A Gyógyszertechnológia gyakorlat jegyzőkönyv vezetéséről:
1. A vénykészítési / receptúrai gyakorlatokon a kiadott, megnevezett készítményekről
kézírásos jegyzőkönyvet kell vezetni.
2. A vényelőiratok a hivatalos vényírás (FoNo VII.) szabályai szerint, az
alapkészítmények (Ph.Hg. VII. ill. FoNo VII.) előirat formájában írandók le.
3. Leírandó: a hivatalos teljes latin név, a maximális latin rövidítés, a hivatalos magyar
név; ezután az összetétel ill. a vény – szabályos befejezéssel.
4. A készítmény felhasználhatóságára utaló időtartamok leírása: a „Rendeléskor
készítjük” = a felhasználási idő + 1 nap; az 1-3 hónap kiírva; a FoNo-s készítmények
nem jelzett esetében is kérjük a jegyzőkönyvbe odaírni „Felhasználhatósági időtartam
6 hónap”, a FoNo-ban hivatalos alapkészítmények esetében 1 év. A Gyógyszerkönyvi
alapkészítmények esetében is jegyzőkönyvben írandók a felhasználhatósági időtartam,
a nem jelölt esetekben az 5 év.
5. A készítmény javallatának ismertetése a befejező részben, amihez nem szükséges az
egyes hatóanyagok részletes hatása de a komplex, egy-két szóban kifejezhető
javallatát írják le!
6. A készítést vázlatpontokban – kiemelten a kritikus lépések – írják le.
7. Az alapkészítményeknél a főbb inkompatibilitások felsorolandók.

8. Az adagellenőrzés számítását táblázatos formában kérjük, az életkor megjelölésével és
a készítmény kiadhatóságra való következtetés pontos megfogalmazásával.
9. A készítményben levő anyagok /hatóanyagok szinonim nevei sorolandók fel, elsőként
a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos neve; majd leírandók az anyagok
sajátságai: leírása, jellegzetes oldékonysága.

10. Példák:
a) vényelőiratok/receptek:
╬ Klysma chlorali pro infante
(Klys.chloral.pro

FoNo VII.

infant.)

Rp. Chloralhydrati
gramma unum (g 1,00)
Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi
grammata triginta (g 30,0)
Aquae purificatae
ad grammata octoginta (ad g 80,0)
Misce fiat solutio
Detur ad vitrum fuscum
Signetur: Ha az orvos másképp nem rendeli csecsemőnek ¼-ét; kisgyermeknek 2 éves
korig ½-ét; 2 éves kor felett az egész mennyiséget egyszerre, langyosan csőrének.
Gyermekgyógyszer.
Rendeléskor készítjük.
Javallat: anticonvulsivum, sedativum.
Készítés:
- frissen kiforralt és lehűtjük a desztillált vizet, táramérlegen kimérjük a
gyógyszeres üvegbe,
- a kézi/gyorsmérlegen kimérjük a klorálhidrátot, oldjuk a vízben,
az oldathoz elegyítjük /hozzámérjük a táramérlegen / a hidroxi-etilcellulóz
nyákot,
- összerázással homogenizáljuk az oldatot.
- Szignáljuk a konkrét életkor szerinti utasítás megadásával.
Adagellenőrzés:
Pl. 4 éves a beteg, adagolás: egyszerre, napi egyszer
╬ Chloralhydratum
Pro dosi
Pro die
megjegyzés

Ph.Hg.VII.
maximális adag
550 mg
1,08 g
Altatónak, görcsoldónak a napi
adag csőrében

Rendelt mennyiség
1 000 mg !!
1,00 g

A készítmény egyszeri rendelt adagja túllépi a gyk-i megengedett értéket, de a
„megjegyzés” indoklása miatt kiadható, mert a napi adagot nem haladja meg a rendelt
mennyiség.
╬ Chlorali hydras, Chloralhydratum, Chloralum hydratum, klorál-hidrát
Sajátságai: színtelen, átlátszó kristályok. Szaga sajátos, gyümölcsre emlékeztető,
gyengén szúrós. Vízben nagyon bőségesen oldódik.

Mucilago hydroxyaethylcellulosi
Ph.Hg.VII.
Muc.hydroxyaethylcell.
Hidroxi-etil-cellulóz-nyák
Színtelen, átlátszó viszkózus nyák. Csaknem szagtalan, íztelen.
Vízzel minden arányban elegyedik.
Inkompatibilitás: >50 % alkohol, glicerin, propilénglikol, tömény sóoldatok, csersav,
fenol.

b) + Belladonna- kivonatos noraminofenazonos oldat
Rp. Extracti belladonnae sicci
centigrammata viginti (g 0,20)
Metamizoli natrici
gramma unum (g 1,00)
Calcii bromati
grammata septem (g 7,00)
Sirupi simplicis
grammata viginti (g 20,0)
Aquae purificatae
ad grammata centum (ad g 100,0)
Misce fiat solutio
Detur ad vitrum fuscum
Signetur: 4 óránként 5 millilitert

magisztrális előirat

Rendeléskor készítjük.
Javallat: antipyreticum, sedativum.
Készítés:
- A metamizolt kb.30 g /ha szükséges meleg (kb.40-75°C)/ vízben oldjuk.
Kis mozsárban ( 10 g-os) 1 csepp vízzel eldörzsöljük a száraz belladonnakivonatot (kimérés - celofánkorong !) és az üvegbe mossuk.
- az oldatot kiegészítjük 59,0 g-ra.
- A kalcium-bromidot törzsoldatból mérjük: 21,0 g felel meg az előírt 7,00 g
hatóanyag mennyiségének.
- Végül az egyszerű sziruppal elegyítjük, összerázással homogenizáljuk az
oldatot.
Adagellenőrzés:
Pl. 9 éves a beteg, adagolás 4 óránként 5 millilitert,
Azaz egyszeri adag= 5 g készítmény, napi (1 + 16/4) = 5 alkalom.

Pro dosi
Pro die

+ Extractum belladonnae siccum
Ph.Hg.VII.
Rendelt
maximális adag
mennyiség
40 mg
10 mg
120 mg
50 mg

+Metamizolum
Ph.Hg.VII.
Rendelt
maximális adag
mennyiség
350 mg
50 mg
1,20 g
0,25 g

A készítmény kiadható 9 éves beteg részére
+Belladonnae folii extractum siccum normatum, + Extractum belladonnae folii siccum, száraz
belladonna-kivonat
Sajátságai: barna nedvszívó durva por, szaga sajátságos. Vízben zavarosan oldódik.
Hatóanyagai összes alkaloid atropinbázisban kifejezett és beállított értékű.
+ Metamizolum natricum, Noramoniphenazonum natrium mesylicum, Novaminophenazonum, Algopyrin, Analginum, Novalgin, noraminofenazonum-nátrium-mezilát
Sajátságok: színtelen vagy gyengén sárgás kristályok, ill.fehér vagy gyengén sárgás kristályos
por. Szagtalan. Vízben bőségesen oldódik.
Calcii bromidi, Calcium bromatum, kalcium-bromid
Sajátságok: összetapadó, fehér, szemcsés por. Szagtalan. Levegőn nedvességet szív és
elfolyósodik, ezért a receptúrában alkalmazható oldatkészítésekhez törzsoldat formában
(Calcium bromatum solutum 33,3 %).Vízben bőségesen oldódik.

c) Alapkészítmény:
Unquntum emulsificans anionicum
(Ung.emulsif.anion.)

Ph.Hg.VII.

Anionos emulgeáló kenőcs
Készítés: Natrium laurylsulfuricum
40,00 g
Aqua destillata
15,00 g
Alcoholum cetylstearylicum 360,0 g
Paraffinum liquidum
200,0 g
Vaselinum album
400,0 g
Műveletek:
- a cetil-sztearil-alkoholt vízfürdőn megolvasztjuk, kb. 90 °C-ra melegítjük,
- hozzákeverjük a nátrium-lauril-szulfátot és a forrásig melegített vizet,
- a folyadékot kb. 110 – 120 °C-ra melegítjük, élénken keverjük, míg az erős habzás
megszűnik.
- Kismértékű lehűlés után a megolvasztott fehér vazelin és folyékony paraffin elegyével
összekeverjük.
- Az olvadékot kihűlésig keverjük.
- Másnap a kenőcsöt homogenizáljuk
Felhasználhatósági időtartam: 1 év.
Inkompatibilitás: alumínium-sók, nehézfémsók, kvarterner ammónium-vegyületek, ichtyol.
Alcohol cetylicus et stearylicus, Alcoholum cetylstearylicum, Alcohol cetylstearylicus,
Cetostearolum, cetil-sztearil-alkohol.
Sajátságok: fehér vagy sárgásfehér, zsíros tapintású kristályos tömeg vagy fehéren csillogó
lemezkék, viasz-szerű anyag. Alkoholban, éterben oldódik.
Aqua purificata, Aqua destillata, desztillált víz.
Sajátságok: színtelen, átlátszó, tiszta folyadék.
Natrii laurilsulfas, Natrii laurylsulfuricum, Texapon, Ultra, nátrium-lauril-szulfát.
Sajátságok: fehér vagy kissé sárgás, laza kristályos por, vagy szemcsésített granulátum.
Vízben bőségesen, de zavarosan oldódik, erősen habzik.
Paraffinum liquidum, Oleum paraffini, csontolaj, paraffinolaj, trombita-olaj, folyékony
paraffin
Sajátságok: tiszta, színtelen, olajszerű folyadék. Csaknem szagtalan, íztelen. Vízzel,
alkohollal gyakorlatilag nem elegyedik, zsíros anyagokkal elegyedik.
Vaselinum album, fehér vazelin
Sajátságok: fehér, kenőcs állományú anyag. Vízben, alkoholban nem oldódik. Éterben,
benzinben bőségesen oldódik.

