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„Doktornő, valami olcsót, de jót…”

Magisztrális készítmények a háziorvosi gyakorlatban
Dr. Cs. Szabó Zsuzsanna
(2006. december. 16.)
Magisztrális készítmények, galenikumok
Magyarország példaértékű a patikai technológiákban.
Egyedi összeállítások.
Galenikumok. (Középüzem gyártja.)
Gyógyszerészek szakmai képzettsége világszínvonalú.
1037/2006. sz törvényjavaslat. (Gyógyszertárnyitáshoz nem szükséges labor, stb.)
Gyógyszerkészítmények formái:



Gyári gyógyszerkészítmények (specialitások) - SPECI
Magisztrális gyógyszerek - MAGI

Speci magiba: 44/2004.( IV. 28.) ESZCSM rendelet 13. §. 5. bekezdés:





Minden gyári készítmény beletehető, ha a hatóanyaga nem szerezhető be (pl. por
alakban)!
Gyógyszerészek régi beidegződése…
De: pl. Lidocain por, kenőcs
Kihasználható, ha pl. a kenőcsöt higítani kell!

Magisztrális készítmények: hatékonyak és olcsók [ TB-támogatás: 2007. április 01.-től 90%-ról 50% -ra
módosult ].
FoNo: Formulae Normales (Szabványos vényminták).
Bevált magisztrálisok.
Helyi specialitások, egy-egy orvos specialitásai, kórházi összetételek, „helyi FoNo”.
Pl. Kakasszéki bólus, Heller kenőcs, stb.
Felírhatóságuk.
„Törzskönyvezett FoNosok”
Specinek számítanak. Gyártók: Naturland, Parma product, stb.
Például:














Tabl trikalium citricum
Tabl. magnesium citricum
Tabl. analgetica
Tabl. antidolorica
Tabl. Chinacisal cum vitamin C
Tabl. coffeini
Tabl. phenolphthaleinum comp.
Ung. infantum
Sol. antisudorica
Sol. Castellani sine fuchs.
Spars. hexachloropheni
Spir. menthae cum sale
Supp. analgeticum
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Supp. haemorrhoidale
Supp. noraminophenazoni 100mg, 200mg.
Ung. nasale
Ung. infantum
Mixt. pect.
A Formulae Normales új kiadása

FoNo VI. – 1987
FoNo VII. – 2005. január 01.-től lépett hatályba (64/2004. sz.ESZCSM rendelet)
Orvosi és gyógyszerészi kiadás.
FoNo VII.





















FoNo VI. bevált készítményeinek átvétele
Korszerűtlen, elavult készítmények törlése vagy átdolgozása
Hatékony, korszerűbb, ártalmatlanabb receptek felvétele
Hatás, ellenjavallat, mellékhatás, interakció, egyéb fontos figyelmeztetések bővebb
kidolgozása
Tartósítókat, konzervánsokat tettek bele
Orvosi kiadásban a receptek a vényírás szabályainak megfelelően
Belsőleges készítményeknél szacharóz-, glükóz-, laktóztartalom
ATC főcsoportok szerint csoportosítva, ezen belül alfabetikus sorrendben
Magyar Gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica VII.)
Felsorolás a felvett új készítményekről
Megváltozott névvel vagy összetétellel felvett készítmények listája
Sok új fitoterápiás készítmény
Felhasználási idő 6 hónap (ha nincs külön jelölve)
Modernebb csomagolási technikák
Hatáserősségi jelzés
Pilulák készítésének higiénés problémái
Új gyógyszerforma: gyógyszeres rúd (pertika) (Pl.: Pertica dithranoli)
FoNo VII. lekerült a közgyógylistáról!
Alapanyagok beszerzési problémái
Korábbi FoNo összetételeit alapanyagonként írni!

Jövő: Európai Gyógyszerkönyv (új nómenklatúra)
Magisztrális készítmények felírása







Egyes komponenseket birtokos esetben írjuk
Mennyiségeket tárgyesetben és aláhúzva írjuk
Rövidítések, pl. Scat. orig., Tub. orig., sol., ung., pulv., M. f., D.S.:, ...
„dosim semis”, „dosim unam”, „doses duas”
Mértékegységek, átváltások
Adde, cum, sine





1 kávéskanál ∼ 5 ml
1 gyermekkanál ∼ 10 ml
1 evőkanál ∼ 15 ml
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Latin tőszámnevek

1

I

unus, una, unum

2

II

duo, duae, duo

3

III

tres, tria

4

IV

quattuor

5

V

quinque

6

VI

sex

7

VII

septem

8

VIII

octo

9

IX

novem

10

X

decem

11

XI

undecim

12

XII

duodecim

13

XIII

tredecim

14

XIV

quattuordecim

15

XV

quindecim

16

XVI

sedecim

17

XVII

septemdecim

18

XVIII

duodeviginti

19

XIX

undeviginti

20

XX

viginti

21

XXI

unus et viginti

22

XXII

duo et viginti

28

XXVIII

duodetriginta

29

XXIX

undetriginta

30

XXX

triginta

40

XL

quadraginta

50

L

quinquaginta

60

LX

sexaginta

70

LXX

septuaginta

80

LXXX

octoginta

90

XC

nonaginta

99

IC

undecentum

100

C

centum

101

CI

centum, unus

200

CC

ducenti

300

CCC

trecenti

400

CD

quadrigenti

500

D

quingenti

600

DC

sescenti

700

DCC

septigenti

800

DCCC

octingenti
nongenti

900

CM

1000

M

mille

2000

MM

duo milia

5000

CICC

quinque milia

10 000

CCICC

decem milia

100 000

CCCICCC

centum milia

1 000 000

CCCCICCCC

decies centum milia
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FoNo VI.- ból át nem vett, de bevált készítmények, pl.:
(alapanyagonként felírhatók)
Suspensio antiseborrhoica
Hydrarg. sulf. rubr. (0,5 g)
Sulf. praecip. (5,0 g)
Suspensio siccans (70,0 g)
Alc. dil 70% (25,0 g)
D.S.: Külsőleg. Éjszakára.
Dermatologicum. Antiseborrhoicum.

Solutio antimycotica
Acid. benzoic. (0,6 g)
Acid. salicylic. (0,6 g)
Acid. boric. (0,6 g)
Sol. iodi alc. (2,5 g)
Alc. dil. 70% (ad 50,0 g)
D.S.: Külsőleg. Ecsetelésre.
Dermatologicum. Antimycoticum.

Solutio gastrica
Natrii dihydrogenphosph. (12,0 g)
Acid. phosph. dil. 10% (20,0 g)
Acid. sorbonici (0,20 g)
Aquae dest. (ad 200,0 g)
M. f. solutio
D.S.: 1 evőkanálnyit fél pohár vízben elkeverve, étkezés közben bevenni.
Digestivum. A gyomornedv kémhatásának beállítására. Hypaciditas, hyperaciditas.

Oculogutta viscosa
Natrii hydrogencarb. (0,6 g)
Solven. visc. pro ocul. (20,0 g)
Aquae dest. pro inj. (ad 40,0 g)
M. f. oculogutta
D.S.: Külsőleg. Műkönny.

Susp. bismuthi subsalicylici pro infante
Bismuthi subsalicyl. (2,0 g)
Mucilago hydroxyethylcell. (30,0 g)
Diluendi aromatici (1,0 g)
Solutionis conservantis (1,0 g)
Saccharimidi natr. [tabl. duas (II)]
Aquae dest. (ad 100,0 g)
M. f. suspensio
Da ad vitrum fuscum
D.S.: Naponta 3-5x 1 kávéskanálnyit beadni.
Antidiarrhoicum. Adstringens. Enteroantisepticum. Enteritis, diarrhoea, postenteritises állapot, idült enteritisek.
A székletet feketére festheti!

Carbo activatus (Tabl.)
Carbonis activati (25,0 g)
Da ad scatulam
D.S.: Naponta többször 1 tetézett kávéskanálnyit vízzel elkeverve bevenni.
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Protalgolos orrcsepp
Argenti proteinici (0,20 g)
Aquae dest. (ad 10,0 g)
M. f. nasogutta
Da ad vitrum fuscum
D.S.: Külsőleg, orrcsepp.Naponta 3x8-10 cseppet becseppenteni.
Rhinologicum. Antisepticum. Masszív, purulens orrváladékozásban. Az orrváladékot elszínezheti.
Gyógyteák felírása
Pl.: Rp)









Chamomillae anthodium (kamillavirág)
Uvae ursi folium (medveszőlőlevél)
Sennae fructus (szennatermés)
Tilliae flos (hársfa)
Cynosbati pseudofructus (csipkebogyó)
Species althaeae (mályva)
Sambuci flos (bodzavirág)
FoNo VII. fő készítményei indikációk szerint (ATC)

1.

Tápcsatorna
Antacidok










Enyhe bázisok ⇒ alkalózist okozhatnak
Pl. Natrium-hydrogen-carbonát, natrium- citrát
Al, Ca, Mg tartalmúak (gyomorsavval bázikus sót képeznek, széklettel ürülnek)
Mg. tart. ⇒ hashajtó
Al. tart. ⇒ székrekedés
Mg, Al, Ca minimalis felszívódás, de: veseelégtelenségben veszélyes!
Interakciók: tetracyclinek, digitalis, kumarinok, steroidok, bifoszfonátok (megkötik őket a
bélrendszerben), vaskészítmények felszívódását gátolják (min. 2 óra különbséggel bevenni!)
Bizmut sók: gyomor nyálkahártya sejtekben emelik a prostaglandin szintet, védőréteget
képeznek a fekély felületén, antibakteriális hatás (HP infekció!) Székletet sötétre festik.

Pl.:




Pulv. antacid.
Pulv. bism. tann.
Digestivumok, savbeállítók

Pl.:



Sol. pepsin.





Gyomorsavhiány, vizeletsavanyítás
Szívószálon inni (fogzománcot károsítja)
Hatóanyag: acid. chlor. dil. 10% + pepsin (enzim)

Pl.:




Tinctura amara
Species gastrica



Phytotherapeuticumok
Hashajtók





Bélmozgást fokozó, bélfalizgató, pl. szennalevél, fenolftalein
Ozmotikus hashajtók, pl.: Na- szulfát
Bélfalat bevonó szerek, sikamlóssá teszik a bélfalat, pl.: paraffinolaj
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Drasztikus hashajtók, pl.: ricinusolaj

Veszélyek:




Tartósan alkalmazva bélnyálkahártya károsítók
Zsíroldékony vitaminok!

Fogyasztószernek ne ajánljuk ezeket!
Pl.:








Emuls. paraff. cum phenolphth.
Magnesii sulfas heptahydricus = régi magn. sulf. (keserűsó)
Paraff. aromat.
Pulv. phenolphth. comp. (Tabl.!)
Sennae fruct.
Ol. ricini, Emuls. ol. ricini
Hasfogók, hasmenés elleni szerek

Pulv. opii et ipec. - beszerzési problémák miatt jelenleg Ø
Görcsoldók







Supp. papaverini pro parv.
Supp. spasmolyth. (Extr. bellad. sicc. - beszerzési problémái) ++
Pulv. spasmalg. ++
De: atropinszerű hatás! (Ellenjav.: glaucoma, BPH, szoptatás, granulocytopenia, II.-III. fokú
AV-block, stb.)
Salicylát tartalmú (allergia, Reye syndroma veszélye!)
Hányáscsillapítók






2.

Ásványi sók








3.

Supp. antiemet.
Extr. bell. sicc. - beszerzési probléma
Hányinger, csuklás csillapítására
Belladonna és coffein hatóanyagok
Anticholinerg hatás (ellenjav.!)

Pulv. calcii lactophosph. (gravida is szedheti. csonttörés, rachitis)
Pulv. magn. citr. 500 mg. (De: nagyobb dózisban ozm hashajtó)
Pulv. trikal. citr.
Pulv. magn. et calc. (Ellenjav.: vesekövesség)
Sol. kalii iodati (Általános jódterápia. Ellenjav: allergia, hyperthyreosis, pajzsmirigy cc.)
Sol. Lugoli (Jód oldat. Pajzsmirigyműtét előkészítésére)
Sal ad rehydrationem (1 por 1 liter vízhez, naponta. Oralis rehidrálás.) ∼ pro parvul.

Roboráló szerek



Oleum jecoris, emulzió jecoris comp.

Tőkehalmájból
A-, D-vitamin, esszenciális zsírsavak
Rachitis, D vitamin hiány
Veszély: hypervitaminosis (hajhullás, bőrszárazság, hasmenés, hypercalcaemia)
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4.

Bőrgyógyászati készítmények








Gombás fertőzések: (immunrendszer, diabetes!), oldatok, krémek, hintőporok, megelőzésre
is, Candida, fonalgombák, Pityriasis vers., intertrigo, interdigitalis mycosis, körömgomba
Bőrszárazság, bőrápolás: hidratálás + zsírtartalom visszaadás
Sebellátás: sebtisztítás, környezet védelme, belső kezelés
Bőrgyulladások: égések, napégés, megelőzés
Eczema: csecsemő, idős száraz bőre, szteroidok tartós alkalmazása (?), szteroid igény
csökkentése higítással, hidratáló, puhító krémekkel
Szalicyl: 1-3% hámosít, desinficiens, 3% > keratolyticus!
Gombásodás elleni szerek







Glycerin. borax.
Sol. Castellani sine fuchs.
Spars. antimycoticum
Ung. boraxatum
Ung. boraxat. cum aqua calc.
Bőrlágyító és védőanyagok



















Collod. c. acid. salicyl. (szemölcsre!)
Pasta contra solarem (UV védő?)
Pasta zinci oxyd.
Pasta zinci oxyd. salicyl. (Lassar paszta)
Sol kalii permanganici
Ung. ad pernionem
Ung. camphoratum ad pernionem
Ung. argenti nitrici (Mikulitz kenőcs)
Ung. cholesterinatum pro infant.
Ung. dermophylicum
Ung. emoll.
Ung. glycerin.
Ung. hydrosum
Ung. infantum
Ung. neonatorum
Ung. nutritivum
Ung. stearini
Sebek és fekélyek kezelésére





Cremor refrig. (= régi Ung. refrig.)
Pasta antiphlogistica
Ung lidocaini ad rhagades (emlőbimbó, végbélrhagadok, erosiok)
Viszketés elleni szerek

















Cremor aquosus (antiseborrhoicum, Flucinarral is)
Cremor erythromycini (acne seborrh.)
Detergens sulf. (hajsampon, hajas fejbőr seborrhoeája)
Hydrogel antiphlogist. (napégés, rovarcsípés)
Spars. refrig. (mentolos hintőpor)
Spiritus erythromycini (acne seborrh.)
Spir. salic. (desinficiens)
Spir. salic. cum resorcino (antimycoticum)
Susp. ichthyolata (rosacea, seborrhoeás dermatitis)
Susp. zinci aquosa (cinkes rázókeverék)
Susp. zinci oleosa
Ung. alum acet. tart. (Burow kenőcs)
Ung. anaesthet. (lidocainos)
Ung. antiphlog. pro inf.
Ung. sulfuratum et salicylatum (szaliciles-kénes kenőcs) (seborrhoeás dermatitis)
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Antisepticumok és fertőtlenítők
























Alum. acet. tart. sol.
Chamomillae anthodium
Hydrogelum antisudoricum (hyperhydrosis)
Hydrogenium perox. dil 3% (sebtisztítás)
Linimentum scabicidum (scabies)
Pasta boraxata (bőr desinf. + szárítása)
Pasta Burowi (gyulladáscsökkentő hűtőpaszta)
Sol. acidi borici 2% (antisepticum)
Sol. antisudorica (hyperhydrosis)
Sol. contra rhagades mamillae
Ung. contra rhagades mamillae
Sol. hexachloropheni (fertőtlenít, dezodorál)
Sol. iodi alc.
Sol. merbromini
Spars. antisudoricum
Spars. hexachloroph. (antisepticus, izzadásgátló)
Ung. hexachloroph.
Susp. siccans
Ung. ad vulnera (felületes bőrsérülésre)
Ung. antisepticum
Ung. refrigerans (régi!, kemény állagú)
Vaselini acidi borici
Psoriasis elleni szerek






Liquor carbonis detergens (kátrányos ecsetelő, színes)
Pasta lithantracis (kátrányos paszta)
Ung. Dithranoli 0,1% (gyullasztó)
Ung. salicyl. 5% et 10% (hámlasztó)
Hámosítók






5.

Ung.
Ung.
Ung.
Ung.
Ung.

salic 1% et 3%
ichthyolsalic.
jecoris
triplex (hyperkeratosis)
zinci oxyd.

Cardiovascularis rendszer
Aranyér elleni localis készítmények:




Supp. ad nodum (efedrines)
Supp. haemorrhoidale (efedrines)

Diureticumok:



6.

Spec. diur. (beszerzés?)
Spec. uvae ursi

Urogenitalis rendszer
Nőgyógyászati antisepticus készítmények:






Acid. lact. dil. (fluor)
Globulus glycer. boraxat. (Candida colpitis)
Ovulum metronidazoli (antibiotikumos hüvelykúp: anaerobok + trichomonas)
Ovulum nystatini

Urológiai készítmények:



Solutio nephrolytica (csak urátkövek oldására)
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7.

Reumás panaszok gyógyszerei









8.

Pasta antirheumatica (pakolásra)
Ung. antirheumaticum
Ung. contra rheumam
Sol. antirheumatica
Sol. sulfurata pro balneo (kénterápia)
Spir. antirheumaticus
Spir. capsici
Spir. menthae cum sale (törzskönyvezve csak) (sósborszesz)

Idegrendszer
Helyi érzéstelenítők





Hydrogelum anaestheticum (nyálkahártya, bőr)
Mucilago ad catheterem (katétercsúsztató)
Susp. anaesthet.
Fájdalomcsillapítók



















Láz- és fájdalomcsillapítás szükségessége
Hatóanyagok: acetil-szalicilsav, paracetamol, noraminophenazon, aminofenazon.
Kiegészítések: kodein, etilmorfin, papaverin, koffein, stb.
Asthmás betegnek inkább paracetamol, vagy noraminofenazon alapú szert rendeljünk!
(szalicilátok asthmás rohamot provokálhatnak!)
Terhesség alatt: Organogenesis időszakában lehetőleg semmi! Utána paracetamol. Terhesség
utolsó időszakában a szalicilátok gátolják a méhösszehúzódást, kerülni kell.
Gyermekkor: Lehetőleg paracetamol. ASS vírusbetegségben Reye syndromát okozhat.
Aminofenazon: agranulocytosis veszélye (ritka)
Minor analgetikumok: fájdalomcsökkentő, gyulladásgátló, lázcsillapító
Tartós alkalmazásának veszélyei:
 szalicylátok: gyomorirritáció, vérzés, stb.
 paracetamol: májkárosító
 aminophenazon: vese- és csontvelőkárosító
Pulvis analgeticus (aminofenazon + coffein)
Pulv. antidolor (Tbl.)
Pulv. Codacisali
Pulv. Coffacyli
Pulv. coffacyli cum codeino
Pulv. paracetamoli cum codeino
Supp. analg. forte (codein, coffein, aminophenazon)
Pulv. antimigrainicus (papaverin, coffein, aminophenazon - migrén ellen!)
Láz- és fájdalomcsillapítók








Pulv. chinacisal. cum vitamin C (Tbl.)
Pulv. comb. (ASS, aminofenazon, coffein)
Sol. noraminophenason. pro parv.
Supp. antipyretic pro infant., pro parvulo (aminophenazon)
Supp. noraminophenazoni 100 mg, 200 mg, 500 mg (Tbl: 100 mg, 200 mg)
Supp. Paracetamoli 60 mg, 120 mg, 250 mg, 500 mg
Altató és nyugtatók




Gutta valerianae cum menthol (jelenleg beszerzési gondok)
Species sedativa (beszerzés ?)
Pszichostimulánsok



Pulv. coffeini 50 mg, 100 mg (Tabl.)

38/10
9.

Légzőrendszer








„Rhinitis medicamentosa” elkerülése
Illóolajok antisepticus hatás, de. irritáció!
Lokális antisepticumok: klórhexidin, hexaklorofén
Köptetők hatása:
 Hörgőkben fokozzák a váladék elfolyósodását, kiürülését (hörgő
csillószőrök mozgása fokozódik)
 Indirekt hatás: reflexes úton - gyomornyálkahártya izgatása révén
Köhögéscsillapítók hatása:
 Perifériás: légúti receptorok érzékenysége
 Centralis: köhögési központ (etilmorfin)
Nasalis készítmények





Nasogutta ephedrini 1%, 2%, pro infant.
Nasogutta natrii chlorati, ∼ pro infant. (!)
Ung. nasale
Gégészeti készítmények






Solutio acriflavini (gargarizáláshoz, száj- és torok fertőtlenítéséhez)
Solutio gingivalis (fogínyecsetelő)
Solutio metronidazoli (aphtha ecsetelésére)
Susp. nystatini (soor oris)
Asthma ellenes szerek







Pulvis asthmaticus (papaverin, theophyllin, noraminophenazon)
Pulv. theophyllini comp. (aethylmorphin is)
Sol. theophyllini
Supp. theophyllini (20 mg, 30 mg, 40 mg, 250 mg)
Supp. theophyllini comp. (papaverinnel)
Köhögés és meghűlés gyógyszerei










10.

Aetheroleum pro inhalatione (eucalyptus, fenyőmagolaj)
Oleum pro inhalatione (kámfor, mentol, eucal.)
Ung. cum aetheroleo pro parv. (külsőleg, mellkas bedörzsölésére)
Elix. thymi comp.
Inf. ipecac.,∼ pro parv.
Mixt. pector.
Susp. terpini
Gutt. aethylmorphini (analgeticum és antitussivum - 3x15-20 csepp)
Species althaeae (mályva)

Érzékszervek




Szemészeti készítmények tisztasági foka, cseppek, kenőcsök
Szemborogatás technikája (kamillatea, sol. acid. boric. 2%)
Szemészeti készítmények














Oculentum erythromycini
Oculentum neomycini
Oculentum neomycini cum prednisolono
Oculogutt. atropini
Oculogutt. homatropini
Oculogutt. erythromycini
Oculogutt. gentamycini
Oculogutt. naphazolini
Oculogutt. neomycini
Oculogutt. rifampicini
Oculogutta neonatorum
Oculogutt. pilocarpini (1%, 2%)

perisztaltika,
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Fülészeti készítmények





Otogutta borica (külső hallójárat gyulladása, 2x4-5 csepp)
Otogutta hydrogencarbonici (cerumen lágyító)
Otogutta peroxydi (H2O2, gyulladásos, bő fülfolyás)

Háziorvosok által gyakran használt egyedi magisztrálisok
[ A ragozások és rövidítések szabványtól eltérhetnek. ]
[ Általam nagyon gyakran írt recepteket megjelöltem: „(Cs.Sz.Zs.)” ]
Cérás hűtőkenőcs
Cerea albae
(3,0 g)
Cholesterini
(3,0 g)
Alum. acet. tart. sol 1% (20,0 g)
Paraffini solidi
(20,0 g)
Paraffini liquidi
(ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Hűtőkenőcs.
Ind.: Dermatitis, pruritus, gyulladásos, allergiás folyamatok stb. Nincs benne konzerválószer, ezért érzékeny
bőrűeknek is jó. (Szteroidos cérás hűtőkenőcs: ugyanez + Ung. „Flucinar” Tub. orig. No. I.)
Szaliciles hűtőkenőcs (1%-os – hámosít!)
Acid. salic.
(1,0 g)
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Vaselini cholest.
(ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Gyulladáscsökkentő, hámosító, enyhén antimicrobás. Ulcus cruris. Égés.
Hűtőpaszta
Alum. acet. tart. sol. 1% (20,0 g)
Zinci oxyd.
(15,0 g)
Talci
(15,0 g)
Vaselini cholest.
(ad 100,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Hűtőpaszta.
Ind.: Pl. fekély köré védelemnek.
Lidocainos hűtőpaszta
Lidocaini
Past. Burowi
M. f. pasta
D.S: Külsőleg.

(10,0 g)
(200,0 g)

Hármas kenőcs
Sulf. praecip.
(5,0 g)
Natr. tetraboric. (5,0 g)
Acid. salic.
(3,0 g)
Vaselini cholest. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Antimicrobás. Bőrfertőzések. Ulcus cruris. Felülfertőződött eczema - steroiddal kombinálható. Scabies,
interdigitalis mycosis.
Négyes kenőcs
Sulf. praecip.
Natrii tetraborici
Acid. salic.

(5,0 g)
(5,0 g)
(3,0 g)
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Cliochinoli
(3,0 g)
Vasel. cholest.
(ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Antimicrobás. Bőrfertőzések. Ulcus cruris. Felülfertőződött eczema - steroiddal kombinálható. Scabies,
interdigitalis mycosis.
Hármas por
Sulf. praecip.
(5,0 g)
Natr. tetrabor.
(5,0 g)
Acid. salic.
(1,0 g)
Zinc. oxyd.
Talci
(aa ad 100,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Antimycoticus, szárító. Sebhintőpor. Ulcusra is.
Szalicil-kénes hydrophil kenőcs
Sulf. praecip.
(6,0 g)
Acid. salic.
(5,0 g)
Ung. hydrophil. anionic. (ad 100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Kenőcs a fejbőrre.
Ind.: Seborrhoeas hajas fejbőrre. Hajas fejbőr psoriasisos gócaira – Diprosalic kenőccsel kombinálni lehet.
Kézkenőcs (Cs. Sz. Zs.)
Ung. hydrophil. non-ion.
Ung. stearini
Aquae dest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
(Eczema esetén szteroid

(100,0 g)
(50,0 g)
(50,0 g)
kenőccsel kombinálható)
Csípésre

Ung. „Elocom” [Tub. orig. No. I. (unam)]
Pastae Burowi FoNo [ad gta. 50,0 (quinquaginta)]
Misce fiat pasta
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Kiütésre
I.
Ung. „Elocom”
[Tub. No. II. (duas)]
Cremoris refrig. FoNo
[ad gta. 100,0 (centum)]
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
II.
Susp. zinci aquosae
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.
Mosakodáshoz száraz bőr vagy eczema esetén
I.
Ung. hydrophil. non-ion. FoNo
gta. 100,0 seu 200,0 (centum seu ducenta)
D.S.: Külsőleg. Mosdókenőcs.
II.
Unguenti emulsificantis non-ionici
gta. 100,0 seu 200,0 (centum seu ducenta)
D.S.: Külsőleg. Mosdókenőcs.
III.
Ung. stearini FoNo
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gta. quadringenti (400,0 g)
D.S.: Külsőleg. Fürdőkenőcs.
Oralis soor-ra
Glycerini boraxati FoNo
Dosim No. I. (unam)
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Borax glicerines szájöblögető.
Aphtára
I.
Argenti nitrici
(gma. 1,0)
Aquae destillatae
[ad gta. 100,0 (centum)]
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.
II.
Nystatini
(0,5 g)
Glyc. borax. FoNo
[(Dos. No. I.(unam)]
M. fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.
Eleosaccharum anaestheticum (régi név) (jó)
Saccharosi
(4,0 g)
Aetherol. menthae
(gutt. I.)
Aetherol. thymi
(gutt. I.)
Benzocaini
(0,4 g)
Natrii tetraborici
(0,4 g)
Divide in doses aequal. No. X. (decem)
D.S.: Naponta 3-5x 1 port szárazon, víz nélkül elszopogatni.
Fájdalomcsillapító por, benzocainos. Fájdalmas szájsebekre.
(Pl. tele aphthával a gyermek szája. Ez esetben antimycoticum szükséges lehet hozzá.)
Fekélyre, ill. sebek tisztítására
I.
Hydrogenii peroxydati diluti 3% FoNo
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg. Fertőtlenítő oldat.
II.
Sol. merbromini FoNo
Dosim No. I. (unam)
D.S.: Külsőleg.
Égésre *
Ung. „Betadine”
Tub. orig. No. II. (duas)
Acidi salycilici
gma. 1,0 (unam)
Aluminii acetici tartarici sol. 1%
gta. 20,0 (viginti)
Vaselini cholesterinati
ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Hűtőkenőcs.
* Vigyázat! Szalicil érzékenyeknek tilos!
Bőr zsírozására
Cerea albae
Cholesterinati
aa gta. (3,0)
Aluminii acetici tartarici soluti 1%
Paraffini solidi
aa gta. (20,0)
Paraffini liquidi
[ad gta. 100,0 (centum)]
Misce fiat unguentum
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D.S.: Külsőleg. Cérás hűtőkenőcs.
Bőrfertőzésre
Ung. ”Hydrocortison 2,5%”
Tub. orig. No. II. (duas)
Ung. boraxati FoNo
ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Pörkkel fedett basaliomákra, solaris keratosisra (pörkoldó hatású)
Ung. ad vulnera FoNo
gta. 50,0 (quinquaginta)
D.S.: Külsőleg.
Antimikróbás hintőpor
Acidi tannici
gma. 1,0 (unam)
Zinci oxydati
Talci
aa. ad gta. 100,0 (centum)
Misce fiat sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Mentolos hintőpor (FoNo VII. már tartalmazza: Spars. refrig.)
Mentholi
Zinc. oxyd.
Talci
M. fiat pulvis
D.S.: Külsőleg.

(1,0 g)
(50,0 g)
(50,0 g)

Szteroidos cérás hűtőkenőcs
Ung. „Hydrocortison 2,5%”
(20,0 g)
seu
Ung. „Flucinar”
(Tub. orig No. II.)
Cerae albae
(3,0 g)
Cholesterini
(3,0 g)
Al. acet. tart. sol. 1%
(20,0 g)
Paraffini sol.
(20,0 g)
Paraffini liqui.
(ad gta. 100,0)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Szteroidos hűtőkenőcs.
Ind.: lábszárfekély - necroticus szövetek oldására, dermatitis, contact dermatitis, pemphigus, pemphigoid.
Szteroidos hűtőkenőcs I.
Ung. „Ftorocort”
Alum. acet. tart. sol.
Ung. hydrophil. non-ion.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(Tub. orig. No. II.)
(10,0 g)
(ad gta. 100,0 )

Szteroidos hűtőkenőcs II. (Cs.Sz.Zs.)
Ung. „Ftorocort (seu Flucinar)”
Cremor refrig.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

[Tub. No. I. (unam)]
(30,0 g)

Klionos - szteroidos hűtő arcra (Cs.Sz.Zs.)
Metronidazoli
Sol. „Nasivin”
Cream „Locoid”
Cremor refrig FoNo

(1,0 g)
(5,0 ml)
(Scat. orig No. I.)
(100,0 g)
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M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arcra.
Neomycines - szteroidos kenőcs arcra (Cs.Sz.Zs.)
Cream „Laticort”
Ung. „Ftorocort”
Ung. „Alksebor”
Pulv. Neomycini
Ung. hydrophil. non-ion.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Arcra.

(Tub. No. II.)
(Tub. No. II.)
(Tub. No. II.)
(1,0 g)
(ad gta. 200,0)

Szalicil - kén- bórsav kenőcs
Sulf. praecip.
Acid. boric.
Acid. salic.
Vasel. cholest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(6,0 g)
(6,0 g)
(3,0 g)
(100,0 g)

Flucinar - vaselin (pruritus, eczema) (Cs.Sz.Zs.)
Ung. „Flucinar”
Vaselini albi
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(Tub. No. I.)
(100,0 g)

Neomycin – vulnera (Fekélyek, sebek kezelésére fertőtlenítő oldat után) (Cs.Sz.Zs.)
Pulv. Neomycini
Ung. ad vulnera
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(0,5 g)
(FoNo dos. No. II.)

Fájdalomcsillapító - hűtőkenőcs (Cs.Sz.Zs.)
Ung. anaesthet. FoNo
Cremoris refrig. FoNo
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(dos. No. III.)
(dos. No. III.)

Csodakenőcs (mindenre…) (Cs.Sz.Zs.)
Ung. „Flucinar”
Cream „Nizoral”
Neomycini
Ung. alum. acet.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(Tub. No. I.)
(Tub. No. I.)
(1,0 g)
(50,0 g)

Neomycines kenőcs (sebre, lábszárfekélyre)
Neomycini
Cerae lanae
Vaselini albi
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(1,0 g)
(10,0 g)
(100,0 g)

Ulcus crurisra, ha szükséges az erős, szteroidos kenőcs… (Cs.Sz.Zs.)
Neomycini sulf.
Mentholi
Ung. „Canesten”
Ung. „Flucinar N”
Vaselini cholest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(1,0 g)
(1,0 g)
(Tub. No. I.)
(Tub. No. I.)
(30,0 g)
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Sampon korpásodásra (Cs.Sz.Zs.)
Cream „Nizoral”
(Tub. No. I.)
Detergens sulf. FoNo
(dos. No. I.)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Sampon.
Heparinos visszérkenőcs
Inj. „Heparibene-Na”
(Amp. No. I.)
Ung. hydr. non-ion.
(250,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Visszérkenőcs.
Visszérkrém (Cs.Sz.Zs.)
Inj. „Heparibene 25000 E”
Acidi salicylic.
Methylsalicylici
Neomycin. sulfur.
Aetherolei menthae
Ung. hydrophil. non-ion.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Visszérkrém.

(Amp. orig. No. I.)
(2,0 g)
(0,1 g)
(0,5 g)
(10,0 g)
(86,4 g)

Postthromboticus sy. - fájdalmas vénák
Inj. „Venoruton”
Inj. „Heparin”
Ung. „Ftorocort”
Ung. hydrophil. non-ion.
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.

(Amp. orig. No. V.)
(Amp. orig. No .I.)
(Tub. orig. No. II.)
(ad gta. 100,0)

Indometacinos kenőcs (Cs.Sz.Zs.)
Indometacini
Camphori
Mentholi
Tinct. capsici
Hydrogel methylcellulosi
Ung. hydrophil. non-ion.
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.

(2,0 g)
(2,0 g)
(1,0 g)
(3,0 g)
(40,0 g)
(ad 100,0 g)

Aranyérkúp (Cs.Sz.Zs.)
Inj. „Tonogen 1 ml.”
Inj. „Di-Adreson F Aquosum 25 mg”
Benzocaini
Bals. peruviani
Butiri cacao
M. f. suppositorium
Divide in doses aequ. No. XXX. (triginta)
D.S.: Végbélkúp. Naponta 1x1.

(Amp. No. I.) [korábban külön vényre kellett írni]
(Amp. No. II.)
(10,0 g)
(4,0 g)
(90,0 g)

Lábizzadás elleni hintőpor
Acidi salicyl.
Acid. tannici
Zinci oxyd.
Talci
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg.

(2,0 g)
(2,0 g)
(aa. ad gta. 100,0 g)

Bőrkeményedésre kenőcs
Ung. „Diprosalic.”
Acid. salic.

(Scat. orig. No. I.)
(6,0 g)
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Cremoris aquosus
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.

(FoNo dos. No. II.)

Sarokpuhító kenőcs
Alcoholi cetylstearyli
Cerae lanae
Cerae albae
Cetacei
Paraffini liquidii
Natrii tetraborici
Aquae dest.
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.

(6,0 g)
(6,0 g)
(6,0 g)
(6,0 g)
(55,0 g)
(0,6 g)
(20,4 g)

Talpra, sarokra bőrpuhító, keratolyticum
Carbamidi
(10,0 g)
Alum. acet. tart. sol.
(10,0 g)
Vaselini cholest.
(ad 100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Talpra, sarokra.
(Ha gombás: + „Canesten”. Ha nagyon vastag a bőr: + „Lorinden-A”)
Seb környékére: olajos rázókeverék
Ung. „Flucinar”
Susp. zinci oleosa FoNo
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Fekély környékére.

(Tub. orig. No. II.)
(ad gta. 100,0)

Korpás felrakódásra
Acid. salic.
Sulf. praecip.
Ung. hydrophil. non-ion.
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.

(3,0 g)
(6,0 g)
(ad 100,0 g)

Korpás hajra hajszesz
Naphtholi-B
Acid. salicyl.
Tinct. capsici
Alc. dil. 70%
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

(1,0 g)
(3,0 g)
(5,0 g)
(ad 100,0 g)

Serkentő hajszesz
Naphtholi-B
Tinct. capsici
Alc. dil. 70%
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

(1,0 g)
(3,0 g)
(ad 100,0 g)

Hajszesz (hajhullásra)
Tabl. „Loniten 5 mg”
Tinct. capsici
Inj. „Panthenol”
Spir. salic.
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

[No. XX. (viginti)]
(10,0 g)
[(Amp. No. V.(quinque)]
(180,0 g)

Canestenes popsikenőcs
Natrii tetraborici

(2,0 g)
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Glycerini
Olei jecor.
Ung. „Canesten”
Zinci oxyd.
Talci
Alum. acet. tart. sol.
Vaselini cholest.
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(6,0 g)
(20,0 g)
(Tub. No. I.)
(10,0 g)
(10,0 g)
(10,0 g)
(100,0 g)

Heller féle popsikenőcs
Acidi borici
Paraff. solid.
Cerae albae
Glycerini
Ol. helianthi
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(4,0 g)
(6,0 g)
(6,0 g)
(20,0 g)
(64,0 g)

Testápoló (Cs.Sz.Zs.)
Olei helianthi
(10,0 g)
Glycerini
(10,0 g)
Cerae lanae
(10,0 g)
Ung. hydr. non-ion.
(100,0 g)
Aquae dest.
(100,0 g)
Triaethanolamini
(1,0 g)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Testápoló.
(Tehető még bele pl. acid. boric. 4,0 g, vagy aetherol. levend. gtt. V., vagy aetherol. citri. gtt. V.)
Folyékony szappan vagy sampon (allergiásoknak)
Natr. laurylsulf.
(50,0 g)
Glycerini
(200,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Folyékony szappan seu sampon.
Arcra krém
Glycerini
(15,0 g)
Aquae dest.
(15,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.
Boraxos babykenőcs (kórházi kenőcs) (Cs.Sz.Zs.)
Natr. tetrabor.
(2,0 g)
Cerae lanae
(30,0 g)
Vaselini albi
(30,0 g)
Aquae dest.
(30,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Babykenőcs.
Kézkenőcs
Aquae dest.
(25,0 g)
Glycerini
(25,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion. (50,0 g)
Aetherolei citrici
(0,5 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.
Körömgomba ecsetelő (Cs.Sz.Zs.)
Thymoli
Chloroformii

(2,0 g)
(50,0 g)
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M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Körömecsetelésre.
(Fellazítja a körmöt. Csak a körömre, a bőrre maró hatású!)
Klionos ecsetelő (Aphtha)
Metronidasoli
(0,75g) [Tbl. Klion No. III.]
Lidocaini
(0,10g)
Glycerini
(30,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.
Verruca vulg. 1.
Acidi salicyl.
Acidi lactici
Acidi borici
Resorcini
Sulf. praecip.
Carbamidi
(aa. gta. 5,0)
Glycerini
(10,0 g)
Aquae calcis
(ad gta. 100,0)
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg. Használat előtt felrázandó.
Verruca vulg. 2.
Chloralhydrati
Acidi acet. concentr.
Acidi salicyl.
Aetheri
Colloidi
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Ecsetelő.

(0,5 g)
(0,5 g)
(2,0 g)
(2,0 g)
(ad 10,0 g)
Szemölcsökre.
Popsikenőcs

Natr. tetrabor.
(2,0 g)
Olei jecor.
(5,0 g)
Zinc. oxyd.
(5,0 g)
Cerae lanae
Glycerini
Vasel. flavi
(aa. ad 100,0 g)
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.
Kézkenőcs II.
Ung. stearini
Ung. hydros.
Olei Vitamini „A”
Aetherol. citrici
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.

(80,0 g)
(20,0 g)
(0,5 g)
[gutt. X. (decem)]

45-ös kézkenőcs
Ung. glycerini
Ung. hydrophil. non-ion.
Ung. hydrosi
Ung. stearini
Aetherol. citrici
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Kézkenőcs.

(20,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(40,0 g)
(1,0 g)

Arcszesz
Sol. „Laticort”
Metronidazoli

(20,0 ml.)
(10,0 g)
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Acid. salic.
Alcoholi dil. 70%
Aquae dest.
M. fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Arcszesz.

(2,0 g)
(90,0 g)
(70,0 g)

Arctej
Pulv. acid. boric.
Ung. hydr. non-ion.
Aquae dest.
M. fiat cremor
D.S.: Külsőleg. Arctej.

(3,0 g)
(40,0 g)
(200,0 g)

Édesítőpor (Cs.Sz.Zs.)
Sorbiti
Saccharimidi natrii
Misce fiat pulvis
D.S.: Édesítőpor.

(995,0 g)
(5,0 g)

Cs. Szabó féle por (lábikragörcsre)
Trikalii citrici
(0,5 g)
Magnesii citrici
(0,5 g)
Misce fiat pulvis.
Dentur tales doses No XXX (triginta)
D.S.: Este 1 por. Lábikragörcsre.
Morfinos kúp
Morphyni hydrochlor.
(0,02 g)
Vehiculi
Quantum satis misce fiat supp.
Dentur tales doses No. XXX. (triginta)
D.S.: Naponta 3x1 kúpot a végbélbe helyezni.
Ávéd féle kanalas
Natrii salicylici
(2,0 g)
Codeini hydrochlorici
(0,10 g)
Ephedrini hydrochlorici
(0,10 g)
Tinct. saponariae
(gutt. IV.)
Elix. thymi
(50,0 g)
Sol. cons.
(1,0 g)
Aquae dest.
(50,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: 3x1 evőkanállal.
Baktériumfertőzésnél, antibiotikum mellé.
Vírusfertőzésnél salicylatot ne!
Benczédi - köptető (Cs.Sz.Zs.)
Codeini hydrochlor.
(0,4 g)
Ephedrini hydrochlor.
(0,4 g)
Sir. kalii sulfoguajacoli
(300,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: 3x1 evőkanállal.
(Extr. bell. sicc. hiánya miatt, Sir. kalii sulfoguajacoli helyett Elix. thymi comp. is lehet.)
Benczédi - por (gyomorsavkötő)
Phenobarbitali
(0,20 g)
Extr. bell. sicc.
(0,20 g)
Natr. hydrogencarb.
(100,0 g)
M. f. pulvis
D.S.: Este egy evőkanállal.
[Jelenleg extr. bell. sicc. hiánycikk]
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Kakasszéki antiflogisztikus pakolás (Cs.Sz.Zs.)
Bolus albae
(142,0 g)
Acidi borici
(1,2 g)
Glycerini
(152,0 g)
Sol. iodi alc.
(0,8 g)
Aetherol. eucalipt.
(0,2 g)
Aetherol. menth.
(0,2 g)
Acid. salic.
(0,2 g)
Methyl. sal.
(0,4 g)
Alcoholi 96%
(1,6 g)
Aquae dest.
(0,9 g)
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. 24-48 óráig az ízületen tartani, párakötés formájában.
Megjegyzés: csak subacut vagy chronicus gyulladás esetén használjuk.
(Acut ízületi gyulladásnál kezdeti rosszabbodást okoz.)
Thiaminos kenőcs
Thiaminii chlor.
Lidocaini
Mentholi
Noraminophenasoni
Aetherol. menthae pip.
Ung. hydrophil. non-ion.
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. B1 vitaminos

(1,0 g)
(2,0 g)
(2,0 g)
(5,0 g)
(3,0 g)
(80,0 g)
kenőcs, reumás fájdalomra.
Lidocainos kenőcs ízületre (Cs.Sz.Zs.)

Natr. fluorati
Lidocaini
Ung. hydrophil. non-ion.
Misce fiat unguentum
D.S.: Külsőleg.

(0,4 g)
(40,0 g)
(400,0 g)

Almagel 1.
Alum. hydroxid.
Magn. oxyd.
Sorbiti
Sol. cons.
Vanillini
Muc. metylcell.
Aquae dest.
Misce fiat suspensio
D.S.: 3x1 ek.

(4,0 g)
(1,38 g)
(16,0 g)
(1,0 g)
(0,004 g)
(30,0 g)
(ad 100,0 g)

Almagel 2.
Alum. hydroxid.
(6,80 g)
Magn. carb. hydr.
(2,35 g)
Sorbiti
(27,20 g)
Aquae dest.
(ad 170,0 g)
Misce fiat suspensio
D.S.: 3x1 ek.
[Almagel A: + Benzocaini (3,40 g)]
Gyomorsav megkötő por
Calcii carbon. pp.
(50,0 g)
Magnes. trisilic.
(50,0 g)
Natr. hydrogencarb.
(50,0 g)
Misce fiat pulvis
D.S.: Naponta 3x1 csapott teáskanálnyit 2 ujjnyi vízzel elkeverve étkezés közben bevenni.
Alkalikus porkeverék
Magnes. oxydati
Natr. hydrogencarb.

(5,0 g)
(95,0 g)
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Misce fiat pulvis
D.S.: naponta 3x1 késhegynyit kevés vízzel, étkezés után bevenni.
Ind.: Antacidum
Lejárat: 6 hónap
Gyomorsavlekötő gél
Magnes. trisilic.
(25,0 g)
Sorbiti
(10,0 g)
Aquae dest.
(40,0 g)
Sol. cons.
(2,0 g)
Hydrogel. metylcell.
(50,0 g)
M. f. suspensio
D.S.: Naponta 3x1 kávéskanállal, étkezés előtt.
Ind.: Antacidum. Ulcus. Acut és chr. gastritis.
Gyomorsavlekötő és gyomornyálkahártya bevonó susp.
Alum. hydroxyd. colloid.
(8,0 g)
Magnes. oxydati
(2,8 g)
Hydrogel. metylcell.
(60,0 g)
Aetherolei citrici
(gtt. IV.)
Sorbiti
(20,0 g)
Sol. cons.
(2,0 g)
Aquae dest.
(ad 200,0 g)
M. f. suspensio
D.S.: Szükség esetén 1-2 kávéskanállal bevenni.
Jav: Antacidum. Gyomornyálkahártya bevonására.
Lejárat: 1 hónap
Norcainnal: + Benzocainum (4,0 g) [Almagel-A pótlására]
Bizmut-por (Helicobacter pylori infectio kiegészítő kezeléséhez)
Extr. bell. sicc.
(0,02 g)
Bismuthi subsalicyl.
(0,30 g)
Aluminii hydroxydati
(0,50 g)
Magnesii trisilic.
(0,30 g)
M. f. pulvis
Dent. tales doses No. C. (centum)
D.S.: 3x1
(Jelenleg Extr. bell. sicc. beszerzési problémái!)
Epehajtó cseppek
Tinct. chelidonii comp.
(100,0 g)
Aetherol. menthae pip.
(1,0 g)
Aetherol. pini sylvestr.
(1,0 g)
Mentholi
(1,0 g)
„Polysorbatum 20”
(1,0 g)
M. f. solutio
D.S.: 3x10-20 cseppet kevés vízben, étkezés előtt bevenni.
Ind.: Cholagolum.
Lejárat: 1 hónap
Neomycines orrcsepp (Cs.Sz.Zs.)
Neomycini sulfurici
(0,05 g)
Ephedrini chlorati
(0,05 g)
Solvens viscosae
(ad 10,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Orrcsepp. Napi 3-5x1-1 csepp.
Orrcsepp gyermekeknek (Cs.Sz.Zs.)
Otogutta neomycini
(FoNo dos. No. I.)
Inj. Hydrocortison
(Amp. No. I.)
Nasogutt. ephedr. pro infant.
(dosim No. I.)
M. f. solutio
D.S.: Orrcsepp. Napi 3x1-1 csepp.
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Naphasolinos szemcsepp
Sol. Naphasolini
Sol. acidi borici
M. f. solutio
D.S.: Szemcsepp.

(dosim No. I.)
(10,0 g)

Mentolos orrcsepp
Mentholi
Olei paraffini
M. f. solutio
D.S.: Orrcsepp.

(0,10 g)
(20,0 g)

Fogamzásgátló hüvelygolyó
Phenyl. hydrargiri borici (gta. 0,01)
Acidi tartarici (gta. 0,5)
Acidi borici (gta. 1,0)
Chininiumi sulfurici (gta. 1,0)
Butyri cacao quantum satis
Divide in doses equales No. X. (decem)
D.S.: Külsőleg. Hüvelygolyó. Alkalmanként 1 golyó. Aktus előtt 10-15 perccel kell felhelyezni.
Egyéb hasznos tanácsok tőlem:
Ui.: Úgy is nagyon hatásos, ha aktus helyett használja a hölgy.
Ebben az esetben a férfi is használhatja bátran, ha van hova dugnia.
Theophyllines kanalas (Cs.Sz.Zs.)
Theophyllini
(1,0 g)
Barbitali natrii
(1,0 g)
Codeini chlorati
(0,5 g)
Ephedrini chlorati
(0,5 g)
Aquae dest.
(10,0 g)
Alc. dil. 70%
(10,0 g)
Sir. kalii sulfoguajacoli seu Elix. thymi comp.
(400,0 g)
M. f. solutio
D.S.: 2-3x1 ek.
Fejfájás por - Codeines (Cs.Sz.Zs.)
Aminophenazoni
(0,1 g)
Coffeini puri
(0,1 g)
Phenobarbitali
(0,02 g)
Codeini hydrochlorici
(0,02 g)
Papaverini hydrochlorici
(0,03 g)
Saccharosi
(0,2 g)
M. f. pulvis
Dent. tales doses No. XXX. (triginta)
D.S.: Fejfájásra. Szükség esetén 1x1.
Neogranormonos popsikenőcs
Acid. borici
Cerae lanae
Vasel. cholest.
Aquae dest.
Ung. „Neogranormon”
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(4,0 g)
(60,0 g)
(60,0 g)
(60,0 g)
[Tub. No. II. (duas)]

Fájdalomcsillapító kenőcs aranyérre
Ung. „Lidocain”
Scat. orig. No. I.
Ung. „Phlogosam”
Scat. orig No. I.
Cremoris refrig.
ad gta centum (100,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Aranyér kenőcs.
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Psoriasisos plakkokra (erős hatású, hámlasztó+gyulladáscsökkentő)
Ung. „Flucinar”
Ung. „Ftorocort”
Acid. salic.
Ung. alum. acet. tart.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(Tub.
(Tub.
(15,0
(95,0

No. III.)
No. III.)
g)
g)

Fogkrém 1.
Aetherol. menthae pip.
Calc. carbon.
Magn. carbon. hydrox.
Zinc. sulf.
Natr. laurylsulf.
Tabl. saccharin
Natr. fluorox.
Glycerini
M. f. pasta
D.S.: Fogkrém.

(3,0 g)
(30,0 g)
(60,0 g)
(0,05 g)
(10,0 g)
(No. I.)
(0,01 g)
(50,0 g)

Fogkrém 2.
Tabl. Sacharimidi Na.
Mentholi
Natr. laurylsulf.
Glycerini
Calc. carb.
Aetherol. caryophylli
Aetherol. anisi
Aetherol. menthae pip.
M. f. pasta
D.S.: Fogkrém.

(No. V.)
(1,5 g)
(6,0 g)
(45,0 g)
(90,0 g)
(gutt. I.)
(gutt. V.)
(gutt. XV.)

Fogpor
Natrii hydrogencarb.
Magnesii carb. hydrox.
Calcii carb.
Natrii laurylsulf.
Mentholi
M. f. pulvis
D.S.: Fogpor.

(12,0 g)
(12,0 g)
(90,0 g)
(6,0 g)
(0,6 g)

Ecsetelő bőrgombásodás ellen (jódos)
Acid. salicyl.
Acid. bor.
Kal. iod.
Iodi
Natr. tetrabor.
Tinct. bensoic.
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.

(0,40 g)
(0,40 g)
(0,60 g)
(0,40 g)
(0,60 g)
(40,0 g)

Papaverines por
Phenobarb. Na.
Papaverini chlor.
Saccharosi
M. f. pulvis
D.S.: Sz. e. 1x1 por.

(0,20 g)
(0,10 g)
(10,0 g)

Bőrnyugtató kenőcs
Acid. salicyl.
Sulf. praecip.
Talci
Ung. „Ftorocort”

(0,15 g)
(1,0 g)
(1,0 g)
(15,0 g)
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Ung. hydrophil. nonion.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(30,0 g)

Kézkenőcs 5.
Glycerini
Aquae dest.
Cerae lanae
Ung. emoll.
M. f. unguentum
D.S.: külsőleg.

(10,0 g)
(20,0 g)
(40,0 g)
(30,0 g)

Ecsetelő bőrgombásodás ellen
Acid. salic.
Acid. boric.
Sol. iod. spir.
Spir. camph.
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.

(0,60 g)
(0,60 g)
(4,00 g)
(20,0 g)

Andrews gyógysó (113 g) (másnaposság ellen)
Saccharosi
(45,76 g)
[40,5%]
Natr. hydrogencarb.
(25,54 g)
[22,6%]
Acid. citr.
(22,04 g)
[19,5%]
Magn. sulf.
(19,66 g)
[17,4%]
M. f. pulvis
D.S.: Felnőtteknek savkötőként 1 csapott tk. port 1 pohár vízben feloldani, pezsgés közben meginni.
Max. napi dózis 4x1.
Hashajtóként 2 csapott tk.-nyit 1 pohár vízben feloldani, pezsgés közben meginni, reggeli előtt vagy lefekvéskor.
Gyerekeknek 6-10 éves korig a felnőtt adagok fele adható.
Megfázás elleni tea gyerekeknek
Salicis cortex
Tiliae flos
Chamomillae anthod.
Aurantii pericarpii
M.D.S.: Teakeverék.

(40,0 g)
(40,0 g)
(10,0 g)
(10,0 g)

Izzasztó tea gyerekeknek
Tiliae flos
(40,0 g)
Sambuci flos
(30,0 g)
Menthae piperitae folii
(15,0 g)
Aurantii pericarpii
(10,0 g)
M.D.S.: Teakeverék.
1 ek. teakeveréket 150 ml. forró vízzel leforrázni, 10 percig fedve hagyni, majd leszűrni.
RITEX pakolás (izomlazító)
Aetheri
(62,0 g)
Chloroformi
(25,0 g)
Camphori
(1,80 g)
Methylsalic.
(0,60 g)
Acid. acet. cc.
(0,60 g)
Alcoholi 96%
(58,5 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Ritex pakolás. Fél óráig tartani a kezelt felületen
Megjegyzés: Gyúlékony oldat. Érdemes vazelint írni mellé, azt fóliára kenni, rovátkolni, arra cseppenteni a
folyadékot.
Reumatej
Acid. acetylsalic.
Lidocaini
Mentholi

(16,0 g)
(6,0 g)
(2,0 g)
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Camphori
Methyl. salic.
Tinct. caps.
Alc. 96%
Aquae dest.
Methylcellulosi
Polysorbati 20
M. f. suspensio
D.S.: Külsőleg.

(2,0 g)
(4,0 g)
(0,6 g)
(40,0 g)
(100,0 g)
(6,0 g)
(0,4 g)

Pórusösszehúzó krém
Camphori
(1,0 g)
Alum. acet. tart. sol.
(5,0 g)
Ung. zinc. oxyd.
(14,0 g)
Ung. hydrophil. non-ionici
(30,0 g)
(utóbbi kettőben oldani a camphort)
M. f unguentum
D.S.: Külsőleg.
Popsikenőcs 1.
Acid. borici
Zinc. oxyd.
Lanolini
Vasel. flavi
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(1,5 g)
(2,5 g)
(5,0 g)
(50,0 g)

Popsikenőcs 2.
Ung. „Azulenol”
Ung. boraxat.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(20,0 g)
(80,0 g)

Popsikenőcs 3.
Zinc. oxyd.
Talci
Natr. bor.
Ol. jecoris
Cerae lanae
Ol. helianthi
Alum. acet. tart. sol. 1%
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(20,0 g)
(20,0 g)
(2,0 g)
(20,0 g)
(100,0 g)
(100,0 g)
(20,0 g)

Popsikenőcs 4.
Natr. tetrabor.
Cerae albae
Paraff. solid.
Glycerini
Ol. helianthi
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(4,0 g)
(6,0 g)
(6,0 g)
(20,0 g)
(ad 100,0 g)

Popsikenőcs 5.
Sol. acid. bor.
Cerae lanae
Cerae albae
Ol. helianthi
Zinc. oxyd.
Talci
Ung. Neogranormon
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(20,0 g)
(20,0 g)
(6,0 g)
(30,0 g)
(30,0 g)
(30,0 g)
(60,0 g)
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Popsikenőcs 6.
Cerae albae
Paraff. solid.
Alum. acet. tart. sol.
Ol. helianthi
Natr. tetrabor.
Aquae dest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Popsikenőcs.

(45,0 g)
(45,0 g)
(50,0 g)
(315,0 g)
(15,0 g)
(30,0 g)

Pattanásos bőrre
Resorcini
Pasta zinci oxyd.
Ammonii bitumensulf.
Vasel. flav.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(4,0 g)
(4,0 g)
(10,0 g)
(10,0 g)

Pilling (bőrradír)
Ung. simpl.
Alc. dil. 70%
Zinc. oxyd.
Talci
Acid. lact.
Glucosi
Acid. salic.
Hydrogel. metylcell.
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Bőrradír.

(10,0 g)
(20,0 g)
(10,0 g)
(10,0 g)
(10,0 g)
(5,0 g)
(1,0 g)
(100,0 g)

Nivea krém
Cerae albae
Paraff. solid.
Cholesterini
Paraff. liquid.
Lanolini
Vasel. albi
Aquae dest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(8,0 g)
(7,0 g)
(1,5 g)
(5,0 g)
(7,5 g)
(80,0 g)
(80,0 g)

Napolaj 1.
Cerae lanae
Butyri cacao
Aquae dest.
Paraff. liquid.
Misce fiat suspensio
D.S..: Külsőleg. Napolaj.

(20,0 g)
(20,0 g)
(30,0 g)
(ad 200,0 g)

Napolaj 2.
Cerae lanae
Ung. Azulenol
Butyri cacao
Aquae calcis
Aetherol. levend.
Paraff. liquid.
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Napolaj.

(20,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(15,0 g)
(1,0 g)
(ad 200,0 g)

Napkenőcs
Ung. hydrophil. anion.
Aquae calcis
Butyri cacao

(30,0 g)
(80,0 g)
(30,0 g)
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Ung. emoll.
Vasel. cholest.
Cerae lanae
Tinct. benzoe
Misce fiat unguentum.
D.S.: Külsőleg. Napkenőcs.

(30,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(2,5 g)

Napégésre
Mentholi
Ol. lini
Aquae calcis
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Napégésre.

(0,1 g)
(50,0 g)
(50,0 g)

Massage krém 1.
Lanolini
Paraff. liquid.
Vasel. albi
Butyri cacao
Cerae albae
Aquae dest.
Misce fiat unguentum.
D.S.: Külsőleg. Massage krém.

(20,0 g)
(100,0 g)
(200,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(50,0 g)

Lanolin tej
Cerae lanae
Stearini
Paraff. liquid.
Triaethanolamini
Aquae dest.
Aetherol. citrici
Sol. cons.
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Lanolin tej.

(60,0 g)
(80,0 g)
(140,0 g)
(30,0 g)
(169,0 g)
(1,0 g)
(20,0 g)

Lemosó tej
Lanolini
Stearini
Paraff. liquid.
Triaethanolamini
Aqae dest.
Aetherol. citrici
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Lemosó tej.

(30,0 g)
(40,0 g)
(70,0 g)
(12,0 g)
(700,0 g)
guttas quinque (V)

Kénes rázókeverék 1.
Sulf. praecip.
Talci
Zinc. oxyd.
Glycerini
Alc. dil. 70%
Aqua dest.
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.

(5,0 g)
(12,0 g)
(12,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(30,0 g)

Kakaóvajas kenőcs
Cerae lanae
Alc. cethylstearyl.
Ol. ricini
Glycerini
Stearini
Cholesterini
Natr. borici
Methyl paraoxybenz.

(20,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(4,0 g)
(7,0 g)
(1,4 g)
(3,0 g)
(1,2 g)
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Triaethanolamini
Butyri cacao
Aquae dest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(2,0 g)
(10,0 g)
(250,0 g)

Kénes rázókeverék2.
Sulfur. praecip.
Zinc. oxyd.
Spir. saponat
Alc. 90%
Misce fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Rázókeverék.

(10,0 g)
(20,0 g)
.(20,0 g)
(150,0 g)

Kamillás arcszesz
Mentholi
Acid. salic.
Resorcini
Tinct. chamomill.
Alc. dil. 70%
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg.

(0,1 g)
(2,0 g)
(2,0 g)
(5,0 g)
(91,0 g)

Massage krém 2.
Alc. cethylstearyl.
Butyri cacao
Cetacei
Cerae albae
Ol. jecoris
Ol. helianthi
Vasel. cholest.
Aquae dest.
Natr. tetrabor.
Methyl. paraoxybenz.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Massage krém.

(40,0 g)
(36,0 g)
(20,0 g)
(20,0 g)
(10,0 g)
(90,0 g)
(14,0 g)
(300,0 g)
(2,0 g)
(6,0 g)

Mitesszer elleni kenőcs
Acid. salic.
Sulf. praecip.
Ung. emoll.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(0,5 g)
(3,0 g)
(30,0 g)

Lábpuhító krém
Ol. ricini
Ol. Vitamin - A
Sol. Canesten
Inj. „Vitamin – E”
Ung. ad manum
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(25,0 g)
(10,0 g)
(20,0 g)
(Amp. orig. No. V.)
(ad 300,0 g)

Izzadás elleni ecsetelő
Acid. bor.
Mentholi
Talci
Zinc. oxyd.
Alc. dil. 70%
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.

(3,0 g)
(1,0 g)
(5,0 g)
(5,0 g)
(ad 100,0 g)
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Helia D normál bőrre
Vasel. albi
Paraff. liquid.
Ol. ricini
Alc. aetylstearil.
Stearini
Ol. helianthi
Natr. laurylsulf.
Sol. cons.
Sorbiti
Glycerini
Aquae dest.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(4,5 g)
(9,3 g)
(12,0 g)
(16,2 g)
(18,0 g)
(54,0 g)
(1,5 g)
(4,0 g)
(9,3 g)
(21,0 g)
(165,0 g)

Hidratáló 1.
Cholesterini
Stearini
Natr. tetrabor.
Glycerini
Lanolini
Alc. cetylstearil.
Ol. ricini
Nipagini [seu Sol. cons.]
Aquae dest.
Inj. „Vitamin – E”
Inj. „Vitamin A+D2”
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(2,0 g)
(1,0 g)
(1,0 g)
(3,0 g)
(9,0 g)
(9,0 g)
(9,0 g)
(0,10 g)
(80,0 g)
(Amp. No. I.)
(Amp. No. I.)

Hidratáló 2.
Ung. hydrophil. non-ion.
Aquae dest.
Inj. „Vitamin B12 [300 mikrogr.]”
Aetherol. lavandulae
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.

(50,0 g)
(50,0 g)
(Amp. No. III.)
(gutt. No. III.)

Hajhullásra
Ol. ricini
Alc. dil.
Tinct. capsici
Inj. „Depersolon”
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

(2,0 g)
70%(300,0 g)
(10,0 g)
(Amp. No. III.)

Hajszesz 1.
Inj. „Hydrocortison”
Alc. dil. 70%
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

(Amp. No. I.)
(100,0 g)

Hajszesz 2.
Resorcini
Tinct. capsici
Spir. salic.
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Hajszesz.

(2,0 g)
(10,0 g)
(88,0 g)

Napozó
Cholesterini
Cerae lanae
Butyri cacao

(1,5 g)
(60,0 g)
(30,0 g)
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Aquae dest.
Aquae calcis
Paraff. liquid.
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Napozó krém.

(60,0 g)
(100,0 g)
(ad 450,0 g)

E vitaminos krém
Cerae lanae
Alc. cetylstearyl.
Cholesterini
Nipagini [seu Sol. cons.]
Stearini
Ol. ricini
Triaethanolamini
Glicerini
Aquae dest.
„Inj. Vitamin – E”
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg.

(30,0 g)
(30,0 g)
(2,0 g)
(1,8 g)
(10,0 g)
(30,0 g)
(3,0 g)
(10,0 g)
(310,0 g)
(Amp. No. II.)

Arctej 1.
Cerae lanae
Stearini
Triaethanolamini
Aquae dest.
Paraff. liquid.
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg.

(30,0 g)
(40,0 g)
(12,0 g)
(700,0 g)
(70,0 g)

Vitaminos arckrém
Ung. hydrophil. non-ion.
Cerae lanae
Paraff. liquid.
Triaethanolamini
Aquae dest.
Ol. Vigantol
Inj. „Vitamin – E” [1 ml.]
Inj. „Panthenol” [2 ml.]
Ol. „Vitamin – A”
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.

(100,0 g)
(10,0 g)
(20,0 g)
(3,0 g)
(100,0 g)
(1,0 g)
(Amp. No. I.)
(Amp. No. I.)
(3,0 g)

Szemránckrém
Cerae lanae
Cerae flavae
Alc. cetylstearyl.
Ol. ricini
Ol. helianthi
Natr. tetrabor.
Methyl. paraoxybenz.
Aquae dest.
Vasel. cholest.
Ol. „Vitamin – A”
M. f. cremor
D.S.: Külsőleg. Szemránckrém.

(5,0 g)
(2,5 g)
(2,5 g)
(4,0 g)
(4,0 g)
(1,0 g)
(0,20 g)
(20,0 g)
(60,0 g)
(1,0 ml.)

Sol. kalii permanganici FoNo V.
Kalii permang.
Aquae dest.
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg.

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

Theophyllines gyermekkúp
Theophyllini

(0,02 g)
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Adeps. sol. quant. sat.
Dentur tales doses No. X. (decem)
D.S.: Naponta 1-2 kúpot a végbélbe helyzni.
Hűvös helyen tartandó.
Decoct. sapon. pro inf.
Tinct. sapon.
(2,0 g)
Aquae dest.
(80,0 g)
Sir. simpl.
(20,0 g)
Spir. anisat.
(gtt. No. V.)
Sol. cons.
(1,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: 2 óránként 2 kávéskanálnyit bevenni.
Gyermek pepsines (étvágyjavító)
Acid. chlor. dil. 10%
(2,0 g)
Pepsini
(2,0 g)
Sir. rubi idaei
(30,0 g)
Aquae dest.
(ad 100,0 g)
M. fiat solutio
D.S.: 1 evőkanálnyit 1/2 pohár vízben étkezés közben elfogyasztani. Étvágyjavító.
Hidratáló kenőcs
Ung. hydrophil. non-ion.
Ung. hydros.
Sol. acid. bor.
Inj. „Vitamin - B12 300 mikrogr.”
Inj „Vitamin – E”
Olei „Vitamin – A”
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Hidratáló Kenőcs.

(30,0 g)
(30,0 g)
(40,0 g)
(Amp. No. II.)
(Amp. No. I.)
(1,0 ml)

Bőrkeményedésre
Ung. emoll.
Aquae dest.
Ung. „Ftorocort”
M. fiat unguentum
D.S.: Külsőleg. Bőrkeményedésre.

(25,0 g)
(10,0 g)
(Tub. orig. No. I.)

CNS hüvelykúp (Fluorra jó) (Cs.Sz.Zs.)
Chloramphenicoli
Nystatini
Sulfadimidini
Massa macr. qu. s.
Dent. tal. dos. No. X. (decem)
D.S.: E:1 hüvelykúp

(0,10 g)
(0,10 g)
(0,10 g)

Arctonik (Pattanásos bőrre)
Acid. bor.
(3,0 g)
Acid. salic.
(2,0 g
Camph.
(1,0 g)
Tinct. chamomill.
(10,0 g)
Alc. conc.
(30,0 g)
Aquae dest.
(60,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Arctonik, pattanásos bőrre.
Arckrém
Ung. hydrophil. non-ion.
Aquae dest.
Ol. helianthi
Aetherol. citri

(50,0 g)
(60,0 g)
(5,0 g)
(gtt. X. [decem])
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M. fiat cremor
D.S.: Külsőleg. Arckrém.
Arctej
Cerae lanae
Stearini
Ol. helianthi
Triaethanolamini
Aquae dest.
Inj. „Vitamin – E”
M. fiat suspensio
D.S.: Külsőleg. Arctej.

(30,0 g)
(40,0 g)
(70,0 g)
(15,0 g)
(845,0 g)
(Amp. No. V. [quinque])

Fájdalomcsillapító kenőcs
Cerae flav.
(16,0 g)
Paraff. liquid.
(24,0 g)
Vasel. flavi
(40,0 g)
Mixturae aetherolei
(20,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Fájdalomcsillapítő kenőcs.
Ind.: Analgeticum, antirheumaticum, viszketés, rovarcsípés ellen.
Lejárat: 6 hónap.
Mixt. aetherol.
Aetherol. cinnamoni
(1,0 g)
Aetherol. caryophyli
(3,0 g)
Aetherol. levendulae
(3,0 g
Aetherol. menthae pip.
(5,0 g)
Aetherol. eucalypti
(10,0 g)
Camphori
(3,0 g)
Mentholi
(75,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x
Fejfájás elleni por
Drotaverini chlor. seu Papaverini chlor.
(0,5 g)
Acid. ascorb.
(1,0 g)
Coffein. citric.
(1,0 g)
Noraminophen. natr. mes.
(4,0 g)
Misce fiat pulvis
Div. in dos. aeq. No. X. (decem)
D.S.: Szükség esetén étkezés után 1 port bevenni.
Max. napi dózis: 3x1
Ind.: Analgeticum, dysmenorrhoea, gyomor- és bélcsatorna görcsös fájdalma.
Lejárat: 6 hónap.
Fájdalomcsillapító
Codeini
(2,0 g)
Phenobarbitali
(3,0 g)
Massae pilulae quantum satis
Divide in doses aequ. No. C. (centum)
D.S.: Fájdalomcsillapító pilula. Szükség esetén 1x1.
Max. napi dózis: 3x1
Izomláz elleni por
Thiamin. chlor.
(0,50 g)
Natr. dihydrogenphosph.
(5,0 g)
Glycosi
(5,0 g)
Acid. ascorb.
(10,0 g)
Misce fiat pulvis
Div. in dos. aequ. No. XX. (viginti)
D.S.: Izomláz elleni por. Napi 2-3x1 por, étkezés közben,
vagy izommunkát megelőzően 2-3 nappal napi 1-2 por.
Lejárat: 1 hónap.
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Sportkrém
Methyl. salicyl.
Mentholi
Hydrogel. methylcell.
Ung. hydrophil. non-ion.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Sportkrém.

(28,0
(10,0
(40,0
(62,0

g)
g)
g)
g)

Antisepticus hintőpor
Nystatini
(0,80 g)
Acid. bor.
(20,0 g)
Talci
(80,0 g)
M. f. pulvis
D.S.: Külsőleg. A fertőzött bőrfelületre naponta 2x.
Ind: Antimycoticum, antisepticum.
Lejárat: 6 hónap.
Gomba elleni ecsetelő 1.
Acid. bor.
(0,5 g)
Acid. salic.
(1,50 g)
Ammon. bitumensulf.
(2,0 g)
Balsami peruviani
(2,0 g)
Sol. iod. alc.
(5,0 g)
Tinct. benzoe
(9,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületre naponta 2x.
Ind: Antimycoticum. Seborrhoea, eczema, pruritus esetén. Keratoplasticus hatású is.
Lejárat: 1 hónap.
Gomba elleni ecsetelő 2.
Acid. salic.
(1,50 g)
Acid. benzoic.
(3,0 g)
Sol. iod. alcohol.
(5,0 g)
Spir. camph.
(40,50 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületet naponta 2x ecseteljük.
Ind.: Antimycoticum, antisepticum.
Lejárat: 1 hónap.
Gomba elleni ecsetelő 3.
Camphori
(2,0 g)
Acid. salic.
(4,0 g)
Resorcini
(4,0 g)
Glycerini
(20,0 g)
Tinct. benzoe
(20,0 g)
Alcohol. dil. 70%
(70,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás bőrfelületet naponta 2-3x ecseteljük.
Ind.: Antimycoticum, acne, seborrhoea, ekzema ellen.
Lejárat: 6 hónap.
Gombásodás elleni hintőpor
Natr. benzoic.
(5,0 g)
Zinc. oxyd.
(5,0 g)
Talci
(40,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: A fertőzött bőrfelületet tisztítás és szárítás után naponta 2x behintjük.
Ind.: Antimycoticum. Moniliasis ellen.
Lejárat: 6 hónap.
Lábgombásodás elleni hintőpor
Camphori
Acid. salic.

(1,0 g)
(1,50 g)
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Acid. boric.
(5,0 g)
Alumenii
(5,0 g)
Talci
(43,75 g)
Zinc. oxyd.
(43,75 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Neomagnolos lábmosás után a lábakat szárazra törölni, behinteni 2x naponta.
Ind.: Antimycoticum, moniliasis ellen.
Lejárat: 6 hónap
Nystatinos, gomba elleni kenőcs
Nystatini
(1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.
(99,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x, legfeljebb 10 napon át.
Ind.: Antimycoticum, moniliasis, soor, candida fertőzés esetén.
Penta-oldat
Acid. salic.
(0,40 g)
Iodi
(0,40 g)
Kalii iodati
(0,40 g)
Glycerinum borax. FoNo
(4,0 g)
Tinct. benzoe
(ad 40,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. A gombás felületre ecsetelő, naponta 2x.
Ind.: Antimycoticum. Aphtha, herpes esetén is alkalmazható.
Lejárat: 6 hónap.
Nystatinos szájecsetelő 1.
Nystatini
(3,30 g)
Sorbiti
(25,0 g)
Mucil. metylcell.
(30,0 g)
Sol. cons.
(1,0 g)
Aquae dest.
(ad 100,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Legfeljebb 10 napon át, étkezés után a szájat ecsetelni.
Jav.: Antimycoticum, stomatologicum, soor fertőzés esetén.
Nystatinos szájecsetelő 2.
Nystatini
(0,5 g)
Glycerinum borax. FoNo
(29,5 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.
Jav.: Antimycoticum. Soor kezelésére.
Lejárat: 1 hónap.
Szájpenész elleni ecsetelő csecsemőnek I.
Metylrosanilin. chlor.
(0,25 g) seu (0,5 g)
Aquae dest.
(ad 50,0 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.
Szájpenész elleni ecsetelő csecsemőnek II.
Metilini parahydroxibenzoici
(0,60 g)
Propylenglycoli
(19,40 g)
M. f. solutio
D.S.: Külsőleg. Szájecsetelésre, étkezés után, naponta 2x.
Antiflogisztikus kenőcs
Ung. „Hydrocortison 1%”
Ung. „Phlogosam”
Ung. hydrophil. anion.
M. f. unguentum

(10,0 g)
(10,0 g)
(50,0 g)
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D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Allergiás dermatitis, eczema, antiflogisztikum.
Szteroidos cink - ichtiol kenőcs
Ung. „Ftorocort”
Ammonii bitumensulf.
Zinc. oxyd.
Vasel. albi
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Gyulladásos bőrbetegségek,

(15,0 g)
(1,0 g)
(2,0 g)
(17,0 g)
eczema, égés, fagyás esetén.
Szteroidos hűtőkenőcs

Ung. „Flucinar”
(30,0 g)
Ung. alum. acet. tart.
(70,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Eczema, allergiás dermatitis esetén. Gyulladáscsökkentő, hűsítő.
Higított szteroidos hűtőkenőcs
I.
Ung. „Ftorocort”
(30,0 g)
Alum. acet. tart. sol.
(1,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.
(19,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Gyulladásos, allergiás bőrbetegség, eczema, pruritus ani.
II.
Ung. „Hydrocortison 2,5%”
Alum. acet. tart. sol.
Ung. hydrophil. anion.
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Alergiás dermatitis, eczema,

(5,0 g)
(2,5 g)
(42,5 g)
hűsítő, összehúzó, enyhe desinficiens.
Higított szteroidos-kénes kenőcs

Ung. „Hydrocortison 2,5%”
(5,0 g)
Sulf. pp.
(2,0 g)
Alum. acet. tart. sol.
(2,5 g)
Ung. hydrophil. anion.
(42,5 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 2x.
Ind.: Allergiás dermatitis, eczema. Keratoplasticus, enyhe desinficiens.
Kamillosan kenőcs
Ung. „Azulenol”
(20,0 g)
Ung. alum. acet. tart.
(30,0 g)
Ung. hydrophil. non-ion.
(50,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg.
Ind.: Dermatologicum. Antiphlogisticum. Égési, fagyási sebek, felfekvések hámosodásának elősegítésére.
Klionos kenőcs fogászati célra
Metronidazoli
(2,5 g) seu „Tabl. Klion” No. X. (decem)
Olei „Vitamin – A”
(2,0 ml.)
Ung. „Neogranormon”
(20,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Gézlapra kenve, szájnyálkahártyára helyezve 10 perces helyi pakoláshoz.
Ind.: Stomatitisben, hámképződés elősegítése.
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Scabies ellen ecsetelő
I.
Natr. thiosulf.
(20,0 g)
Aquae dest.
(80,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Bekenésre, naponta 1-2x. 10 perc várakozás után langyos szappanos fürdő.
II.
Acid. chlor. dil.
(20,0 g)
Aquae dest.
(80,0 g)
Misce fiat solutio
D.S.: Külsőleg. Bekenésre, naponta 1-2x. Rövid várakozás után langyos szappanos fürdő.
Rühkenőcs
Sulf. pp.
(40,0 g)
Calc. carb.
(60,0 g)
Vasel. flavi
(240,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Scabies ellen. A kenőcsöt bedörzsölni, rövid várakozás után langyos szappanos fürdő.
Kezelés 5 napon át.
Bizmut paszta
Bism. subgall.
(2,0 g)
Anyli tritici
(5,0 g)
Talci
(5,0 g)
Vasel. cholest.
(ad 50,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Emlőrhagadok kezelésére, naponta 2x, szoptatás előtt olajos vattával, majd langyos szappanos
vízzel lemosni.
Ind.: Sebfelület szárító adstringens és antisepticum.
Impetigo kenőcs
Cliochinoli
(1,0 g)
Acid. salic.
(2,0 g)
Vasel. cholest.
(97,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Az olajjal megtisztított bőrfelületet naponta 2x vékonyan bekenni (víz ne érje.)
Ind.: Dermatologikum, antisepticum. Ótvar pörkök eltávolítására.
Szárító hintőpor
Acid. bor.
(3,0 g)
Acid. salic.
(3,0 g)
Acid. tannic.
(5,0 g)
Zinc. oxyd.
(25,0 g)
Talci
(64,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg. Naponta 2-3x.
Ind.: Adstringens, antisepticum, viszketéscsillapító és szárító hatású.
Szárító kenőcs
Bolus albae
(5,0 g)
Zinc. oxyd.
(30,0 g)
Cerae lanae
(10,0 g)
Vasel. flavi
(20,0 g)
Olei jecori aselli
(25,0 g)
Vanillini
(0,05 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. Naponta 1-2x.
Ind.: Dermatologicum, hámosító kenőcs. Gyerekeknek és decubitusban szenvedőknek is alkalmazható.
Szárító paszta
Bism. subgall.
Zinc. oxyd.

(10,0 g)
(10,0 g)
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Amylum. tritici
(10,0 g)
Cerae lanae
(10,0 g)
Ol. helianthi
(10,0 g)
M. f. pasta
D.S.: Külsőleg. Naponta 1-2x gézlapra kenve kezeljük a sebfelületet, olajos vattával tisztítjuk.
Ind.: Adstringens, antisepticum, szárító hatású.
Ichtiol - szalicil kenőcs
Acid. salic.
(0,5 g)
Sulf. pp.
(2,0 g)
Acid. bor.
(5,0 g)
Zinc. oxyd.
(10,0 g)
Talci
(20,0 g)
Vasel. flavi
(27,5 g)
Cerae lanae
(30,0 g)
Ammon. bitumensulf.
(5,0 g)
M. f. unguentum
D.S.: Külsőleg. A kenőcsöt szesszel vagy szaliciles szesszel megtisztított bőrre kenjük, este 1x.
Ind.: Dermatologicum, antiseborrhoicum.
Hintőpor himlőhólyag kezelésére
Camphori
(1,0 g)
Mentholi
(1,0 g)
Bism. subgall.
(5,0 g)
Zinc. oxyd.
(10,0 g)
Talci
(33,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg.
Ind: Dermatologicum. Himlőhólyag viszketés csillapítására.
Norcainos hintőpor
Mentholi
(0,75 g)
Benzocaini
(1,5 g)
Magnes. carb. hydroxyd.
(20,0 g)
Talci (ad 100,0 g)
M. f. sparsorium
D.S.: Külsőleg. A fájdalmas, viszkető, fekélyes sebre naponta többször rászórni.
Gyerekeknél naponta legfeljebb 3x.
Ind.: Dermatologicum. Fekélyes sebek kezelésére. Hűsítő, szárító, viszketéscsillapító.

