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GYOGYSZEREINK 
i'vfagyarvnzágon a gyógyJzerctórzJkónyvezéi 1933 óta, a 200/1933 BAL kómndelet hatályba lépéJétől kótelezó· 
Az 1930-aJ évektől 2009 04. 30-(g 38 humán gyógyrzer rendelkezik folyamatoJan forgalomba hozatali engedéllyel, 
amely a jelenleg tórzJkónyvezett 5678 kérZffmény 0,67%-át teJzl kl Az alábbz kózlemény áttekzntz e termékek ne
vét, a forga!omha hozatali engedé!Jek e1edeti érjelenlegz jOgoJ'lllijának nevét, valamint a teráptdí javallatok változárát 
1945előttól1952-n ér 1988-n át 2009-zg 

A „gyógyszermatuzsálem" kifejezés nagyon viszony
lagos Elég csak a több száz, sőt, ezer éve alkalmazott 
gyógynövények.te, növényi kivonatokra vagy ásványi 
anyagokra gondolnunk, amelyekhez képest a szintetikus 
hatóanyagok túlnyomó része nagyon fiatal 

Az izolált természetes szerves vegyületek a XVIII. szá
zad vége tájától kezdtek (gyorsuló ütemben) megjelenni, 
majd a szerves kémia és a kémiai nagyipat XIX. századi 
fejlődése nyomán az elmúlt mintegy mástelszáz évben óri
ási választékban és mennyiségben kértek helyet maguknak 
a leghilönfélébb szerves vegyületek a gyógyítás területén 
Túlnyomó többségük előbb-utóbb eltűnt, míg mások ma
radtak. Mindazonáltal nagy részük így vagy úgy, de hozzá
járult a gyógyszeres terápia fejlődéséhez 

Az alábbi közlemény gyógyszermatuzsálemként a 
Magyarországon az 1930-as évektől mostanáig (2009 
04 30 ) törzskönyvezett gyógyszereket említi, lévén, 
hogy hazánkban a gyógyszerek törzskönyvezése (ható
sági nyilvántartásba vétele) a 200/1933 BM köttendelet 
által 1933 óta kötelező 

Az 1933-1939 között törzskönyvezett gyógyszerek kö
zül jelenleg 38 rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel 
Oásd 1 és 2. táblázat) Összehasonlításként, a törzsköny
vi nyilvántartásban például 1937-ben már 4092 allopátiás 
gyógyszerkészíttnény (többkomponensű gyógyszer-kü
lönlegesség, vegyileg egységes összetételű gyógyszerek és 
kommersz injekciók) szerepelt Meg kell jegyezni, hogy ami 
nem olvasható az 1. és a 2. táblázatban, az nem feltétlenül 
azért került ki a használatból, mert minden tekintetben túl
lépett volna rajta az idő, hanem adott esetben azért, mert az 
illető készíttnényt valamilyen más ok miatt törölték a törzs
könyvből (nűntpéldául az 1933. 01 01-jén törzskönyvezett 
Algopyrin injekciót és tablettát [Chinoin] vagy az 1936. 01. 
01-jén bejegyzett Amidazophenum 0,1 mg és 0,3 mg tab
lettát [Chinoin]) 

Ez a 38 gyógyszer a 2009 április 30-án magyaror
szági forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 5678 
allopátiás készítmény (köztük az izotópokkal és az im
munológiai termékekkel) 0,6 7°/o-át teszi ki, vagyis a mai 
magyarországi gyógyszerkincs 99,33%-a a későbbi idő-

szakokból származik 
Az 1 táblázat törzskönyvezésük időrendi sorrendjé

ben mutatja be a 38 hazai gyógyszermatuzsálemet, mfg 
a 2 táblázatban alfabetikus sorrendben ismertetjük az 
indikációs területek időbeli változásait a II világháború 
vége [1, 5, 6, 8] előtt, illetve a dr Egger gyár esetében 
[7] az 1950-es államosítást megelőzően kiadott céges is
mertetők, az Egészségligyi :Nfinisztérium által elsőként 
1952-ben megjelentetett hivatalos gyógyszerleírások [2] 
az 1989 /1990-es rendszerváltozás előtti utolsó (1988-as) 
OGYI „Útmutató a gyógyszerkészitrnények rendelésé
re" című kötet [3], valamint a jelenleg hatályos alkalma
zási előírások [4] alapján. 

Ezekből hamar kitűnik, hogy a tudomány fejlődése, 
a törzskönyvi követelmények szigorodása és az újabb, 
megfelelőbb gyógyszerek megjelenése általában sokat 
változtatott a javallatokon, bár vannak, amik nem vál
toztak az elmúlt mintegy 70 év folyamán. Ugyanakkor az 
is látható, hogy a gyógyszeres terápia sosem „vegytiszta" 
természettudomány, hanem, ha úgy tetszik, a természet
tudomány és az emberi társadalom bonyolult kölcsön
hatásának terméke, és a társadalmak az egyes hatóanya
gokat/ gyógyszereket mindig a saját priorításaiknak, 
felismeréseiknek és céljaiknak megfelelően használják, 
hagyják el vagy esetleg fedezik fel újra 

S z a b o 1 e s D o b s o n: 1--Iungarian history of medi
cines, I Registered drug mathusalems in Hungary 
In Hungary registration of medicines fot human use 
became mandatory in 1933 afrer the issuance of the 
200/1933 Ordinance of the JV1inister of Internal Affairs 
From the 1930s until 30. 04 2009, 38 medicina! products 
are registered uninterruptedly, constituting 0.67% of the 
5,6 78 allopathic medicinai products for human use with 
current marketing authorisation This paper reviews 
the brand names, the names of the original and current 
marketing authorisation holders and the change of 
therapeutíc indications from before 1945, 1952, 1988 
and 2009 
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'Tanttlfü.ány 

t. táblázat: Az 1930-as években tötzskönyvezett és jelenleg (2009 .. 04 .. 30.) is étvényes fotgalomba hozata
li engedéllyel tendelkező gyógyszetkészítmények az Országos Gyógyszerészeti Intézet törzskönyvi nyil
vántat·tása alapján 

Tórzskonyyi bejegyzés 
dátuma 

·. 1933. oi.ói 

1933. 01. 01.' 
' ', 

'j9~3.Q1.ŐJ.. 

1933. 01. 01: 

193,J:oi.01.· 

1933 01 01. 

1933. 01 01 

· · • 1.93ió.1 oi. 
1933. 01 01 

1933. 04. 01 

' 1933. 04.;12, 

1933. 11 28 

1933. 12. 31: 

1934. 01. 01. 

1934; 01. 01: 

1935 01. 01 

\935, 01: 01: 

1935. 01 01. 

1935.öf 11. 

1935. 10. 15. 

1937,01: 01. ' 

1937. 01. 01. 

1937. Dt 01: 

1937. 01. 01 

1938. 01. 01-

-
Terméknév 

CAtGIM~Sc tniekGÍÓ 

EPHERIT tabletta 

'. ÉRG~M~ippek'(erecjetileg: 
:oldat) 

ERGAM injekció 

. HYPER9t.tabletta .. 

KALMOPYRIN labletta 

.NITRÓM1[-J'fo:s·mgtab1etta· 
( erédetifeg·:::Ni,trogiy&frih 

• tabletta o,ooosr · 

PAPAVERINUM HYDROCHLO
RICUM 0,04 g tabletta 

S.E.VENAL 1Qümjlt~bletta 

SEVENALETTA tabletta 

NEOGRANORMON kenőcs 

TONOGEN injekció 

· TROPARIN CÓMBINATUM 
tabieua~, 

HYDROCODIN tabletta 

MERISTIN tabletta 

ALSOLkrém 

NEOMAGNOL tabletta 

DIAPHYLLIN 150 mg tabletta 

bíPANKRIN bélben oldódó 
drazs~ 

ERIGON szirup 

DIAPHYLLIN VENOSUM 
iíljekdó~,8% 

VITAMIN A olaj 
(eredetileg Virgin olaj, később 

Wander Vit.. A olaj) 

PEMALGON tabletta 

HEMORID végbélkenőcs 
{eredetí!eg Nohiisa kenőcs) 

HEMORID végbélkúp · 
(eredétileg Nohasa végbél.kúp) 

PHENOLPHTALEINUM 
0,5 g ta.bletta 

ACIDUM NICOTINICUM 50 mg 
tabÍetta 

- ~ - -

Hatóanyag 

, „ ~ka!Gili~~~:~m~On~át . , ,. 

efedrin 

, ·erQü,t~~t~~t~rf~fáf, , 

ergotamin-tartarát 

~i~r~~~p,ero~!dl~á.í~~En)d 
acelilszalicilsav 

papaverin 

·f~noh?íbJtál·· , 

fenobarbilál 

e~oká.lcíferOl~ SZínteUkUs: ŰJ~joS 
vitami.n .A: k9f}~ntr~.tuíll( Paílkre~sz· 
· · :pűr,:cínk:.oxid · 

adrenalin 

rTietll-hŰITJáfrá))iíl-bróh1i1ifeíl:o'bárbi: \ 
· tái •. PaPaverfr1-jlidÍŰk!o[id. · ' · 

dihidrokodein 

fenobarbitál 
. ~·~inotenazOn · 

papaverin 

aluminium-acetotartarát 

'k1orófi~n~sZ~szkyi~fi:1~! 
teofillin-etiléndiamin 

(kodein-hidroklorid-dihidrát - az ere
deti összetételben nem szerepel), 
nátrium-hipofoszfit, kalcium-hipo
foszfit, kálium-gvajakolszulfonát-

hemihidrát 

retinol 

am.inofenazon, 'karb.roma! 

efedrin-hidrok!orid, prokain
hidroklorid, mentol, D~kámfor, 

cickafark illóolaj 

adrena!in,.eti;idrin-hidrbk!prid, 
prokáln~hidroklorid, mentol, D

kámfor,'cíckáfaík ll!óolaj 

fenolftalein 

nikotinsav 

Forgalomba hozatali engedély 
eredeti jogosultja 

Chinoin 

Richter 

, :~i~h!e(.'::'·· 

Richter 

Chinoin 

· . ·~hi.n.oi}r· 
Chinoin 

Qf. ~gg.er 

Richter 

C.hinoio 

Dr Egger 

Dr. \Nander 

Vajnai József 

Ch\noin' 

Richter 

Richter 

Dr„ Wander 

Dr. Wander 

Chinoin 

Chlnoín: 

Országos Egészségügyi 
Anyagraktár 

Richter 

Forgalomba hozatali engedély 
Jelenlegi jogosultja 

·'RiCfif6í"." „.P,„ „ ·''' 

Extractum-Pharma 

· Richter 

Richter 

Zentiva HU 

· V~hian~.P.iiatrtJÉj M?9~~r~~~.~~„, 
Valeant Pharma Magyarország 

Richter 
,. e·:~' ' „ „„ . .;,< 

·:; :.Extracfu.m~Pb~r~~ · 

Alkaloida 

EGIS 

Vaiéa'Di:Ph.a!Jlja:MaQyarofs·Zág·. ·.j 
•-.' ,·,„„,,',} 

Richter 

Extractum-Pharma 

·Richter: 

EGIS 

Wagner-Pharma 

PharmárilaQlSt-KJt 

Vateant Pharma Magyarország 

PaiínónPhi3rma. • 
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Torzskönyvi bejegyzés 
dátuma 

Terméknév Hatóanyag 
Forgalomba hozatali engedély 

eredeti jogosultja 
Forgalomba hozatali engedély 

jelenlegi jogosultja 

1938. 01. 01. 

1939. 01. 01. 

1939 01 01. 

1939. 01. 01 

•. ~9~9 Q.1 Q1 ... 

1939. 01. 01. 

1939 .. 01.01.' 

1939 01. 01. 

DEMALGONIL injekció 

allobarbitál 

'Áau.11 [)fsriLLATA pfio 
1NJl':ér19NE 

ATROPINUM SULFURICUM

EGIS 0, 1 % injekció 

.... d~sq [l~\-1yP,'ius Í~b1étla 
DOLARGAN injekció 

(eredetileg: Dolantin injekció) 

· MORPHINUM HYDRÓCflLO-. 

•. ~ldUMTEVA 10 mg/~loldafos • 
~ injékc~ó 

MORPHINUM HYDROCHLO

RICUM TEVA 20 mg/ml oldatos 

injekció 

· NATRIUM.CHUJRÍ\TÚM 0,9% .. 

'[rljékeió" _1 Ö)Tit --

NATRIUM CHLORATUM 10% 

injekció 

NOVASCABIN emulzió: 

PAPAVERINUM HYDROCHLO

RICUM injekció 

aminofenazon 

' " -
" ;- _, 

'tiSitító~'yiz-

atropin 

petidin 

mortin 

nátrium· klorid 

bénzi/.beiizoái, _dirTientit-fta!át. 

papaverin 

Chinoin 

' -O~ég9~ -~g~$fiéglífiYi-: 
;\ A~Y_ágr~~~;_''. -

Országos Egészségügyí 

Anyagraktár 

-o~z~-~~~;_EQ,~~é~ő9Yi- '.-;: __ 

Any~g~ktér 

Magyar Pharma 

:o_rs:digo.s:, É9észs·égügyí 

:Anyagra~tár 

Országos Egészségügyi 

Anyagraktár 

Országos EQészségüg-yi 

Aryagraktái 

Országos Egészségügyi 

Anyagrakté'ir 

: Dr. Wapder 

Országos Egészségügyi 

Anyagraktár 

Zentiva HU 

EGIS 

sanofi·aventis zrt 

Teva 

Teva·_-, 

Teva 

PaílrÍóílPharmk 

Zentiva HU 

2 .. táblázat: Az 1930-as években törzskönyvezett és jelenleg is érvényes forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszerkészítmények eredeti, 1988-as és jelenlegi (2009. 04„ 30-án hatályos) javallatai 

Terméknév 

ACIDUM 
NICOTINICUM 
50 mg tabletta 

„Céges" javalla
tok - 1952 előttről 

l?ellagra. 
Erspasmusok. 
Sulfonamidok detoxi
kálása (1). 

ALSOL'kenöcs N; A. 

AQUA DESTILLATA 
PRO INJECTIONE N. A. 

N.A. 

NA : nincs adat 

Első hivatalos 
javallatok -1952 

Pellagra. Érspasmusok. 
MiQraine. Sulfonamidok de!o· 
xikalása. Fagyás. Májártalom. 
Anaciditás. Sclerosis mu!tip
lex (2). 

Oldószer (2) 

Javallatok - 1988 

A végtagok arterioszklerózisos ere· 
detü perifériás átáramlási zavara, 
claudicatio intermittens, endangitis 
obliterans. Trombózis és embólia utó
kezelése. Diabéteszes gangréna; agyi 
átáramlási zavarok {3) 

- -- -- - ,_- -
_-Eílyhén a_niíSzeptiku.'_s, ádsZtrin§éílS,

. hűsítő kenőcS (3). • · · ·· · 

Oldószer (3) 

Javallatok - 2009 

A vé9ta_gok arteriosc!erosisos eredetű 
periferias ataramlási zavara, claudicatio 
1ntermittens, endangitis obliterans. 
Thrombosis és embolia utókezelése. 
Gan,graena d_iabetica; agyi átáram!é'isi zava· 
rok (4). 

_-Felszines; VéfzeSSSI nerTI_jáí~'-SebZéSek 'és_:-:_ :- -' -
~érülések; fetsz_ines Pőrgy_u!ta_dások, bőrirritáció, 
rovarCsípéS,_ nap~és kezelése: K~zdőpö feh 
színes feffekvések kezeféSe. Pi3lénkadermatiti-s-: _; 
~égelözéseés k•Z\'lés• (4) · • 

Oldószer (4) 

F~_kbzott·m10gySiekr6Ció-<ílYálfOIYá~-- - - _,_ -- -- -- -- - -- - -· -- - : -- :- --
-- park. i.nsonismusb. an; _izzadás, ko!inerg. · '__ :- - SetJégeti beavatkoiások e_ lőtt parerUétális_: __ ; 

d 1-." h" - ·a· -,\-::1.1, t' j:>remedicciliokéntadtiató9yc)gyszerafok_o~ott __ 
-E)re etu 1perac1_ 1tás1 ~e_n ese;-naf_, f!1i_rtgygE!kréciC(cs9k~.~n. l·éS· e.· re. (ny.' á.· tefválaSzt.ás. ·' .• kélzis _előt!'a vagotóma; 111. a brónchus- -'. broricllus·szekrécio merseklese): Ugyancsak al· -: 
szekréció mérséklése~ _Simagcimgörcs-: 'kalrnas--az ínhafácfós nartosís:SOrán alkalmazott,; 
oldása·(·gyom. or-bél.huzam, epe-, vese-:, hiilajénezetfszénhitjrogének h_al$S_áraJó~~ó-:' 
hólyag ismert eredetű görcse1.- :- " -- dqtt v;:igús- aktivitáS cSoKkentésére.: -: --

AsimaizóFJlelemek'göí: '. Kofinerg·erectetú.bro.nchusgórcs. _ - Si_matzo\119.örcs-IJldása fpylqrus--spazrrn.lS, 
cséböl eredő ~UapofoK - _A szJvfokoz9tt va~us~tónusának mér-- .gyomoi~beltraktus egyéó_spasztikus_állapota,:: 
Hyperaciditas,-kóros-izz_adás. _ S(lkfése; sinusb_ra ikardia; miokar'diális- ftúg}ll!tak görcse .. ): Mo···rtiir-•. p .. 1 ilok·arp· .in.; m. ·us·ca-· .·. Asthma _bronc_t1ia!e, -Mérgezés_e_k_ -_)nfp_rktu_~ heveny s~k~ban fel!épö ridin ti~usu gombamérgezés (párducgalóca:; 
fmorphih, f)i!Ocarpin, !_égyö_lö.ga- bratlikardia-hipotónia szindróma. Művi légyölo ga!óca)_szecves fosZfóisavészt6r-, és 

_ -fóca) eseten (2}_. pneumotorfi_X előtt köh9géscsillapitás, -egyes-novényvédösz. er-rm~rgezések_~tén_ :.:: - : 
, -Labyrinthus-zavaro_n alapuló.tengeri- (tokozott parasym~thíCotorua csökkentése);: -
- betegség. Morfin-, pilokarpin-; légyölő ' f<linikai fü,neteket okozó_sinus_bradvcardia, 

galóca,- _szerve_s.foszforsavészter-,- - lnfarctuS myocardialls- heveny szaKában_f(:!llép6 
növényvédőszer-mérge_zések; béta· braW,cardia:-hypotoni<rsyrtdroma. bé_ía-bfokko- : 
blokkolók tú_ladag.olásá, vag. y túlér- lák túladagolása vagy túlérzékenység ~övetk~~ 
zékeny~e-következtében létrejött. té_ben létreiiJ."tt bradycard!a (4);-_ -- __ ; . 

· bradikard1a (3). 

• 
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Terméknév 

CALCIMUSC in
jekció 

DEMALGON tab, 
letta 

DIAPHYLUN 
150 mg tabletta 

DIAPH't'l,L!Nc 
Yt;NOSUM.injek-: 
ci?-~4;8_".Ai 

DIPANKRIN bélben 
oldódó drazsé 

„Céges" javalla
tok-1952 előttről 

A calcium kezelés 
· javallatai (1) 

Első hivatalos 
javallatok - 1952 

Vérzéses, gyulladásos, allergiás 
betegségek„ Asthma. Urticaria 
Haemoptoe. Haemophi!ia. 
Leukaemia. Serum-betegség. 
Adnexitis (2). 

: - " -- ,-\ -- -, 

Javallatok-1988 

Hipokatcémia, tetár:iiaszindróma, sú-_ 
lyos h_iperkalémia (EKG-kontroll mel
lett), at!e_rgiás betegségek, gyul
ladások. A ka_lciumháztartás diag
nosztikájában szŰkásos kalciumin
fúziós próbákhoz alapanyagként. 
Oxálsav-, citrát-, fluorid· és' Na-edetát· 
(komp!exon-) mérgezés (3). 
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Javallatok - 2009 

_-hypóca!caemia" és kalcium h[ányos álla
potok; 
.,.... akut hypoca!caemiás tetania (vesekáro
sodás, hypoparathyre_oidismus, egyes r:nér
gezések - magnézium-, oxálsav-,: citrát-, 
széntetraklorid-, fluorid-, foszfát·,-stroncium-, 
rádiummérgezés - következtében és koraszü
löttekben-és I vagy diabetes mellitusos anyák 
újszü!ötteiben); 
- Súlyos hyperka!aemia (EKG kontroll mellett) 
- kardiopulmonaris resustitatio, ha a 
hyperkalaemia, a hypoc;31caemiavagy a Ca· 
csatorna blokkoló mérgezés kóroki szerepe 
va!ószínüsithető; 
- allergiás betegségek, gyulladások adjuvans 
kezelése; 
- a Zol!lnger-Ellison -szin-dróma és a 
m"edullaris pajzsmirigy karcinóma diagnoszti
zálására használt kalcium infúziós próbák (4) . 

. i"nk)~J~?~l?i "SS~i~~„c(ril_é;Í'.~-1 ~~f!i '~ii:v~~~'-~{é),-: : 
· neh~zféfn-;_ in~r~g Va_gy _gyógyszer (pt:;.s~lt· 
'_ciláíok1 par_élCetEiritól;:oaIDlítJ_ráfo~, "tfjCiklikUs 
_aíltldéP_réis'siáílso_k'.„diQ_ifaffs,_ theo'phyllin) __ ~d"'j: -· 

„„ szbÍbeá!ásáia:_Akkqr..-is„W~asólfaqnl, ha-a„· „ „ -:'SZ~n..t&e~pi~~Óz:r-~~ih~íUt~ - ", " 
typhus, yérha~és egy_é~-fertő:

„-, _-Zö_ b_et€gségelko€n ... , M~rgeiéSek 
'„ eSetén,a-rilégJel nem szívódott :„ 

'B9Ihú~h-:tífuSZ; vérbas:-és:egyeb fét- . rilérég:fn~rJ~lté~lezti;etően felszíyódQtt(va- ":.. „ 

_tőZó gyoniOr~~-é_s bélbetegségekben ... · -gyis több mJ.nt egy-órávata_'m_érgez_és be-. . 

MérgezéSekes_etén-a rn_égJel-n~m_ , 
_szivódó_tnt1éreg él_ds?o_rbe~lására (3).:: ; k9v,etke~~~e l!tán)-_mive! a„f'.1$~e_:z,q any(lg 

Főfájás, neuralgia, 
neuritis, ischías, 
tabeses krisis, 
dysmenorrhoea, 
dentitio difficilis, 
postextractios és 
postopera!iv fáídalom, 
fájda!om-prophylaxis, 
rheumatismus, 
stb. Lázcsillapításra 
_ált. fertőző beteg
ségek, po!yarthritis, 
endocarditis, Sepsis, 
influenza, pneumonia, 
stb. eseteiben (5). 

Ppténtiált nátású 
~ fáJ99lqmcs[lfapitl):„é$ 
:an\!rl)~u~a-~qu111.,.._, .... " 
„ P_os_tope~_tlv-áH~FOti??„rl : 
'riio'rPtiin_ Pótfásár8 „ 

· hasZoillMtó (5): · 

Anginás állapotok. 
Asthma bronchia!e 
Arteriosklerosis 
és hypertonia. 
Decompen.,salt 
vitiumok (1). 

:-n:ierég f<_ö,zömb()sitésére-;(4)~-

Főfájás, neuralgia, neuritis, 
ischlas, tabeses crisis, 
dysmenorrhoea, dentitio difficiJis, 
postextractios és postoperativ 

„ „ „ _ ~9te_roh_epéltlkus_kö~~rg~sát:a cart}Q actiya_tu_s 
„ · „ a,dásáyal_rrieg \e_het szakítani~ a-ffiér0gn_ek á 

siervézetbOl-törtéílő kiűrüléS_ét ezáltal _me_g !e-
het gy?rsítaní.Néní Specifikus és bakteriális „ 
enterocolms-ekesetén,-tün9'ti keze/ésre;(4). 

fájdalom, rheumatismus,-stb. Fájdalom- és lázcsil!apitás_ (3). Fájdalom- és lázcsillapitás, enyhe szedatív 
hatássa.1 (4). Lázcsiltapitásra ált. fertőző 

betegségek, polyarthritis, 
endocarditis\ sepsis,. influenza, 
pneumonia, stb. eseteiben (2) 

„ Pp\ent,l$11,ha_t~s_ú fáldé!om:_~il
!_ap_ltq_ ~~_a,n_tirhe_~r:n,í'itiq_uTQ: .... „„ „ 
Po3:toper~tll/-állapotQan-:rriorphiíl 
p6tJáSá,ra tiaS~~áJ_hafó„{f):- „ „ „ 

Angina pectoris, Asthma cardiale 
és bronchiale. Arteriosc!erosis 
és hypertonía. -Oecompensa!t 
viliumok. Cardialis és n_ephrogen 
oedemilk (2). 

f$Jd~t0111~ ~s-: r~zC?il)ápjt~s_,_-gyerm:S~~ „ 
~ gY,ógyás_?~~an.-hip_e_rplr_e~ta,; lá~_s-, 

: -„t:k_lafl!pszi~-(3).: 

Asthma bronchia!e, bronchitis 
asthmatica, arterioszklerotikus és 
hipertóniás eredetű keringési zava
rok, c!audicatio intermittens, dekom
peniá!t vícium, kardiális _és nefrogén 
ödéma (3). 

" ",„ ' .... ,„-„„ - ' 

F_ájdalo_m~ _es, láic;.,:ill8pít_ás,_:_-g-yeíll)é_kQYó9Y_~
_szafban hyperpyrexia, 'rázas eclampsia (4). „ ,„„_„_ ,-"-- - ""; ' 

Asthma bronchia!e, bronchitis chronica acut 
exacerbációja, emphysema következtében ki
alakuló bronchospasmus megelőzése és ke
zelése (4). 

Angi0as állapotok, . 
„ _A,stpfn;:i'.,b(OJ1R..h_ial!;!: 
: „ f\rterioS~!~rosiS„ 

és;_hypert;ml?--

ASthm& t:afdia!e és brqóchi~e,:"kró-· 
:„ Angi_na_-peGtori$, Asthrna_ qárdiale nik.us.brQn.ch .. m.·.sz .•. -art.e .. n.·o.szk ... 1.e. ro. tik .. u.S_ - „ - „ , · - -„ ' - -- • 

és bronchialé- Arteriosclero· si'" · „ „ „ „ ,, -.As. thma. · .·.bíonéh.·.· iale,·. bro .. nch... itis. ch .. ron. ica.. acu.·. t -- - -- ----·-- - ,_-_ ' ~ ésh.ipert .. _ónias_erep.et .. ű.ken._·ngésiza~-

. „-QécomPe~lf 
yitiumok(1). 

Achylia gastrica. 
Dyspepsiák. 
A pancreas-működés 
csökkenésével vagy 
kiesésével járó emész
tési zavarok (1) 

és hY" .. é. rt. on .. ia .. · .. --D. • .. c,o.m.. pe··"· sa.. lt . . . „ - „ exacerbációia- emphysema következtében kíala-.. t';k Cad' r . h" _va_r~_claúdica_tio_-intermittensí_d_e_k?~ - - „t-'. --- ----- - - - -- - .--
_vitiumo ... _ ~ ia is„es __ nep rogen penzált-vícium;-kaídi$Us éS nefrogén ~uló bronchoseas~~ keZe!éSe„(4}: „ 
oedemák (2): ödéma (3). 

Achytia gastrica. Dyspepsiák. 
A pancreas-működés csök· 
kenésével v. kiesésével járó 
emésztési zavarok. Hasmenés 
Basedow-kór esetén (2). 

Achylia gastrica, diszpepszia, 
a pankreasműködés csökkentésével 
vagy kiesésével járó emésztési zavar, 
hasmenés (3). 

Az. exocrin pancreas-működés elégtelenségé
vel járó állapotok. Alkalmazható nagy mennyi· 
ségü, zsíros étel elfogyasztása kapcsán fellé
pő relatív pancreas enzimhiány okozta emész
tési panaszok megszüntetésére (4). 
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Terméknév „Céges" javallatok -
1952 előttről 

Első hivatalos 
javallatok -1952 

EPHERIT tabletta 

ERGAM cseppek 

ERGJ\M ~jekció ••.. 

ER!GON szirup 

N.A. 

-\ AbOitüS:ín·comp1ét~S."-
A _szü_lés_p_lacemtáris_~z~: 
k~. _i\tonia: Men_orrhagitJ. _ 
BasedóW:-kór _és _ 
-hYpéithYteósiso!<: 
G-!aúcOma:_:Migrén; 
sympathícqtonia (1) .. · 

A_bort_~s: lriCo~P1Eitús-. 
_ 1,\-:siül~s_-_p-lacen_táris_: s:za:_ 
:_~_i:i} f1t,o_nia._ M~nOrrhagia. __ 

__ _ ~-~-s-~9ow-~ór és ; 
_ -~yperthy~eosisqk: 

-GlaLiC,Oma:: Migrén. _ 
• '.•y[ll~athicotonia(1). 

Tuberculosis. Bronchi
tis (6). 

HEMORID végbélkúp N. A. 

-- - Köhögési_ ingér csmapí_tá-
1-!YDROCOOl[\J tabíetta sa é$·mjn~ennemü-fájda-

. lom esetén (7). 

Hypotonia, collapsus, 
fenyegető légzöközponti 
bénulás, szív-b!ock, 
asthma, chron. bronchitis, 
emphysema, tüdő tbc., aller
giás.bör-_és belbetegségek, 
röntgenkatéter, 
dysmenorrhoea, tabeses 
crisis, tengeri betegség, 
hyperemesis gravidarum, 
bélrenyheség, narcolepsia·, 
myasthenia, stb. (2). 

-'ÁbOrtúS iílCoinplEitus: 
_ A-_S~ür~s pláceritáriS sza~ 
: -_ka. Atorii_9. _Menorrhagia. 

HYpérth~reos_is:. GlauGoma. 
Mig_r~ine, Sympathjcotqnia. -
Herpes zost.er (2). 

Abortu_s-irlco_~p18t_ú-s.~ 
i -Aszü_lés_place:ntáris_siá~ '-, 
- ka. -A_torl_ia. MeQorrh,aé_ia. 
, _Hype,rthyíe?Sis, Glaucóm-á. 
, ~ Mig_~i~e,_ ~Y~_Páthiciotonia;-: 

Herpesioster (2). 

Tubercu!osis. Bronchitis (2). 

N~xfr h_aemOri:hóidaie~-. 
p~ritus :8ni;_-óxyu_rlai:;l5,_

--pe_r(ana!is _~~e~_~__(f): __ 

Nodi haemorrhoidales, 
pruritus ani, oxyuriasis, 
perianalis eccema (2). 

Köhögési inger_ csi!!apítá-- -
_ sa és:mindennen:iQ fájd_a-: 
- !o!il eS~tén. ·Gyermekekn'ek 

pertussis_nál (2). - , -

-

'I'anultriány • 
Javallatok-1988 

Hipotónia, collapsus, asthma bronchiale, 
bronchitis chronica, narkolepszia, fenyege
tő légzőközpont-bénulás, valamint allergiás 
betegségek, kinelózisok (3) 

Javallatok - 2009 

Hipotónia, co!!apsus, a légzőköz_
pont fenyegető bénulása, aslhma 
bronchial_e, krónikus bronchitis. AI· 
lergiás betegségek, narcolepsia. 
Narcolepsia, kinetosisok kezelésé· 
ben egyéb korszerűbb szerek hiá
nyában adható (4) 

- - '_Katai _gyertTI$ká9_Y1__v~ízeS, (~tl;inra 
KpraÚJYe_rm~kág)i_i -YéÍZtf!~ (atqn_ia_-8_o_St_ post_part_Um);-_késöi:_9y~rin9k_á9Yi-?éi:~ --
p~_rtu~).-_ ~ésöLg_yermekágyJ _Y~l?=és~ gy:er- : -z_és, gyérrne~4gy\ subfn~6i_uti<>: ·m,_eg; 
m_ek~gyf_ s_zubinvplúcló megelőzése:_ é_s-_ke:" 'előz~_se-.é,s _ke:t;el_é_se_,;sp9n_t_án_, VaQY :: 
Zelése,, abortus lnco_mpl~tus b9f~j-~Zése: , ·rnovtabortu_s __ ;u~ni riléfivérzea~ök~_-: 
~s_etén,_a'.!lléh.összeh_ú_z_óqás __ ának- eíösegíte- , k$n_tés~.:-~- flléh összehúZ(jdás~flal<: 
_se, Nőgyógyás:z:atban· {a: __ ~_zövettani:lelet is~- -- 'elősf3_gí_lé5-e:. Nő,Qyógyászatbary:(a 

:, ~érétében) '~V~rz_é~ mepríyi~_égének ysqk: i:;zpv_e_~_íl~_ r~let-isrneret~be11til Yér~ 
_- _keílt~se:_Migrén (3)_. , - zés mennyiségéilék-csQk_~c:mté_s~; 

Migraine:roham (4). 

:Kéfr~i ~y-enUe~áQYl Vé_~és~(~tqjiia _ 
, K~íflf-gYe_rmÉ!kagy,i-~éíiéS (~tóríia·p_ost p_oStpartum);~~é~öi·gye_rme_kágyi-v~í~ -~ 

part_u_in}_;_ ké_sői _gyermekágy_i vérzés, g_yeí· , -~é5;-9yérmek~9Yt s_u_qi_nvo!utio_rrieg.::· ; 
m·ekágyi_ sz_ubinVol_úció megelőzése _é_s ke~- : elöZése::és _kezef~se,. 'sp9íl,tán::v,agY: ':' _' 

· 4_e:!ése,-abortus íiiécimpt~tus· be_f~j§~ése: müVl abortus·utáni méhvérzés csök--' 
e_se~én _a-méh-_ösSZe_húzódásának efös~gité_~--- kéntésk, ~_ íliéh- öSSiéhUióda_sarl)lk ' 

-- -_-se_\ NögyÓQy'á_szátban: {a's4öyett3ni-lel_e_t Is~: e!ös_egf_t~s_e_„ ~ö9y'pgyáSi8tban (a , , 
_meretében) a.vérzé$ me_hnyiS,égériek esők~ _ , szővettanU~let iS_Jiiere_téb~n}_-~ vér~·, _ 
_ke~t~e, Migrén (3). - - - _ -:zés :men_nYis_ég~nek_cs_ökk_~nte_se:: 

':Mígíf!ine~ro~~~-(4J. - · 

A felső légutak köhögéssel járó meghűléses 
megbetegedései (3) 

Nod!_ baemÓrrhóidale-é.-pr:úrÍt~s ~-ti_i,:ekzS[na 
pe[iaQelis (3). · 

Nodi haemorrhoidales, pruritus ani, ekzema 
perianalis (3). 

Köhögéscsillapiíás. fájdaiómcsülapiíás (3), 

Komplex hatású köhögéscsillapító a 
felső légutak köhögéssel járó meg
hűléses megbetegedéseinek rövid 
távú tüneti kezelésére (4). 

- _Nodth~ernO~bida~S/prUílÍús arii,' 
ekz'éma P:~~a_n5i1l]_s_ (4 ): 

A külső és_ belső aranyeres csomók 
(nodi haemorrhoidales) és más anális 
megbetegedések (pruritus ani, fissura 
ani, ekzema perianaHs akut tünetei· 
nek enyhítése 
- a lokális viszketés csi!lapítása 
- a lokális fájdalom csi!lapftása 
- a lokális vérzés csillapítása 
- a lokális gyulladas csillapitása (4). 

Kínió,_improduktív-köhög_és tlin&-
ti kezefése; _ _ _ _ · 
Fajdalomcsillapitas (4). • 

1 
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-'. .: ·:·s~b~izeu atkalfn&iáS:-:sebt!sZHt~S, 'té~.ő·t1~íií'iés'~ d~~.; „. 
· zodoráláS, VétZéSCSilíaPífáS,.' e.rőS.efi.:tEi.pa~ó 'k0t~$Élk ·. · 
„ feyá!aszt.ása, g~zgaogrén·~s tzoffi~necrosis„helyi k8~~ 
·,zel_~$~::·„„:·' · ,, „ ,, • • ' „ „ .. ,_.,,„ 

13ő,fgYQgYBS~B!r8Jk~ifflBZ.k':;B~fsé.riJ1~s~~;'..?e
0

~~·k,:: „. „. 
· :: fjorZs9íásók; .fekély.ek„:felfekvése~·"tisztítál)?,i_d.ezinf,iciá~, · 
\fása'.Acne:.vQ!garishélyikeieféS&:.„ ~ ... :, '.:„,.;~:" ';·;„:. :. 

, . í:i?YXóYYái~B'tt~lk?~f!1??ás.~„~ói~·~~g~O:it~"ti~k ~~~J~~ ;: 
.„ .„„ f~ek.,.'?6-beiínE!k·ti.sztitasa,-,.tertotlenítése, d.ezodorálása~ ., 

.: vétzéscsUll:lpítasa: Récluirens.b86terlaliS Vclginós'is: ' 
- " ''" '„„. „.,." '" ,,„ .. ", 

·~yi§6;:~!i1Si~fifiens·:es";.· · · ·· ' 
. dessidoraqs;,t~staregek es :.: . ~e~Qt'ien.ítő~ V.é·~é~c;sJ1tapíf&(3J~. , 

'·:f~Y~sgátl.3Jk~i"1??á~;~.GYö~é~~~i~,:·s~if\Yál~ "" 
kahártyá . .-betegs~ek-~eze!,és.e, sto.i:nat,i,tis;. ~P,hJq,:' 
gingiViüs~.p!ákképződ.és 9átrasa gingiv.ití~be.n„; . .-„, ; ·:se~ek.:.k!3::z~!~~re~(2):. · ' ·- ·:aJveontrs,VérZ:é.sCsillapítas.' · ·· · „ • '., 

KALMOPYRIN tab
letta 

ME~1s'nNtablena 

MORPHINUM 
HYDROCHLO· 
RICUMTEVA 
10 mg/ml oldatos 
injekció 

Influenza. Angina 
Polyarthritis 
rheumatica. Lum
bago. Láz- és fájda
lom-csillapítás (1). 

Influenza. Angina. Láz
és fájdalomcsillapítás. 
Lumbago. Polyarthrilis 
rheumatica. Arthritis 
chronica. Izom- és ideg
gyulladás. Neuralgia (2) 

,Yi§.dJrauS"görcS.Ö.k.:· · Vi~cer~lis·gÖ~~.ök;· 
, „ dysmenorrhoeiás dySrQQno·rrhoéás 'fajdaf-
:fájdaJmaK eUen.(6) .• • mak ellen (2), 

N.A. Fájdalomcsillapilás (2) 

Hűléses és reumás megbetegedé
sek, fejfájé'.ls és egyéb fájdalom, lá
zas állapot (3). 

. ·ViS:zcerállS görcsök; díSiméhoireás 
fájd,a(mak.. · 

Súlyos fájdalom (posztoperatív fáj-
dalom, politraumatizác!ós, rákos 
fájdalom, akut miokardiális infark
tus), sokk, narkózis potenciáJása 
Kardiális eredetű diszpnoé, 
tüdőödéma (keringésre ható gyógy
szerekkel kombinálva). Epe- és v.e-
sekökó!ika (parenleralisan ada-
golt minor analgetikum+ görcsoldó 
nagydózisú kombinációjának hatás
talansága esetén) (3). 

"" $úlyo's 'fájdá!orll (il:O'sz,ioPefaüv:.fáj-

,Fpg~or, fpg~b$1yo~óké,S?O.lék; föQkefe'.napi fertőtfeílít& 
0 

0 :„sére . .S~~ih.igié,n*~s,i (ll~nká.k.pqz: ~pgkOO!távol[t$s,'.tasakQK'.. ; 
'. kezEllése,.fajfohérítés .. Foglelchnikat.felhas,ználas.: .. 
: le.nyomat,. fajorvósl müSzerek vértelEinítés&,„ feiiőU.e'nítés'e:-

. _ ~Fh~es.l?~! áÍk~!~~~á~.:~ÜI~~ t)~HQj~~iii'tts.~ítá·s~,::~ü!i:ö'. 
· haH?Járatb?l.„a-bel)zárad~.fi!!Y~.lad~~ e!t~y~t!táS,~. ' 

T,oroköblögetéSr!t. · 

E§;Í<öi.ökfe~őtléníteSéie:: Fo9~s.zali 4s o.rvos1"?~zkÖzök : 
dezinficiáJása.'.Vizeletgyüjtö .zsákok dezi.nficiálása. 

·. :Háztart?si es.zközPk;felülétek fertőtferiítésé {4). 

Hűléses és reumás megbetegedések, fejfájás és egyéb 
fájdalom, lé'.lzas anapot (4) 

\iiS~ráii.SQörc;.ök;· .. 
pysmenorrh~.eás fáJd.alm.ak (4). 

.Súlyos fájdalom (poszloperatív fájdalom, 
pofüraumatizáció, rosszindulatú daganat okozta fáj
dalom, akut myocardialis infarctus), shock, narkózis 
potenciálása. Cardialis eredetű dyspnoe, tüdőoedema 
(keringésre ható gyógyszerekkel kombinálva). 
Epe- és vesekőkólika (parenteralisan adagolt minor 
analgetikum és görcsoldó nagydózisú kombinációjának 
hatástalansága esetén) (4 ). 

dalor:rr, pofjtr.au1J1aüz~cíós, ·rákos s.ú1yos·:.fájdáklm. (poS.Ztop.era. :: fíV fá.ida. iOm'. p~l.iÍra .. urna~· · · ... „,,. -' 'fájdalom,„a~u.t m.ioka.rd.iáljs:irifark~ , · - · · · · · · · , 
. tus)', sokk;· n8rkQiiS. po~enciál,ást,i:;.. tizácio, rdsszindulatú dagan.at. o.kozta fájda.loíl);: akut-·„ „ MókPHl.tiu.M . . .· .. · 

HYDROGHLÓRIGUM • · • ·•· .• 
JEYA2Ö mg/ml ölda~ '. •. f>I, 1), 
~()~jnJe,kvi~'k - „ 

NATRIUM 
GHLORATUM 0,9% N. A. 
injekció 10 ml 

NATRIUM .. · 
GHLORATU.Mt0% C N.A. 
injekció 

' „-.' 

· . Fájdalornceiltapltás (2). · 

Hiilnyzó vér pótlása. 
Exsiccosis. Laboratóriumi 
célokra (2). 

Vérzéscsillapítás (2). 

. ~ardláliS".eredetff diSzpnoé, · myqcardia!is .infractus): Shock„ harkózís'.Potencial.á.sa" · 
tüd.öQ. cJé .. má (ke!irigé~re~ható'.QYógy- Cardialis e.redetQ. Qyspnoe~'.tűdő.o~dema· (keringésre · 

, ható. fly~yszerekke.f'komb.in~lytJ); 
szerekkel. koJnbin$1~)„ Ep<:r-:.és'V.e-- Epe:. és vesekőkó!iká '(r)aíenteraliSarl ·adagOlf mln_of 
sekőkóli~a (paíeílterali~an ad.a~.~ „ , a·(la.lQé.tikúm"éS görcsoldó íl89ydóziSli kömbirlációjá~k. 

„ .golt.minor analgetikum„+ QÖrcsp/.q~· , hat~stal~Qs.ága esetén) (4). · · 
, .nagyijózisú kombio.ációjának ha-
. tá~talanság.a,eseté~} (3). · 

Porampu!lák tarta!manak oldása, ill. 
injekciós oldatok hígítása {3}. 

Vérzéscsilla.Pítás (3): 

Olyan steril gyógyszerkészítmények {infúziós olda
tok, infúziók készítéséhez való koncentrátumok, in
jekciós oldatok, injekció készítéshez való steril por 
és liofi-lezett készítmények) o!dószereként, ill. vivőo/
dataként alkalmazható, amelyek alkalmazási előírá
sa steril, fiziológiás sóoldattal történő oldást, il!. hígí
tást. ir elő (4). 

Szisztémásan: náylu111pótlásra volumen- .éS sóveszté&sel 
járó állapotokban {sokk;. Ad!;Uson .-krízis; ,masszív diuretikus 
.kezelés, dialízis); Loka!ísan.: vérzéscsíl!apításfa; bőrgyó;: 
gyászallwt és sebészetpen a sebváladék menn}iiségének ' 
csökkentésére, inhalációra (4). 
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Terméknév 

NEOGRANORMON 
kenőcs 

NITROMINT 
0,5 mg tabletta 

PAPAVERINUM 
HYDROCHLORICUM 
0,04 g tabletta 

;„,-; ,/',;, - - ' 

PÁPAVÉRINÚM. '. 
HYPR.OcH~QRlc.~M 
inj~~ci.?~-'~;- ·-

„Céges" javallatok -
1952 előttről 

Ulcus cruris, decubitus, 
furuncu!osis, égési, fa-

Első hivatalos 
javallatok -1952 

Javallatok -1988 Javallatok - 2009 

Összetevőinek komplex hatása révén 
védi a hámsejteket, így az egészsé
ges hámréteget is. Sa~adzást és bőr
regenerációt elősegítő hatása követ
keztében fokozza a bőr ellenállását 

gyási sebek, nehezen Sebkenőcs (2). 

Felületes bőrsérülések, eróziók hámosí
tása, pel13nkadermatitisz, sarjadzást, bőr
regenerációt elő_segítő hatása követke_z
tében (3). · 

a fertőzésekkel szemben, elősegíti a 
hámsérülések gyógyulását. Alkalmas 
a felületes bőrsérülések, felmaródá
sok {kidörzsölt orr, horzsolás), eny
he égési sebek hámosítására, vala
mint ·pe!enka-dermatitisz és a szopta
tás alatt berepedezett emlőbimbó ke
zelésére (4). 

gyógyuló sebek, erosiok, 
, eccemák (7}. 

Arteriosclerosis, asthma 
cardiale, angina pectoris, 
hypertonia, epilepsia, 
hemicrania {7). 

N.A 

Arteriosclerosis, asthma 
cardiale, angina pectoris, 
hypertonia, epilepsia, 
hemicrania (2). 

Gyomorgörcs, pylorus
spasmus, choleHthlasis, 
spastlcus obstipatio, 
dysenteria, asthma, angina 
pectoris, tabeses gaslricus 
crisis, hyperemesis (2) 

Angina pecloris. Nem egyértelmű angi
nás fájdalmakban a prekordiális és a valódi 
coronariaspazmus elkülönítése (3) 

•"' 

$z<~~~s; (3) .• 

Símaizomgörcsök (epe-, vese-és uréter
kő-kólika, gasztrointesztiná!is görcsök, 
bronchusgörcs}, arteriosclerosis obliterans, 
artérias és pu!monális embólia, cerebrá-
lis isémia (3). 

Angina pectoris roham oldása.An
gina pectoris roham megelőzése, a 
tapasz-!ala!ok szerint rohamot pro
vokáló terhelés előtt alkalmazva. He
veny balszívfél-elégtelenség {asthma 
cardlale) adjuváns kezelése sürgős
ségi esetekben. Acut myocardíalís 
infarctusban a telődési nyomás csök
kentése. Szívkatéterezés okoz-
ta coronaria -spasmus megelőzése 
coronarographia alatt Teszteléshez, 
atípusos mellkasi fájdalom elkülöní
tésére (4). 

Scabies(~~atkafertőzes). 

Simaizomgörcsök {epe-,' vese-és 
ureterkő -colica, gastrointestinalis gör
csök, bronchus-görcs), arteriosclerosis 
obliterans, arteriás és pulmonalis 
embolia, cerebraUs ischaemia (4) 

-:GyomOrgötcS.;"py10.íus~.'" ·-· „ :„_.,. :: ·,;:::·' .. , ' -,_ " · ,::.-- > - -f< , __ , -- ."--„ .„ 
SJm_a!zOrtigörCsök-:{ép_e~_ yes_e- ~s_uré~' - Símáiiórilgöfésö~ (epe-,-,ves_e-:-és _ ._-

·_spa_smµ~.:cho!elithl~sis-i tefkl}kó_!ik~, g·asi;trointeSztiná_lís-gör~ __ _uxeterl(ő QO!ica~-g~fr6ííltéStinalls_9ör-· 
spa_st!cus o!{stJpciJio;-: \: ésök;:broiichus:gör_~); arterío$clerosis ;; -9~ök;_ brpn,f~1,!~-görps)~--arte_riostjerosis: 

'· cfy~e:nteria',-.asthm_a;-an,ginEL-: ._o,blite(an$~.artérias és p:~llTJOnál_is:_emhóliá, __ :--oblit_eran_s;.arterías és_ pulmön_alis 
·pect?Q:S'; ti:ibeSe's gastn_c;u·f : -.ce .. r.e.b. r.a.'.1.is. is. ém .. ia. ·•(3), ' embolia 'cerebfa!is ischaerilia (4) _; c~isis!9y~rem,el)fl3-{2}~:· · ':.,. __ :·' __ __ - _____ _.. 

PHENOLPHTALEINUM 
0,5 g tabletta N. A Hashajtásra (2). Hashajtás (3) 

Hashajtás (diagnosztikai-radio!ógiai
endoszkópos vizsgálatok előkészítése; 
obstipatio rövid idejű kezelése) (4). 

SEÍ!ENAL. 
1oa mg ta~letta 

NétiriitikUs, · '_Mí~d~nfcli_t? ~PileP~ás 'ríleéh<iíliZrTIU:s·; __ : 
- - - h · IY -- --- -- · mely~epl!e!J?zi_~sn,agyrp!íamrnat.jár;,éj-.' . -- . 

:- _-._-:-. _encep a 115eS•.- NeÚf._qti.luS-; en.· cephal._ttis~, __ -- szakaj'epi!eP?ziás !ün .. ete.k_; epi!_epsziás - - - -'-'_ .;f:tyP,ert9niá~inSoriínlá:- _ -: h rt .. - -- . - t 1 th"k k'I" .„ h t·k - Epi!épSzia::-parciá.lis·epifejJSziáS-rohá- -- , ; .E!rrie_bé_tegek_q_ü!í __ öngése~,_; Y~- onJCl_s_msomma, :._ : en_c_e, a_opa __ ia ; -u onosenr __ ~-ere _1 __ u_s mok_ (komplex pa_rcfá!ís roflarnok-ke~ 
__ rl~lfriut:nok-; IJlOrphJn_-- :- , _ Bnle_bet~ei~ d91_1Qng$_se." -: -V6,_i1_ásOk_-a-j_e!!13n;i~~--(anűkonvulzlv ·+ :. véSbé.jóf ~aQál_na_k,_ ab~en_ce roha_-
„fl}~VQ!ls1si pa'ra!ysis 1 del_iri_u~.o~; _mo[phin-:_ " .sze_datl_v .hatás);--poszttrau_más„áll<j:potqk _ _mo~ra·n!:ll:n hat);-barbituráteívofi_ás.kő-
. agttans;··chorw> --m_egvon_~s;.-.para_lysis ~ rekonva/~zcens szaka;' alka!i:nt (epfzodi~_ · vetke_zté_~en fejlépö_epiteps~_ás fol"ía.: 

,-, „e_pilej:IBi_a,: __ eklamJ)sia_; _, agitan_5-, c_~O~<J:~:ep[!ep_S_íá;. -_kuSYe_pllepszi_ás tüne.te_k (eklampszia, meg- · mo~; újszülöttkori epi!e_Rszia;·tr~mfllás_. 
--; ___ t!'!t,a:IJ~S. ietania;,_s'p~stikU,s_ -,ecla_rnpsía, tetanus,_ te_tanja, vonásos rohamok); _Oly?~ b~tegségek, „ , fejsérü!éSt_köye_tő epilepszia kez9,!é~--

ál_!_apot()}(-i há.ny~s,_ _ „ spa~tikus_állapátbK; 'há_3 m.-_á1Japo_t9k,,ah.o!'naPpaH nyua~atQ_ha!ása se; szupratent_ori~l!s güatumorolqnü
7 hyperton_i<i_;_m,ig{8ine~- __ _ nyás,_hypertonia; ·migraiíle, · is szü_kSége_s_{pl._ ereti_kus,:_impulzív _vóná~_ , téte.vagy ~ugá~sa_-után ki_~Ja~l!l_ó_ 

asthm'a bronchial~;:an~_ p_sthma.bronchi?te; _ang_ina: soi\at mutató oligofréniák; en_~falopá~ák; --. konVulz!Qk i:negefőzése {4)_ 
gina. pect. _oris,:singultus, pectoris;_::s_inguijus~ s_tb. (2).- ne_m barbiíáltartalmú, hozzászokást_ok8zó 

gyógys_z~í_(!:lvqn·ása, m: a!kohole!Vonás_ iz~ · 
s.tb. (5). galmi szaka) (3). 

1 
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Tanulmány 

Terméknév 

·SEVENALETTA tabletta 

TROPARIN 
COMBINATUM tabletta 

„Céges" javallatok 
- 1952 elöttröl 

Asthma bronchiale, 
laryngospasmus, hypertonia, 
arteriosclerosls, stenocardia, 
singultus, migraine, epilepsia, 
pertussis, stb (5) 

Py!orus-spasmus, ulcus ventr et 
duod., kőkólikák, cholecystilis, 
tabeses krisisek, hyperemesis 
gravid., angina pectoris, asthma 
bronchiate, enteritis, obstip. 
spast., dysmenorrhoea, szülés 
alatti méhszájgörcs, elhúzódó tá
gulás, túlerős fájások, stb (5). 

-:-:A~Vita·rríiri-~i~ny,- NöVe'kedéSi' __ 
· -·:éll~náUóké!Jesség_ fo_k()z?~a. 

,_ :: _ Ana,émi_a;ari:;i.Cíditas, _Mőrbu·s -_ 
.· • ·· Basedowi; Májb~t~gség~k. ·. 

Hivatkozások 

'GraVidita~-.-Kő,képződ~s_re való_ 
!lajla'mOsság .. Pa@ffinolaj_ rénd-, 
szere~ ~z13-qé_s-ekot{6);_ - - · -

Első hivatalos 
javallatok-1952 

Asthma bronchia!e, 
!aryngospasmus, hypertonía, 
arteriosclerosis, stenocardia, 
singultus, migraine, epilepsia, 
pertussis, _stb. Nem altat, 
csak sedativ hatású (2)! 

Pylorus -spasmus, ulcus 
ventr. et duod., kökólikák, 
cholecystitis, tabeses crisisek, 
hyperemesis gravidarum, 
angina pectoris, asthma 
bronchiale, enteritis, obstip 
spast., dysmenorrhoea, 
szülés alatti méhszájgörcs, 
elhúzódó tágulás, túlerős fájá
sok, stb. (2). 

~-~ifami_n-_-~-i~i:iY1 ~na_e1n)~. -_ 
:aoacidítas;-morbus -
_Ba$edówi~-gravidit~is:: -
!'llenállóképe~ség 
fokozás.a (2). 

Javallatok-1988 

Mindenfajta epilepsziás mechaniz
mus, mely epilepsziás nagyroham
mal jár; éjszakai epilepsziás tüne
tek; epilepsziás encefalopathiák, 
különösen, ha eretikus voná-
sok a jellemzők (antikonvulziv + 
szedativ hatás); poszttraumás álla
potok rekonvaleszcens szaka; alkal
mi (epizodikus) epilepsziás tünetek 
(ek!ampszia, megvonásos _rohamok) 
(3). A központi idegrendszer izgal
mi állapotai; asthma bronchia!e, 
laringospazmus, hipertónia, arterio
szklerózis, sztenokardia, singultus, 
migrén, pertusszisz adjuváns ke
zelése (3). 

Simaizomgörcsök (pylorusspazmus, 
kolelitiázis, nefrolitiázis, 
diszmenorrea). Ulcus ventriculi et 
duodeni, irritábilis colon szindrómá
ban és asthma bronciale kezelésé
ben adjuvánsként {3) 

' - ' ' 

::}l:_~~Ata!fl_iílb_iá_rl}{ ~z~~-~fre~s-_ --__ __ 
'dermatitiSz, acne v_u!Qaris_. továb-: 

' -'bá --_k~raUoiZá_cióS.Zavato_k, ii;:htlózís, 
Darier:be:tegség, p~moplautari_s 
ke.~tózisok (3}. · · 

Javallatok - 2009 

Mindenfajta épilepsiás 
mechanismus, mely epilepsiás nagy
rohammal jár; éjszakai epi!epsiás tü
netek; epilepsiás encephalopathiák, 
különösen, ha eretikus voná-
sok a jellemzők (anticonvulsiv + 
sedativ hatás); posttraumás álla
potok reconvalescens szaka; al
kalmi (epizodikus) epHepsfás tüne
tek (eclampsia, megvonásos roha
mok). A közpohti idegrendszer iz
galmi á!!apotat; asthma bronchiale, 
laryngospasmus, hypertonia, 
arteriosclerosis, stenocardia, 
singultus, migrén, pertussis adjuváns 
kezelése (4). 

Simaizomgörcsök (pylorusspazmus, 
cholelithiasis, nephrolithiasis, 
dysmenorrhoea). U!cus ventriculi et 
duodeni, irritábilis colon szindróma 
kezelésében adjuvánsként (4) 
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