „. „. „. „.
58
Helkomen „ ....... „ .... „ ....... „ . . „ „.
58
Helmitol ...... „. „ ......, .„ .„ ... ... 63,
55
Hemisin ....... „ ... „. „. „. „ . • „ .„ „. „.
141
Heparaden Knoll ...... „ ..... „ „. „. ...
146
Hepar (máj) „ . . „ ......... „. „. „ .... „.
59
Herekészitmények „ ........ „ „
62
„ .•••

„

•..

124
59
57
59
60

192

28
61
28
59
60
164
60
61
61
61
61
61
55
47
83

3
140
62
62
62
·62
62
91
62
62
62
61
62
62
62
62
61
61
62
62
62
61
93
62
62
62
93
62
180
63
63
174
63
181
138
141
64
1·10

Herekivonat .. „ .... „. „. „. ...
1-JO
Hermophenyl ...... „. „.
li 1
Hermophenyl mixtura .... „
fii
Hermophenyl labdacsok
11.-,
Hermophenyl vaselin .„
Ii.-,
Hermophenyl injekciók
li:i
Heroin ............ „ . . . . . . . . . . . . . „. „
Ii.->
Heroinum hydrochloricum ... „ ...... .
!I
Hermisine „. „ ........ „ „. „ . . „ ........ .
„
Hetokresol „ .... „. „. „. „ . . „ .„ ...... „.
Hetol .......... „ .„ ......... „ ....... „. 3, !i;í
„„
Hetofonn „ .. „ ...... „. „. „ ............ .
Hetraiin „ . . „ „ ........ „ ... „ . . „ „ ...... . liti
(j(j
Hexam~hylentetramin .... „ .„ .„ ..... .
H exameth yl en tetrami naeth y 1bromid
Hexamethylentetramintriborat .... „ :n
Hexamethylentetramin camphoricum .......... „ „ ....... „ .......... „. l!l
Hexamethylentetramin jodoform „. Xl
..
Higany eucerin „ . . „ ...... „. „ . . „ •.. „.
l
Higanyezüst - natriumphenyl diszulfonat „ ........ „ „ .... „ . . . . . . . Ili
Higanyszulfat aethylendiamin „ . . „ 1G:
Holocainum hydrochloricum ........ . lili
Holzin.„ ... „. „. „ . . „ „. „. „ ..... „ ..... . ,),)
Hopogan .... „ „ ........ „ .„ .„ .... „ 67, ~;
Hopogan pasztillák· „ .... „. „ . . „ 67, 91
Hopoganpor tabletta „ . . . . • „ .„ 67, liX
Homorenon .... „ „. „. „. „. „ ........ „
Hl
Homatropin um hydrobromicum
()/
Homatropinum hydrochloricum ... ... lii
Homatropinum salicylicum
fii
Homatropinum sulfuricum „ .... „. „. ü'í
Hugyany .„ .„ ...... „. „ ..... „ ... ... ... ... 1íii
Hydracetin ... „ ............. „ . . „ ... ... ... !~/
Hydragotinum „. „. „. „. „ . . . . . . . „. ... 71
Hydrargyrum borussicum ...... „. ... G.'i
Hydrargyrum coltoidale .„ .... „ G8, 711
Hydrargyrum cyanatum .„ .... „ „. ... fü::
Hyclrargyrum formamidatum
solutum ... „. „. „ .... „. „ ......... .
Hydrargyrum imido succinicum .„ üö
Hydrargyrum jodatum flavum .... „ li 11
Hydrargyrum kakodylicum „ .......... Hll
Hydrargyrum oleinicum „ . . „ ... ... .
li!I
Hydrargyrum oxycyanatum .„ ...
ti'J
Hydrargyrum oxycyanattim
fioldermann .„ „. „. „. „. „. „. ... G~I
Hydrargyrum peptonatum liq uidum íll
Hydrargyrum sozojodolicum ... 70,
Hydrargyrum sulfuricum neu trum 71
Hydrargyrum tannicum oxyclulatum í 1
Hydrargyrum thiolicum
oxydulatum „ .... „. „ ..... „ ... „. líl
Hydrargyrum zooticum .„ „ .... „ ... . ( "'
Hyclras bromali „. „. „ ..... „ .„
Hydrastinum hydrochloricum „. 71, í'!.
Hydrazin p.-oxybenzoesav ... „. „. „. 11~
1
Hydrobromsav „. „. „ .... „ .... „. „ . . . .
,_
H ydrochinon „. „. „ .. „ „ . . „ „. „. „ ... . -·)
„

,)

..

,,,

200
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..

; 1

1:

f

l

·~
,.
'.
':

Hyclrochinon cum bromo ... ... ... ...
Hyclrogenium hyperoxyclatum ... ...
Hyclropyrin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
H yoscyamin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hyoscyamin amorphum coloratum
Hyoscyaminum crystallisatmú ... ...
Hyoscyaminum hydrobronicum ... ...
Hyoscyaminum salicylicum ... ... ... ...
Hyoscyaminum sulfuricum ... ... ... ...
Hyoscynum hyclrobromicum ... ... ...
Hyoscynum hydrochloricum
Hyperolum pulveratum ... ... ... ... ...
Hypnacetin „. „. „ .... „ .... „. „ . . „ .„
Hypnalum ... „ ........ „ ... „. „ . . „ „ . . „
Hypnolum „. „ .... „. ... ... ... ... ... ... ...
Hypnon ... ·................... „ ... ... ... ...
Hypnoval .„ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hypophysis cerebri ...... „. ... ... ... ...
Hypophysis cerebri siccum .. „ ......
Hypophysis-készitmények ... ... ... ...
Hyperol ....................................
Hyrgol ............... „ ........„ ... ... 68,
Ichtalbin ............ „. ... ... ... ... ... ... ...
Ichtargan ......... .. : ... „. ... ... ... ... ...
Ichtyolfehérje ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ich tyolum austriacum ...... „. ... ... ...
Illanó- és zsiros olajok ....... „ .„ ...
Illó olajok ...... „. ~„ .„ .„ „. „. ... ... ...
Illanó-olajok vizsgálata .... „ ... „. „.
Imiclotet'ramethyl-di p.-amidobenzo. phenon hydrochloricum ... ... ...
lncligocarmin ...... „ ............. „. ... ...
lndigókénsavas nátrium ... „. ... ... ...
lndigotin ...................... „ ... ... ... ...
Incloform ................... „ ... ... ... ...
Ingluvin „ . . • . • . . . . . . . . . • . . • . . • • • . • • . . • „ ...
Irisolaj, folyékony „ . .„ .„ .„ .......... „
lrisolaj ... „ .. „ ......... „. „. ... ... ... ... ...
Isatophan ....... „ ... ... ... ... ... ... ... ...
lsabutylortokresoljodicl ... „. ... ... ...
lsoform ....... „ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Isoform-paszta .„ „. ... ... ... ... ... ... ...
Isopral ............... „ .... „. „ . . „ ... ... ...
Isorubin „ .......................... „ ... ...
ltrol ...... „ ...·................ „ . . „ ... „. ...
lschemine ......... „ .................... „
lzovaleriansavas bornyl-észter ... ...
Izovaleriansavas diethylamid .... „ ...
lzovaleriansavas menthol-észter ... ...
Jobbratéritő k~zönséges kámforsav
Jalapin „ .. „ ............. „ „ .. „ ......... „.
Jalapagyanta, tisztitott ... ... ... ... ... ...
Jodaceton ... „ •............. „ .... „ ... ...
Jodalboferrintabletták ... ... ... ... ... ...
Jodalbacid ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jodammonium ......... „. „. ... ... ... ...
Jodantipyrin ... „. ... ... ... ... ... ... ... ...
Joclchlor-oxychinolin .:, ... ... ... ... ...
Jodcink ...... „. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jocleucerin ........................ „ .......

\J
72
73

74
73
74
75
75
74
73
74

75
156
75
75
1
75
76
139
138
176
76
76
76
76
146
113
113
114
152
76
76
76
77
77
127
127
110
46
77
78
78
56
78
9
131
131
181
2
78

78
1
192
78
19
82
183
186
43

Jodhaemol ............ „. ... ... ..
Jodipin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
J odipinem ulgat ....... „ ............ „. ...
Joclipinum phosphoratum ... ... ... ...
Jodipinum soliclum ... ... ... ... ... ... ...
Jodipin-tabletták ... ... ... ... ... ... ... ...
Joclipin pro uso velerinario ... ... ...
Jodival ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Joclival tabletták ... „ .... „. ... ... ... ...
J ocllecithin ... ... ... ... ... ... ... ...
Jodofan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jodoformin Marquardt ... ... ... ... ...
J odoformin ......... „ .... T „ .... „. ... ...
Jodoformogen .......... „ .... „ ... ... ...
J odogallicum .... „ ... ... ... ... ... ... ... ...
Jodolum ........................... „. ... ...
Jodolum coffeiI;aum ...... „. ... ... ...
Jodopyrin ............... „ ..... „ ... ... ...
Jodotyrin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jodoxychinolin szulfosav „. ... ... ...
Jodstroncium .„ ...........................
·] orissen-féle reakció .„ ... ... ... ... ... ...
Jothion ....... „ ............ „. ... ... ... ...
Jothion glycerin ... „ .............. „ ...
Kajeputol-terpen ... ... ... ... ... ... ... ...
Kajepulolaj ......... „ .....„ ... ... ... ...
Kakodylsavas natrium ... ... ... ... ... ...
Kakukfüolaj ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kali borussicum ... ... ... ... ... ... ... ...
Kali zooticum ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kalium anthrazothionicum .„ ... ... ...
Kalium arsenicosum ....... „ ... ... ...
Kalium camphoricum ....... „ ... ... ...
Kalium carbonicum crudum ... ... ...
Kalium chloratum ...... „ . . „ ... ... ...
Kalium chromicum flavum ...... „.
Kalium cyanatum ... „ .......... „. ... ...
Kalium ferricyanalum rnbrum ... ...
Kalium ferricyanid ... ... ... ... ... ... ...
Kalium ferrocyanatum ... ... ... ... ... ...
Kalium ferrocyanid .,. ... . . . ... ... ... ...
Kalium ferrosocyanatum .... „ .„ ... ...
Kalium glycerino-phosphoricum „.
Kalium hydrocyanicum ...... „ .... „.
Kalium nitrosum „ .. „ ....... „ ... ... ...
Kalium osmicum .„ „ ........ „ ....... „
Kalium orthosulfoguajacolicum ... „.
Kalium rhodai:iatum ... ... ... ... ... 86!
Kalium sozojodolicum „ .......... 86,
Kalium sulfocyanid ... ... ... ... ... ... ...
Kalium sulfoguajacolicum ... ... ... ...
Kalium tartaricum ... ... ... ... ... ... ...
Kalium tartaricum boraxatum ... ...
Kalium tartaricum neutrum ... „. ...
Kalium tartarisatum ... ... ... ... ... ... ...
Kalmopyrin ........ , ... ... ... ... 24, 33,
Kalonum ....... ,. ... ... ... ... ... ... ... ...
Karbaminsavas aethylészter .........
Kazein ezüst ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kaliumklorid ........................ „ . . „

G2
79
79
79
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
82
81
82
82
137
95
162
G4
82
82
43
124
10-!
131

Kaliu mnitrit ... ... ... ... ... ... .......... .
Kalium vascyanicl ....................... .
Kalm usola j „ ........ „ .........•. „ ..... .
Kámforsav .... „ ..................... „ ... .
Kámforsavas guajákol-észler ........ .
Kámforsavas pyramidon ............. „
Kátrányfürdők .......................... .
Kecskeolaj ... ... ... .. ... ... ... ... ... 123,
Kephaldol ..................... „ ......... .
Kephalophin ... ... ... ... ... ... .. ........ .
Keratinum ................................ .
Keseriimandolaolaj ....... „ ...... 121,
Kénsavas nátrium „ . . „ ... ... ... 104,
Kénsavas salétromsav ............. „ .. .
Kinidinszulfát .......................... .
Klóraluminum „ .........................
Kodein-diaethylbarbitursav ....... „ .. .
Kokainoleat .„ ...........................
Kolloid ezüst ..................... „ ...... .
Kolloid higany .......................... .
Kolloid kén ............................. .
Kosein .„ ...... „ ............................
Kosin ....... „ ... ... ... ... ... ... ... ... 89,
Koussin ... „ ...............................
Kovaföld .... „ „ ............................
Kovasavas kálium ............... „ ...... .
Köménymagolaj ....................... .
Kőolaj, lisztitott ....................... .
85 Kőszénkátrány, híg ..... „ :.. ............
85 Kresapol ....... „ ...........................
87
Kreosotal „ ...............................
82
Kreosotum carbonic11111 ...... „. 37,
3 Kristallin .„ „ ........ „ ............. „ ... ...
83
Krómsavas kálium ... ... ... ... ... ... ...
83
Kryofinum ................ „ ... „. ... ... ...
83
Kryogenin .„ .... „ .„ ... ... ... ... ... ... ...
84
K ubébaolaj ... „. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8,!
Kusseinum amorphum ... ... ... ... ...
84
Kusseinum cryst. ....... „ ............ „.
85 Kvarcpor „: .„ ......... „ ................
85 Lactophenin .„ ....... „ ...... „. ... 90,
85 Lactyl-p-phenetidid .... „ ... ... ... ... ...
85 Lapis baptistae ............ „ ........ „ ...
84 Lapis haematitis ................... „ ...
85 Lapis pumicis „ ....... „. ... ... ... ... ...
86 Largin ....... „ ... „. „ .............. „ ... „.
170 Lecithan ............................ „ .„ ...
87
Lecithinum .„ „ .... „ .................:. ...
159
Lecithogen ... „ .... „ ............. „. ... ...
87 " Lecithol .......... „ ............. „ „ .... „.
170
Lenicet ....... „ ... ... ... ... ... ... ... 15,
87
Lenigallol „ ........ „ ... ... ... ... ... 44,
87
Lenigallol-paszta „ ............. .. : .... „
87
Lenirobin .......... „ ............ „. ... ...
87 Lépkészitmények ....................... .
88
Lépkivonat ......... „ ...................
88
Lianthralum „ .............. „ .... „ .„ .. .
179
Lianthral hintőpor .................... .
22
Liebig-gyermektáppor ......... „ ...... .
83
Lienaden Knoll .......... „ ... „ .. „ ... „.

85
85
124
2
59
18

124
124
89
141

88
123
107

92
34
15

177
37

21
68
165
90
90
90
168

86
125
128
127

96
89
89
1~2

83
89
89
126
90
90
1fi3
156

156
90
91
91
91
91
91
93
91
93
93
93
93
141
141
93
93
99
141

201
Linaclin (Hoffmann La f~oche) „. „.
Linoval
„. „. „. „. „. „. „. „.
Linogen „ . .,. „. „. „. „. „. „. „. „. „. .
Liqttor aluminii chlorati „ . . „
Liquor alumini subformicis „ . . „
Liquor amyli cum zinco jodato .„
Liquor arsenicalis Pearson „. „. „. „.
Liq11or ferri albuminati sec. Drees
Liquor· ferri bromati „. „. „. „. „. „. „.
Liquor hollanclicus „. „. „. „. „. 11.
Liquor hyclrargyri peptonati „. „. „.
Liquor kresoli saponatus
Liquor natrii arsenicici „. „ . . :. „. „.
Liquor stibii chlorati „. „. „. „. „. „.
Liquor trifferini compositus „. „. „.
Liquor trimethylamini „. „. „. „. „. „.
Lilhium acetylo-salicylicum „. „. „.
Lithium agaricinicum
„. „. „. „.
Lilhium benzoicum „. „. „. „. „. „. „.
Lithium bromatum „. „. „. :„ „. „. „.
Lithium glycerino-phosphoricum „.
Lithium jodatum „. „. „. „. „. „. „. .
Lithium jodid „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Loretinum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Loretinbizmut „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Losophan „. „. „. „. „. „. „. „: „. „. „.
Lukogen „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Luminal-natrium „. „. „. „. „. „. „. „.
Lutein-tabletták „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Lycetol „. „.. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Lysitol ... „. „. „. „. „. „. „. „. „. -.„ „. „.
Lysoformium „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Lysolum „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Lysolveol „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Macisolaj „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Magenta „. „. „. „. „.. „ „. „. „. „. „. „.
"' Magnesii phosphas „. „. „. „. „. „. „.
Magnesium ammonium chloratum
Magnesium citricum effervescens
Magnesium citdcum solubile „ „. ..
Magnesium hyperoxydatum .„ „. „.
Magnesium kakoclylicum ... „. „. „. „.
Magnesium perhyclrol „. „. „. „. „. „.
Magnesi um peroxyda tu m
purissimum „. „. „. „ . .„ „. „. „.
Magnesium phosphoricum „. „. „. „.
Magnesitim sulfurosum neutrale „.
Magnesium superoxyct „. „. „. „. „.
Majoranaolaj „. „. „. „. „. „. „: „. „. „.
Malakin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Maláta „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Malátakivonatok „. „. „. „. „. „. „. „.
Maltum hordei „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Malonal „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Mandelin re.agens „. „. „. „. „ . . „ .„ „.
Mandulasavas phenitidin „ „. „.. „ ..
Massa pilularum ferri carbonici
l\fassa pilularum Valetti
Májkészitmények
„. „. „. „. .•.
Medinai
„. „.
!J9, l77, 17'1,
„ •

• :.

1-11
D4
182
15

4
18G
104

49
49
41
70

9G
104

160
172
174
73
11
94
94
D4
94
94
95
30
96
107
179
139
96
96
96
96
9G
127
55
97

96
97

!JG
67
191
97

!J7
!J7
107

fl7
127
156

98
98
98
177

64
156

50
50
141
183

Hifi
:\\011otalt1111 „ . .
Meclulladeu Knoll ... „ „
141
17
Mycoclt>rn1i11
Meclulla ossi11111„.
141
111
Mellékvesekészitmények
1:17 Myelen (S ch nlze)
111
Mellékvesekivonat .„ •••• „ .„ .•.
1:38 Myelogen
11:.!
Myopsin „ „. „. „..
Melisszaolaj „.
127
101
Melubrin „. „.. „ „. „. „ . . . . . . . „ „. „. 99 Myrtolum „. „ . . „
„. „.
102
Mentholjodol „. „. „ „. „. „ „.... „. „. 99 Naf~Jan „. „. „. „. „. „. „. „.
102
Mentholum salicylicum
„. „. „. 155 Nafalan-cinkkenőcs „. „.
Nafalan-hintőpor „. „. „. „. „. „. „....
Menfholum valerianicum .. ~„. „. „.... 181
Nafalan-ragtapasz „.
Mercurioxycyanid .„ „. „.
69
Mercurius cyanalus .„ „. „. „. „. „. „. G8 Nafalan-szappan .„ „ „. „. „. „. „. „.
Mercurojodict „.
69 Naflalan ... „. „.. „ .„ „ . . „ .. „.. „ „. „
Naftalin „. „ „. „.. „
10'.!
Merkuricyanid „. „. „. „. „. „. „. „. „
68
Naph~ „. „ ..•• „. „. „. „. „ „.
128
Merkuriszulfát „. „. „. „. „. „.. „ „. .
71
Naphtalinum „. „. „. „. „ . . „ „.
102
71
Merkuritannát
Naphtol-bizmuthum
10'2
Meta-amiclo oxybenzoesavas methylészter .„ „.... „. „. „. ... .. „. „. .. 133 B. Naphtol-cliszulfosavas \lluminium 1.-,
Narancsolaj „ .••• „.. „ .•. .•.
12:;
Metaam iclo-par axy- ben zoy !u m
methylicum „. „. „. „. „. . .„ „. 13:-l Narcein natrium-natriumsalicylicum lii:I
Metabenzamidosemicarbaamd .„
89 Narceint1111 „ . . „ „„ „. „ . . . . . • . „. „.... „ 111'..!
lo:1
Methacetin .„ „. „. „ . . . . „ „. „. „. „. „. 15() Narceinum hydrochloricum
Narceinum meconicum
111::
Methamoglobin .„ „ . . „ „. „.. „
62
11
Methylacetanilid „. „. „. „. „. ... 47, 100 Nataloin .... „ „. „. „. „ . . „ „. „.
Melhylarzénsavas nátrium „ .... „. „. 105 Natrium acetic11111 cryst. ... „. „. „. „ 111::
Na lrium aethoxyphenylaminomethy 1
Methylbenzol .„ „. „. „. „. „. „. „. „. ... 171
s11lfurosum „. „. „ ..•. „ . . „ „ „. „. 111~
Methylen anilin coeruleum
101
11
Natrium agaricinicum .„ „ . . „.
Methylen coeruleum „. „. „ . . „ „. „. 101
Methylenglykol-salicilsavas észter „. 77 Natrium amyclophenyloarsinicum „.
Natrium arsenicicum ... „.. „
Methylenkék „. „. „. „. „. „. „. 57, 101
1U 1
Methylenkreosot „. „. „. „. „. „ . . „ „. 150 Natrium arsenicicum solutum
Natrium arsenicosum „. „. „. „. „. „. 111 J
Methylviolett „. „ ...• „. „. „. „ . . „ „. „. 101
- Methyl-glycolsavas guajacolészter „ . . 100 Natrium arsinomethylatum ... „ .... „. l!ll
107
Methylium salicylicum „ .. „ „ .••. 100, 126 · Natrium bisulfurosum „.. „
Natrium choleinicum „. „. „ . . „ „ .••. 1(11
lvlethylpheny1chinolin karbonsavas
.„
„. Hl 1
acetylészter „.. „ „. „. „. „. „. „. 110 Natrium cynnamylicum
Methylpropylkarbinol-urelhan „. 62, 180 Natrium cinnamylicum synthelicum (j;,
Natrium citricum ;:tcidulum
101
Methylum salicylatum
100
104
Mesitalkohol „.
1 Natrium citricum (neutn11Íl) „.
Natrium dimethylbarbituMesotan ... „. „.
„
„.
98
ricum „....
„ „. „. „. „. 99, 177, rn::
Mesoxyalylhugyany „. „. „. „. „. „. . 14
Mesterséges keserümanclulaolaj „. „. 122 Natrium dimethylo barbituricum „, !J!l
Natrium glycerino-phosphoricu 111 „. 1ll !
Méhfüholaj ... ...
„. „ „. „. „. „. 127
Natrium guajaceticum „. „. „. „. „. „. öli
Mitin „. „. „. „. „.... „.
„. 100
Natrium guajacolo phosphoricum „. 112
Mitin créme ..
100
Natrium hyposulfurosum
Hl 1
Mitin hyclrargyrum „. „„.„ „ . . „ „. „. 100
101, l!ll
Mitinum mercuriale „. „. „. „. „. „. „. 100 Natrium kakoclylicum „. „
lll.í
Mitinum cosmeticum „ .••• „.. „ .„ „. 100 Natrium lacticum „. „ . . „ .•..•. „
Dfi
Mitinum purum „. „.... „.. „ „.. „ „. 100 Natrium loretinicum „. „
Migraeninum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „, 100 Natrium nitricum „. „ . . „ .„
105
Migrophen „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. . 93 Natrium nucleinicum
Natrium monomethyl-arsinicum
Mixtura hermophenili „ . . „ „ . . „ .„
G4
Natrium oleinicum „. „. „. „. „ . . „ 16, 10(i
Mixtura magncsiae .„ „.. „ „ . . „ „. . 9G
Monobromkámfor „. „.. „ „.. „ „. „. „. 32 Natrium perborat .„ .„ .„ „. „.. „
lll:í
Monochloral antipyrin „.. „ „. „.• 75, 100 Natrium perboricum „ . . „ .„ .„
1()(j
Natrium pyrophosphoricúm „.
M.onofeniticlincitrat „. „.. „ „. „. „ „. 36
Natrium sozojoclolicum „ .... „. 107, 1;,!)
Monojocldioxybenzol „. „. „. „.. „ ... 80
111.í
Natrium sublacticum
Monojoctisovaleryl lmgyany „. „. „. 79
107
Natrium sulfosalicylicum
Monojoclresorcin .„ „. „ . . „.. „
80
107
Monoklórecetsav
6 Natrium s11lf11rosu111
lU-i
J\\onopheneticlin citromsav .„ „
l;)(i
Natriu 111 thios11lfuros11111 .„
„

„.

„.

„ ..

„ ..

„

2

202
Natrium thioswlfát
Natrium biszu\fit „. ... ...
Natriumszulfit ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Natronsalétromsav ... ... . . ..
Nedvkiválasztó mirigyekkel nem bíró
szervekből elöállitolt készítmények... ... ... .. •. ... ... ... ... ... ... ...
Nehéz borolaj ...........................
Neo-arsyeodyle ... ... ... ... ... ... ... 103,
Neocithin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Neosalvarsan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Neraltein ....................................
Nenrodin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Neuronal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Neurosin ......·............................ .
Neutralon ................................ .
Niauli olaj: .................... ·'· ........ .
Nitrobenzin ........................... :..
Nitrobenzol ..................... „ ...... .
Nitrotoluol ........................... ~-- .. .
Nitrum c11bicu111 .....
Nodusan .
Nodusan-suppositoria
...............
Novargan ............... „. ... ... ... ... ...
Novaspirin „.... „. „ ....... „. ... ... ... ...
Novatofan .„ ... „ .... „.............. „ ...
Novatophan .......... „ ......... „. ... ...
Novatropin ... „ ......................... · ...
Novoeain ............. „ „. ... ... ..
Novocain-adrenalin solutio .„ .........
Novoeainum basieum ......... „. ... ...
Novoeainum nitrieum ... „ ....... „ ...
Novoeain-suprarenin solutio .........
Novoeain suprarenin tabletta
Novoeol-ehinin ................„ .. : ... „.
Novoeoll tabletta ... ... ... ... ... ... ... ...
Novocoll ....... „ „. „.... „ ................
Novojodin-gazé ... ... ... .. ... ... ... ... ...
Novojodin ... „ ........ „ ... ... ... ... ... ...
Novorenal ......... „ .............. „ .•. ••.
Noviform ........................ „. ... ...
Nyárfakátrány ... ~„ ................ „ .„
_ Nyugat-indiai santálolaj ............. „
Ozmiumsavas kálium ... ... ... ... ... ...
·Olomnitrát .„ ......................„ .... „
Oeulin ............................ „ „ .......
Okistyptin ....... „ .... „ ........ „ ... ...
Olea aetherea ...... „. „. ... ... ... ... ...
Olea pinguia ... „ .... „. „. ... ... ... ... ...
Oleum amygdalarum aethereum ...
Oleum amygd. aethercum artificial
Oleum anilini .„ „ . . „ ... ... ... ... ... ...
Oleum animale aethereum ... „.-.„ ...
Ole11m animale Dippeli ...............
Oleum animale foetidum ....... „ ...
Oleum anis i stellati ... „. ... ... ... ... ...
Olet1m aurantii corticis amari „ ....
Oleum aurantii eortioum „. ... ... ...
Oleum aurantii dulcis „ . . . . . . . „. „. „.
Oleum Badiani
.,1

10-1
lll7

107
103

1-10
131
Hll

93
138
107
180

108
108
109
12-1

109
109
172
103
109

10!1
109
110
1 Hl

110
1!14
111
112

111
112
112

112
112
112
112

1-12
112
112

111
12-1
1:10
8G
ffiO
1-11
112

1 t:I
117
121
122

57
1'>'>

122
122
123
12'.I
123
123

-Ole11111 basicini
Oleum betube aethcre11rn
Oleum betulae e111pyreu111aticu111 ...
Oleum bergamottae .......... „
· Oleum eajeputi ........... .
Olc11111 ealanii arornatieum .. .
Oleum ealami ................... .
Oleum eari .„ ............. .
Ole11111 earvi "........ .
Oleum ceclri ligni
Oleum ehamomilae aethereum „ . . . .
Oleum citronellae .„ .... „ .............. .
Oleum cornu eervi ....... „ ... ... 122,
Oleum cornu cervi rectifieatum .. .
Oleum cubebarum ... : .. „............ .
Oleum eubebae ... „. „. „.... „ ......... .
Oleum eupressi .„ „. „ . . . . . . • . . . . . . . . . • . •
91eum eypressi vennn ......... „ ... .
Oleum fagi empyrenmatieum ... „.
Oleum geranii rosei „ ............... .
Oleum graminis indici „.. „ ... „ ...... .
Oleum gaultheriae „ . . „ .... „ „.... 124,
Oleum hyoseiami seminum press11111
Oleum iridis ...... „..... „ .......... „ .. .
Oleum iwarancusae „ . . . . . . • . . . • . • ·- .. .
Ole11111 jecoris ferratum ...... „. „. ·.. .
Oleum juniperi lig1Íi venale
Oleum lateritium ............ „ ......... .
Oleum lithantraeis .................... .
Oleum lituanicum „ ....... „. ,„...... .
Oleum 111aciclis ..................... „ ... .
Oleum majorannae ... „ ..... „
Oleum mandarini .„ ... „. „........... „
Oleum melissae ............ „. '... „ ...... .
Oleum melissae eitratum .... „ ..... .
Oleum melisse ostinclic11111 .„ ....... „
Oleum menthae crispae ......... „. „.
Oleum menthac viriclis „ ............ .
Oleum mirbani .............. „ ... 109,
Oleum moseoviticum ......
Oleum myristicae .......... „ .... „ ..... .
Oleum myristieac expressum ... „.
Oleum nueistae ......... „ . . • . . . . . . . „ . . „
Oleum nucis moschalae
aetherum ··; ..................... 127,
Oleum origani ...... „ ....... .. : .... „ „.
Oleum origani eretiei .~'. „ .......... „.
Oleum palmarosae ............ „ ..•••..
Oleum petrae „.. „ „ ........ „ .... „ „.
Oleum petrae album „ .......... „ ... .
Oleum petrae citrinum ... -· ........ .
Oleum petrae italieum .............. .
Oleum petrae rectificatum „ ......... .
Oleum rllltrae rubrum ... „ . . . . . . . . . . . . .
Oleum petrosilini ......... „ . . . . . . • . . . . . .
Oleum philosophorum .............. .
Oleum pini pumilionis .... „ . . . . . . . „
Oleum rusci .......... „ .................. .
Oleum rutae „ • . • . . „ .„ ...... „ ..... „ .. .
Oleum sabinac „ .......... „ . . „ ...... „.
„ .•.•••..••

'27

120

12-1
124
123
121
124
124

l:lO
l:IO

Ole11111 salviac .„ ... ... „ . ...
Olc11111 s:mta Ili-osli ndiei ... „
Olcum serpylli „. ... ... ... ... .„ ... ... .„
Oleum spicae . „ .. „ . ... ... ... ... ... ...
Oleum suceinj rcctif icil 111111 „. ... ...
Oleum contra taeniam Chaberti
Oleum thymi„. ... ... ... „ .
1·)_,)
Oleum unone ... . „ ... ... ...
125 Oleu 111 valerianae ... ... ... ...
„ . ...
125 Ole11111 veti veri ... ... .„ ... .„ ... ... ... ...
123 Oleum dni ... ... . „ ... ... ... ... ... „. ... ...
126 Oleum vi!is viniferae ... ... ... ... ... ..
1:23 Oleum wintergeen ... .„ .„ ... ...
122 Oleum ylang-ylang ... . „ ... .. ... 131,
126 Oleum zingebiris ... .„ ... ... ... ...
126 Olibanunf ... ... ... ....... ... „ ... ... ... ...
126 Opoeerebrin Merek ... „. ... .„ „. ... ...
126 Opoheparoidi 1111111 Merek ... ... ... ...
126 Opohypophysin 11111 Merek ... ...
126 Opolienin 11111 Merek ... ... .„ ... ...
126 Opcrn1eciullin Merek ... ...
.„ ...
126 Opoorehidin Merek ... ... ... ... .„
12(i Cpoossinum fv\erck ... . „ ... ... ...
127 Opoprostatin Merek ... „. ... ... ... ... ...
126 Oporeniinum Merek ... ... ... ... ... ... ...
-19 Oposuprarenalin iv\erck . „ ... . „ ... ...
127 Opotherapeutika ... „. ... ... ... ... ... ...
124 Opothyminum Merek ... ... ... „. ... ...
127 Orchipin ... ... .„ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
124 Orexinum tannieum ... ... ... ... ... ... ...
127 .Organotherapeutika ... ... ... ... ... ... ...
127. Orphol „. ... ... . „ ... ... ... ... ... „. „ .
123 Orthiú„. ... ... ... ... .„ ... ... „. „ . ... ... ...
127 Orthoform ... ... ... ... .„ ... ... ... ... ... ...
12í Ort hoform novum „. ... ... ... „. ... ...
12() Orthotoluolszulfosav ... ... ... ... ... ...
127 Orthoxybenzylalkohol ... ... ... ... ... ...
127 Orthoxybenzylglttkozicl
128 Osdurgen ... ... ... ... „. ....... ... ... „. ...
124 Ossagen 1(11011 ... „. „ . ... ... „. ... ... ...
127 Osmium tetroxycl „ . ... ... .„ ...
128 Ossin ... ... ... ... ... ... „.
128 Ovaclin ... ... ... ... ... ... ... .„ ...
Ovaria sicca ... .„ ... ... ... .„ ... .„ ... „.
128 Ovariinum SICCll ltl ... .. ... .„ „ . ... ...
128 Ovarinum Poe hl ... ... ... ... ... ... ... ...
128 @varium-készitmények ... ... „ . . „ ... „.
126 Ovarium siceum ... ... ... „. ... ... „ ... „
128' Oxaphor ... ... ... ... .„ .„ ... ... „. ... ... ...
128 Oxyeamphora soluta ... ... ... ... ... ...
128 Oxyhaemoglobin ... . „ ... „. „. ... ... .„
128 Oxynaphthyl-o-oxy-111-toluylsav ... ...
128 Pankreas-készitmények „. ... ... „. „.
128 Pankreast'abletta ... ... „ • ... ... ... ...
129 Pá nkrea tin u 111 puru m .•. ... ... ... ... ...
12:1 Pankreon ... ... „. ... „. ... .„ ... „ . „. „.
129 Pankrin Richter ... ... ... .„ „. „. „. .„
129 Pantopon
„ . ... „. ... „ . ...
129 Papain ... ... . „
129 Papayotin
~

••t

130
130
12:i
1:11
131
131
12!i
131
132
132
1:12
132
t:12
141
1-11
B!l

1.11
111
140

1-11
1-11
1-11
138
13-1
1-10
1-10
1:12
t:l4
102
1-17
1:11
133
172
15;1
151
\1:1

141
7
111
139
139
139
1:39
139
l:l!J

132
132
fii

41
140
140
1'12
1'12

140
142
142
142

203
Papaverin ............... „ .... „ ....... „.
Papaverin hydrochloricum ...... „. „.
Pajzsmirigy-készitmények .„ „. „. „.
Pajzsmirigy-kivonat
„. „. „. „ ..... „
Paraacetanisidin „. „. „. „. „. „. „. ·'·
Paraamidobenzoli diaethylaminoiithenol hydrochloricum „. „. „.
Paraaminobenzoesavas butyleszter „.
Paraamidooxy-benzoesav
Parabismut „. „. „. „. „. „ . . „ .„ „. „ . . „
Paradioxybenzol .„ „. „. „. „ . . „ „ . . „
Paradioxyphenylphtalid „ . . „ „ . . „ „.
Paraganglin .„ „ .... „ ..... „ „ . . „ .„ „.
Para-jodo-anisolum-mixtum .... „ „.
Para-laktylphenetidin „ . . „ „ . . „ „. „.
Paramorphin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Paranul<leinsavas bizmut
Paranephrin hydrochlor. sol. „. „. „.
Paratophan .„ .„ „. „ . . „ „ . . „ „. „ . . „
Parietinsav .„ „. „. „. „. „. „. „ . . „ .„ „.
Parogen „. „. „ . . „ .„ „. „. „ . . „ „. „. „.
Parolis „. „. „ ..... „ .„ „. „. „. „. „. „.
Pasta mitini „. „. „. ·'· „. „ . . „ „. „ . . „
Pasta peptonata .„ „. „. „. „. „. „. „.
Pelargoniumofaj „. „. „ ..... „ .... „ „.
Pelletierinum .„ .„ „ . . „ .„ .„ ,„ „ . . „ „.
Pelletierinum tannicum .„ .„ .„ .„ „.
Peptonum siccum .„ „. „. „. „. „. „.
Peptonum siccum si1íe sale ... „. „.
Perhydrol niagnesium „, „ .... „. 95,
Perhydrol zincum ... „ .... „ .... „ • . „
Pernin „ . . „ „. „ •... „. „ . . „ .„ .„ .„ „. „.
Peru-Eston „. „. „. „. „. „ . . „ „ . . „ „. „.
Pern-formaston „ .... „ ........... „ ...
Peru-Lenicet „ . . „ • . • . . . . . . . . . • . . . „ „. „.
Peruol .„ „ . . „ .„ „. „ .......... „ • . „ .„ .„
Peruolszappan „ . . „ .„ „. „ . . „ .„ „ . . „
· Peruölszappankrém .„ .„ ....... „ „. „.
Peruolmn veterinarium .......... „ „.
Peruscabin ... „ .......... „. „ .... „ ..... „
Petefészekkészitmények „ .... „ .... „.
Petrezselyemapiol ...... „ . . „ .... „ .„ „.
Petrezselyemkámfor „. „ .... „. „. „ . . „
Petrolan „. „. „ . . „ „. „. „ .... „ .... „ ....
Petroleum crudum ......... „ . . „ „. ...
Petronal ... „ ............. „. ... ... ... ... ...
Petrosapol ... „ ..... „ ... „ .... „ ....... „.
Petrosulfol .... „ „ . . „ .„ „ .......• „ ... ...
Pezsgő megnesia ...... „ ....... , ..... „.
Phagocitin ... „ . . „ .„ „ . . „ ... „. „ . . „ „.
Phenacetin-urethan .„ „ .... „ . . „ ......
Phenacetinsulfosavas nátrium ... „.
Phenamin .„ „. „ . . „ „. „ . . „ „. „. „. „.
Phenocollum aceticum .„ „ .... „. „.
Phenocollum carbonicum
Phenocollum salicylicum · „. „. „. „.
Phenolphatalein
... „ . . „ „. „.
Phenolin „. „. „ . . „ „ .... „ . . „ „. „. „ . . „
Phenolum natrium sulforicinicum
Phenosalyl ... „ . . „
. ...

t.J.3
1H
135
136
156
11
37
134
144
72
1-16
138
77
90
168
144
9
110
190
182
141
100
145
126
144
144
144
143
145
145
145
15
15
Li
145
145
145
145
145
139
129
20
146
128
146
146
146
97
105
180
156
1-!6
146
146
146
146
96
1-17
147

Phe11.-p-aethoxyphe11yl-s11ccini111icl
Phenyl-arcylsav „. „ ........ „ ...... „. ..
Phenilamin .„ .... „ „ .... „ .............. „
Phenyl-chinolin-4-karbonsav ... ...
Phenylclihydrochinazolin 'tannic11m
Phenylhyclrazin hydrochloricum ...
Phenylhydrazin-liivulinsav „. „ . . „ ...
Phenyl-methylaceton „. „ . . „ „. „. „.
Phenylmethylketon „. „ . . „ „. „ . . „ „.
Phenylclimethylpyrazolon
amidomethanszulfosavas nátrium .„ „.
Phenylurethan ...... „. „. „ . . „ „. 46,
Phenocollum hyclrochloricum .„ „.
Phesin ............. „ „. , .. „ .... „. „. ... ...
Phlorizin ... „ . . . „ . . „ „ . . „ „. ... ...
Phlorihizinum „. „ ......................
Physostigminum sulfuricum ... ... ...
Phytin ... „ ............. „ ...............
Pilulae antineuralgicae ... „ . . „ ... „.
Pikrinsav ...... „ .... „ . . „ .„ ...... „ . • „
Piperaziclin .... „ „. „. ... ... ..
Piperazin .„ ...... „. ... ... ...
Piperazinum chinicum .... „ ... ... ...
Piperin
.„ .„ „ . . . . . . . „ ..... „ ...... „.
Piperonal .„ .„ „. „ . . „ „ . . „ .... „
Pirofoszforsavas natrium „ .... „ . . „
Pittylen „ . . „ „. „. „ .... „. „ ....... „. „.
Pix betulina „. „. „. „ ....... „. „. „ . . „
Pix carbonis .„ .„ „. „ . . „ „. „ . . „ .... „
Pix lithantracis .„ „ . . „ „. „. „ . . „ .„ .„
Pix methylenata „ .... „. „ ....... „. „.
Placenta-készitmények .„ .„ „. „. „. ...
Platinbiklorid „. „ . . „ „ . . „ ....... „ .„ „.
Platiilkloricl „ ..... „ „ . . . . . . . . . . „ ......
Platinum chloratum „ .......... „. „ ....
Plumbum hydrojoclicum ...............
Plumbum joclatum „ ..... „ ......... „.
Plumbum nitricum ...... „ ..... „ ... ...
Pneumin „. ...
Porcelláuagyag ... ... ... ...
Portugálolaj , ... „ .„ „. ...
Potassii chloriclum ... ...
Propa11011 ....... „ .......... „ ......... „.
Propionyl p.-pheneticlin ...... „. ... ...
Propionyl p.-phenetidinum
Proponal ... „ ...................... LíO,
Proclylamin ... ... ... ...
150,
Prostaden Knoll ... ... ...
Prostata-készitmények ... ... ... ...
Prostata sicca pulverata „ . . „ .........
Protargol ................... „ ... ... ... ...
Proteoferrin „. ... ... . .... „ ...........
Proteoferrintabletták ... „ ........... „
Protoferin ......... „ •.......... „ ... ... •..
Protegen ...... „ ..... „ „ .... -.. ... .•. ... ...
Protoid-ezüst ... „ . . . . . • . . . . . . . . . . „. ... ...
Protojocluretum hydrargyri ... ... ...
Protokatechualdehyclmetiléter
Pseudonarcein „ ..... „ „ ...
Pseuclostrophantin ... ... ... ... ... ... ..

15!i
:1
122
25
132
147
147
147
75
99
180
146
156
147
147
42
148
1-!8
7
148
1-18
158
119
63
106
149
12·1
127
127
149
139
l4U
149
1-19
150
150
150
150

SS

123
8a
156
174
173
173
141
141
141
150
151
151
151
55
23
69
181
102
163

Pul111011i11 Sauter
Pulvis i11fanl11111 1mlriens Liebig ...
Pumex ....... „ .„ ... ... ... ... ...
Punicin ...
Purgatin ...... „. ... ... ... ... ...
Purgatol ... ... ... ... ...
Pnrgen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Purgo .„ ..........•................... „ . . „
Pyocyanase „ ..... „ .„ ...
...
Pyoktanin aureum „. ... ... ... ... ... ...
Pyoktanin coeruleum ... ...
l()J,
Pyoktaninum coeruleum ......... „. ...
Pyramidon ....... „ ...... „. „. ... ... ...
Pyran_!jclonum bicamphoricum . . ...
Pyramidonum camphoratu m neu tr.
Pyramidonum salicylicum ...
Pyran ..................... „. „ ........... „
Pyrantin .„ .„ ............ „ ..... „
Pyrenol „. ... ... ... ... .•. ... ... ... ... •..
Pyridin ................ „ ... ... ... ... ..
Pyriclitmm nitricum .... „ ... ... ...
Pyridinum sulfuricum ...... „. ..
Pyroclin .... „ „ ........... „ ... ...
Pyrogallol monoacelat ... ... ...
Quabain ................... „ ... ... ... ... ..
Quassin ...... „ . . „ ...• „ ... „. ... ... ... .
Quebrachín ................ „ ... ... ...
Renaden Knoll „. ... ... ... ... ... ... ...
Renascin ......... „ .... „ • . „ .„ ... ...
Renes siccalti pulverati „. ... ... ...
Renoform ......... „. ... ... ... ... ... ... .
Resorbin ... :.. „ ............. „ . . : . .... „
Reinharclt oldható gyennekláplálék
Rlwin-sav .„ ............... „. ... ... ... ...
Rheumalin ............ „. „ •......... „ . . .
Rhomnol ... „ ........ „ „. „. „ .......... „.
Rhoclankálium .......... „ ....... .
Ritkábban előforduló és ujabb nem
hivatalos gyógyszerek ......... „.
Roborin ...... „ . . „ .... „ „ ............ .
Roch-féle reagens ..... .
Roclagen ............... ' .. .
Rosein ... „ ........... „ .„ ........... .
Rubrica fabrilis seu factitia ...... .
Rnbidium ammoninm bromatum .
Rubídium jodatum
Rumicin ... „ . . „ .....................
Sabaclillin ............ „ .......... .
Sabaclin ................... „ ......... „.
Sabadinin
Sabromin ................ „
Sajoclin ... ... ... . ..... .
Salaretol ....... „ ............ „ ... .
Salbromarid ............. „ ... „.
Sal cligestivum ...... „ .... „ ... .
Sal cornus cervi .... „ ................. .
Sal febrifugu 111 .......•. „. .. .... „ ..... .
Sal panchrestum ......... „ ...... .
Sal vegetabile ...... „. „ • . . . . • . . . . „. „.
Sal volatile cornus cervi .

1 11
!l!I
Dl
111
1:i1
1;i1
!-Ifi

1-17
1;-,1
1.·i1
1.->1
1111
17
18
18
18
t:i'.2
1;)fi
1;-,'.2

1.-,'.2
1:i'.2
1:,'.2

1 11
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1 11
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J !lll
1111
v-

"'

,),)

S8

8:~

87
87
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Salen
Salen 11111 ... „. „. „ . . „ „. „. „ „. „. „. „.
Sal essentiale gallarum „ . . „ „. „. „.
Salétromsavas káli11m „. „. „. „. „. „.
Salicin' „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Salycil alkohol „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Salicyl-aldehycl-methyl phenylhyclr.
Salicylen-p-phenetidid „. „. „. „. „. „.
Salicyl-p-phenetidin :„ „. „. „. „. „. „.
Saligallol ... „. „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. „.
Saligenin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Salimenthol „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „.
.Saliphen „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Saliphenil · „. „. „:„. „. „ . . „ „. „. „. „.
Salipyrin „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Salitum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Salochini1111m „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Salocollum .„ .:. „. „. „ . . „ „. „. „. 1-16,
Salocreolum „. „. „ . . „ „. „. „ . . „ „. „.
Salophenum „. „. „. „ . . „ „. „. „ . . „ „.
Salosantol „. „ . • „ „ . . „ .„ „ . . „ .„ „. „.
Salvarsan ·:· „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „.
Salvarsanoldatok készitése .„ .„ „. „.
Samol „. „. „. „ . . „ .„ „. „ . • „ „. „. „. „.
Sanguinal l(rewel „. „. „. „. „. „. „. „.
Sang11inol „ .. „. „. „ . . „ „ „. „ „. „. „.
Santalol „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 59,
Santalolum salicylicum „. „. „. „. „.
Santylum .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Savanyu foszforsavas glicerin-észter
Sárga vérlugsó .„ .„ .„ .„ „ . . „ „. „. „.
Schleich-ffü 11j érzéstelenitő oldat
Scopolaminum hyclrobronicum „. ·'·
Scopolaminum hydrochloricum „. „.
Secacornin Roche „. „. „. „ . . „ .„ „. „.
Secalan Oolaz .„ „. -„. „ . . „ „ . . „ „. „.
Sedatin „. „. „ . . „ „. „. „. „ . . „ „. „ „.
Semleges ortooyxchinolinszulfát „.
Sequarclin „. „. „. „ . . „ „. „. „. „ . • „ „.
Sidonal „. „. „ . . „ „. „ . • „ „. „. „. „. „.
Sicco „. „. „. „. „ . . „ „. „ . . „ „ . . „ „. „.
Socaloin „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „.
Sodii lactas .„ .„ „. „. „. „ . . . . . „ „. „.
Sodii nitras .„ „ . . „ „. „. „. „ . . „ „. „.
Soclii pyrophosphas „ . . „ „. „. „ . . „ „.
Solanin .„ „ . . „. „. „. „. „ . . „ .„ .„ .„
Solution de bromure de fer .„ „ . . „
Solutio haemoglobini „. „ . . „ .„ .„ „.
Solutio jocloli .„ „. „. „. „ . . „ „ . . „ „. „.

L"í-1
1!JO
85
154
155
1-17
156
156

H
155
l::i5
156

H7
155
155
156
156
156
156
156
157
157
155
62
62
130
130
130

6
85
16
73
74
158
158
156
36
1-10
158
62
1-1
105
105
106
158
-19
62
82
SŐÍveol „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. 159
Somatose „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. · l59
Sommal .„ „. „. „. „. „. „. „ . • „ „ . • „ „. 159
Sozal .„ .„ „. „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. 188
Sozojodol-higany „. „ . . „ „. „. „. „. „. 70
Sozojoclol kálium „. „. „. „. „ . . „ „.' „. 86
Sozojodol nátrium „. „. „. „. „ „. „. 107
Sozojodolsók „. „ . . „ „. „ . . „ „ . . „ .„ „. 159
Sósavas aethylmorphin „ . •„ „. „. „. 38
Sósavas anilin „. „ „. „. „. „. „. „. „. ,)7
Sósavas apocodein „. „ . . „ „. „. „. „. · 20

(jfj
Sósavas diath. cliphenylamidin
Szalicilsav as atropin „. „. „. . „ „. „ . „.
-·)
,_ Szalicilsavas chininésztcr „. .„ „. „.
Sósavas hyclrastin .„ .„ „. „. „ . • „ „
Sósavas hyclrastinin „. „. „. „. „. „. „. 71
Szalicilsavas glicerinészter „. „. „. „.
Sósavas 111orphi11diacetylsavas észter ü.) Szalicilsavas lithium „. „. „. „. .„ „ . . „
Sósavas morfinetiléter „. „. „. „ . . „ „. :~s Szalicilsavas magnézia „. .„ .„ „. „ . .„
Sósavas oxytoluiltropin „. „ . . „ „ . . „ G7 Szalicilsavas metilészter
„ „. „. „.
Sósavas yohimbin .„ „ . . „ „. „ . . „ „. „. 185 Szalicilsavas methylenacetat "' „. „.
Spartein „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ 160 Szalicilsavas methoxy-methy !észter
Sparteinum „. „ . . „ „. „ . . „ „. „. „. „. „. 160 Szalicilsavas monoglykolészter „. "'
Sparteinum sulfuricum „ . . „ „. „. „. 160 Szalicilsavas pyramiclon „. „. .„ „. .„
Sperminum Poehl „. „. „. „. „. „. „. HO Szalicilszul folsav .„ „. „. „. „. „. „. „.
Sphymogenin „. ·'· „. „. „. „ . . „ „. „. „. 138 Sza)icilsz ulfo lsa vas nátrium '" .„ .„
Spfrit us captoli .„ „ . . „ „. „. „ .
34
Szantálolaj „. „. „. "' „. „. „. . .. . „ '" „.
Spiritus captoli co111positus „ .. „ „. 34 Szaruanyag „. "' „. „. "' "' „. "' "' „. '"
Spiritus. pyroaceticus „ . • „ „. „. „. „.
Szarvasszarvola j „. „. „. „. ...... „. '"
1
Spiritus valerianae compositus „ . . „ 181 Szerecsendióolaj „. "' „. „ . . „ "' '" "'
Spirosal „. -.„ „ . . „ „. „. „. „. „ . . „ „. „. 160 Szerecsend ióvirágola j „. „ . . „ "' "' „.
Speliferrin „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. 141 Szervi gyógyszeranyagok ... „. „. „.
Subc11tin „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. lü-1 Székíiivirágolaj „. „ . . „ „. „. „. „. „. .„
Szénsavas kininfenetidid '" „.
S11blamin
16-1
Szénsavas stroncium .„ .„ .„ „. "' „.
S11ccini mid-higany
68
Sulfidal „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. 165 Sztrichninszulfá t .„ ..•. „ „ . . „ „. „. '"
Sulfoid „. „. „. „ . . „ „ . . „ „. „ . . „ „ . . „ 1()5 Szulfát-molibdan-reagens „ . . „ „. „.
Sulf u r colloiclal e „. „. „. „. „. „. „ „. 165 Szulfoszalicilsavas nátrium „. '" "' „.
Supradin „. „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. 138 Tablettae hypophysis cerebris „. „.
Suprarenaden Knoll „ . . „ „. „. „. „. „. 138 Tableltae mammae „. „ . ... ... '" . „ „ .
Suprarenes „. „ . . „ „. „. „. „: „. „. „. „. 137 Tablettae testiculi Richter .„ ... „. '"
Stagnin „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. „. 141 Tablette thymi Richter „. . „ „. "' „ .
Sterisol „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. 53 Tablettae thyreoideae '" '" .„ „. „. „.
Stibium chloratum „. „. „ . . „ „. „. „. 160 Tablettae thyreoideae cum jodo "'
Stibium sulfuratum „. „ . • „ „. „. „. „. 161 Tajtékkő '" „. „. •„ '" „ . „. "' „. „. „. "'
Stibium sulfurat11m nigrnm .„ „. „. 161 Talcum venetum "' '" "' '" „. „. „. „.
Stibium sulf. .nigrum laevigat11m 161 Tannalbin „. "' „. „. "' '" „. . „ „ . .•. „.
Stoavinum „. „. „ . . „ .„ „ . . „ „ . . „ „. „. • 161 Tannalum „. „. „. „. „. „. „. .„ .„ „. '"
Stoavin „. „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. 16 Tannalum solti: :1e "' „. „. .„ .„ „. „.
Stronciumbromid .„ „. „. „. „. „ . . „ „. 162 Tanninum al~'!lli ·natum „ . ... „. „. "'
Stronciumnitrát .„ „. „ . . „ „. „. „. „. „. 162 Tanninfehérjc „. „. „. „. „. „. „. „. '"
Stronciumszulfát „. „. „. „.
162
Tannigen "' ~ ... ... „ ••. „ „. . „ ... „ . „ .
Strontium bromatum „ . . „
Tannin'_:·1i 1i1ethylatum „. „ • •.• . „ „.
162
Strontium carbonic11111 „.
Tannisn:.' „. „. „. '" „. „. „. " „. „. .„
162
in.„ „. „. „. „. . „ „ . . „ „. „.
Stronti11m jodat11111
Tannc'
162
Stron ti u m lacticu m „. „. „. „ . . „ „. „. 1G2 Tannoc1uv11 „. „. "' „. „.
'" "' "'
Strontium nitricum „. „. „ . . „ „. „ . . „ 162 Tannochronum liquiclum .„ „. „. '"
Strontium s11lfuricum „. „. „. „. „. „. 162 · Tannochromum siccum "' „. .„ '" „.
Strophantinum .„ „. „. „. „. „. „. „. „. 162 Tannoform „. „. '" „. '" '" "' .„ „. „. "'
Strophantin „. „. „. „ .„ „. „. „. „. „. 162 Tannophen „. „. „. "' „. „. ' " ...... „. „.
Strychninum hydrochloricum „. „. 163 Tartarus boraxatus „. „. "' „. 57, 87,
Tartarus tartarisatus .„ „. ... ... • „ „ .
Strychninum kakodylic11111 „. „. „ . . „ 191
Strychninum sulfuricum „. „. „. „ . • „ 163 Tejsavas nátrium '" „. „. '" "' .„.„. "'
Strychnotonin .„ „. „. „. „ . . „ „. „. „. 19-1 Tejsavas bizmut „. „. „. „. '" "' „. „.
Stypticin .„ „. „. „. „ . . „ „. „. „. „. „ . • „ 163 Tejsavas ezi'1st „. . „ „ . „. „. '" „. „. '"
Styptol „. „. „. „ . . „ „ . . „ „. „ . • „ „. „. 164 Terpenmentes olajok „. „. „. „. „. "'
Styracol „. „ . .„ .„ „ . . „ „ . . „ .„ .„ .„ .„ 164 Terpineol „. „ . . „ '" „. „. "' „. „. '" „.
Subeston „. „ . . „ „. „. „. „. „ . . „ „. „. 15 Terpinolum '" „. "' '" .„ .„ „. „. „.
Sulfotin „ . .,. „ . . „ „ . . „ „ . .„ „. „ . . „ „. 194 Terra foliata tariari crystallisata „. „.
Suprarenalin „. „. „. „. „. „. „ . . „ „. „.
Terra Lemnia „. „. „. '" „. „. . „ „ .
9
Suprarenin „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. „. 10 Terra silicca „. „. .„ „. „. „. . „ „. "' „.
Suprarenin hydrochloric11111 „. „. „.
Terra vitrescibilis '" „. „ . .„ „. „. „. "'
9
Tertier trichlorbutyl alkohol .„ „ . „.
Syrgolum „ . . „ .. „. „. „. „.
165
S_zalicilsa vas amyclopyrin „. „ . . „ .„ .„ 18 Tetrabromfluorescin „. „. „. „. „. „.
„

„ ••

.„

„„.„

.„

„.

.„

27
156
,)!)
!)5
98
100
77
\J!)

rno
18
191
107
130
88
122
127
127
13-1
125

3-1
Hi2
163
!!2
107
13\J
139
140
140
136
133
91
. 90
165
166
166
165
165
166
167
lfl7
167
166
166

166
167
167
167

8i
105
24
22
117
167
167
103
88
168
168

3(j
56

:ws

'

Tetrabrompyrocatechin bismnt „.
Tetrajodpyrol ... „. „. „. „. „. „.
Testaden Knoll „. „. „. „.
Testes siccati pulverati „. „. „. „. „.
Testidin Strochschein „. „. „. „. „. „.
Thallinum sulfuricum „. „. „. „. „. „.
Thebain „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Theobromin lithium-benzoicum „. „.
Theobromin lithium-salycilicum „. „.
Theobrominum natrium formicium
Theobrominum natrium aceticum „.
Theobromin nalrium-nalriumjodicl
Theobrominum natriumsalicylicum
Theobrominum natrinm sulfosalicylicum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Theocin „. „. „. „..„ „. „. „. „. „.. „ „.
Theocinum natrinm aceticum
Theocin natrium Bayer „.' „. „.
Theophorin „. „. „. „. „. „. „. „. „. -1,
Theophorin-lithium .„ „. „.. „ „
Theophyllin-aethylcncliamin .„ .„
Theophyllin natrium Boehringer „.
Theophyllinum natri11111 salicylicum
Theophyllinum „ . . „ „. „. „.
Theosalin .„ „. „. „. „. ·„. „ . . „ „ . . „ .„
Thermodin „. „. „. „. „. „. „. „. „.. „ „.
Thiocol „. „. „. „ .. „ „. „. „. „. „.
Thioform „. „. „ . . „ .„ .„ „.. „ „. 29,
Thiol „. „. „. „.. „ „. „.. „ .„ „. „.
Thiolum liquidum „. „ . . „ „. „. „. 170,
Thioluln siccum „. „. „. „.. „ „. 170,
Thiosinamin-aethyljoclicl „. „. „." „. „.
Thiosinamin „. „. „. „. „.. „ „. „. „. „.
Thigenol·„. „.. „ „.' „. „ . . „ „. „. „. „. „.
Thus .„ „. „. „. „. „. „.. „ „. „. „. „. „.
Thymnsmirigy-készitmények „. „. „.
Thymolum aethylobenzoicum „. „.
Thyraclen Knoll „. „. „. „. „. „. „. „.
Thyrein „. „.. „ „.. „ „. „. „. „. „. „. „.
Thyreoantitoxin „.. „ „. „. „. „. „. „.. „
Thyreoglobulin Oswald „. „. „.. „ „.
Thyreoiclectin
„. „. „. „. „ . . „ „. „.
Thyreoiclinum depuratum sicc „. „.
Thyreoidinum siccum „ . . „
.. „.
Thyreoiclin „.
Thyreojodin „. „.
Thyreojodin Baumann .
Thyreoprotein „ . . „ „. „. „. „. „. „. „.
Tiodin .„ „. „ „. „ . . „ „. „. „.
Tinctura ferri bromati .„ „. „.
Toluol ... „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
'[onacain „.. „ „. „. „. „. „. „.
Tonacain-snprarenale „. „. „.
Tonogen „. „.. „ „. „_ „.. „
Tonogen cocaintabletták
To1wgen-készit111ények „.
Tonogen pro opthalmologia .... „
Tonogen suppositoria
Tonogen snprarenale
Tonogentabletták

111
81
1-W
140
140
168
168
180
181
170
11
4ü

:m
1fül
159
1G8
169
170

-1
Hi!l
1G\J
1G9
159
1G9
180
170
170
170
171
171
171
171
170
132
140
22
137
137
137
136
137
137
137
137
137
136
137
171
-!!J
171
172
137
172

1:n
Di
137
137
137
137

Tömjén „. „. „
Traumaticin
Trefusia „. „. „.
Triacetyl-pyrogallol ...
Triamiclo sósavas benzol .
Tribromaldehyd hyclrat „.
Tricarbin „. „. „. „. .
Tribromaethan .„ „. „.
Trifferin „. „.. „ „. „. „.
Trifferin maltyl Oche „. „. „. „.
Trifferol Oehe .„
Trigemin .„ „. „ . . „ „.
Trijodmetakrezol „. „. „. „. „. „. „ „.
Trikresolum „. „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Trimethylamin „ . . „ „. „. „. „. „. 173,
Trünethylhiclroxicl-glykokoll „. _ .„
Trioxibenzoesav
„ . .„
Trinitrophenol
Trioxybenzol „. „.
148,
Triphenin „. „. „. „.... „.. „ „. „. l!íli,
Tripheniticlinum citralum „.
:.!6,
Tropacocain „. „. „. „.
Tropaeolin „. „. „.. „ „. „. „. „.. „ „. „.
Tropsin „.. „ „.. „ „. „ . . „ .-. -·- „. „.. „
Trypsin„. „. „. „.. „ „. „. „. 140, 142,
Tumenolammonium ... „. „. „. „. „. „.
Tumenol-készitmények „. „. „. „. „.
Tumenol sulfon „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Tumenol sulfosav „. „.. „ „.. „ „. „. „.
Tumenohtm pulv. „. „. „. „. „. „.. „ „
Tumenolum venale „. „. „. „ .„
Tussol .„ „. „. „. „. .. „. „. „.. „ „. „. „.
Tiidökészitmények
„. „.. „ „. „.
Tyukgyomor pepsin „. „. „. „. „. „.
Unguentum Crecle „. „. „.. „ „. „. „.
Unguenhtm lanovaselini „. „. „. „. „.
Unguentum captoli „. „. .
Unguentum vioformi „.. „ „.
Urea „. „. „. „. „.. „ „. „.
Urea diaethylmalonica „.
Urea clipropyltnalonica
Urea nitrica
Urea pura „. „. „. „. „. „. „. „.
Urenm .„ „. „. „.
Ureum nitricum „. „.
Urethan „. „. „ . . „ ·-Uriceclin-Stroschein „. „.
Uropherin .„ „. „. „. „. „.
Uropherin benzoicum „. „.
Uropherin salicylicum „.
Uropurgol „ . . „ „. „ . . „ .„
G3,
IJrotropin „. „. „. „ . . „ „. „.
66,
Urotropin-nett (uj) „.
Utrogen „. „. „.
Valerianaforrázat-tartós
Valeriansavas cink
Valeriansavas gnajacol-észter.
Valeryl p.-pheneticlin
Valiclol
„.
Validolttm ca 111p)10ratu111

132
61

Ci2
9:1
56
31
172
32
172
172
172
172
96
173
17-1
18!1
190
7
171
171
174
17-1
174
174
174
175
17 4
17i'i
175
175

17·1
175
141

77
22
182

:!-!
183
176
177
179
177
17G
176
177
179
180
180
180
181
181
181

G3
152

181
188

Gi
156
181
181

Valofin
Valyl „ ..... .
Vanillin „. _
Vasalbuminsav
Vasogenum „ . . „
Vasolimenlttm „. „.
Vasenolum spissum
Vasosapon „. „. „. „.

... „. „. „. „ . . „

„.

„

182

„. „. „. „. „. „. „

182
182

„. „ . . . „. „.

„.

„.

„.

Vetőanyagkészitmények

.. „. „. „. „
Veratridin .„ „. „ . . „ „. „. „. „. „ .. „ „.
. Veratrinum amorphum „. „. „. „. „.
Veratrinum crystallisatum „. „ . • „ „.
Veratrin -f'.„ „ . . „ „.. „ .„ „ . . „ „
Verobromal .„ „ . . „ „. „ . . „ .„ „. „. „.
Veronacetin „. „. „. „. „. „. „. „ . . „ „.
Veronai .......... „ „.,„. „ . . „ „. „. ·„.
Veronal-natrium .. „ „. „. „ . . „ „ „. \J9,
\'eronalum granulatttm effervescens
Egger „. „. „. „. „. „ . . „ .„ „. ...
Vesekészitmények .„ „. „. „. „. „. „. „.
Vérkö „. ... ..
. .. „. „. „. „ . . „ „
Vinum peptonalttm „. „ . . „ „ . . „ „. „.
\'iofonn „ . . „ „. „. „ . • „ „. „. „. „. „ „.
Virisanol „.
Vitalin
\litellin ezüst „ .... „. „ . • „ .„ „. „. „ .. „
\! örös vasérc „.
Vörös vérlugsó „. „. „. „. „. „ . . „ „. „
Wintergreen-olaj „. „. „. „. „. „. „. „.
Xerase „. „. „.
Xerofenttm „. „ „. „. „. „. „ . . „ „ . . „ „.
Xeroform „. „. „. „. „. „. „ • . „ .„ „. 30,
Xylolurn „. „ . . „ „. „. „. „. „. „. „. „. ...
Yohimvctol-veterinar „. „. „. „. „. „.
Yohimbin „. „ . . „ „.. „ „. „. „. „. „ .. „
Vohimbinum hydrochloricum „. „.
Vohimbinum „. „. „. „. „. „.. „ „. „. „.
Zinci phosphas „. „. „. „. „. „. „. „. „.
Zinci acetas .„ „. „. „. „. „. :„ .„ „ . • „
Zi11cum aceticum
„ .„ „. „. „ . . „ „.
Zincum dijodparaphenolsulfonicurn
Zincum hypermanganicum „. „ . . „ „.
Zincum jodatum .„ „. „. „. „. „. „. „.
Zincum oleinicurn „. „. „. „. „. „. „.
Zincum perhyclrol um „. „. „ . . „ „. „.
Zincnm permanganicum .... „ „ . . „ .„
Zincum peroxyclatum „. „. „. „. „. „.
Zincum phosphoricum „. „. „ .. „ „. „.
Zincum sozojoclolicttm .„
159,
Zincnm stearinicum „. „. „. „.
Zincum sulfocarbolicum „. „.
Zincurn sulfophenolicum „. „.
... „.
Zincum thiolicum
Zinc1tm valerianicum „.
Zinol „ „. „. „ . .
Zy111inum purum
„.
Zy111oidin
Zsirkö .. „. „ „. „ . . „ .
Zsiros olajok „. „ . . „
Zsiros olajok megvizsgúlása
„ .•

„

„

„.

181
1:ll
181
17
182

141
182

182
182
182
17!l

17!1
177
18:1
17!J
141
\ll
11.~,

rn::

184
18-1
185
185

185
18;Í
187

185
18;)
187
18fi

HJ6
18G
18i
18G
187
187
187
18G
18 7
187
171
188
18ü
188
188
90
117
118
3
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