Magisztrális példareceptek
1. Fejfájást csillapító por (Pulvis analgeticus)
Rp.

Metamizoli natrici
gma semis (0,5)
Coffeini
cgta quinque (0,05)
M.f. pulvis
Dent. tal. dos. No decem (X)
D. S. Fájdalom esetén egy por,
naponta max. 3x.

2. C-vitamin pótlásra por
Rp.
Acidi ascorbici
gta centum (100,0)
D.S. 1 kávéskanállal 2 dl vízben elkeverve
meginni.

3. Simaizomfájdalomban nem kábító
fájdalomcsillapító és görcsoldó kúp felnőtteknek
Rp.
Papaverini hydrochloridi
cgta quinque (0,05)
Metamizoli natrici
gma semis (0,5)
Vehiculi
qu.s.
M.f. suppositorium
Dent. tal. dos. No decem (X)
D.S. Görcsös fájdalom esetén egy kúpot
végbélbe helyezni. Naponta max. 3x.

4. Aranyér elleni kúp
Rp.
Benzocaini
gta duodecim (12,0)
Balsami peruviani
gta quattuor (4,0)
Inj. Tonogen
amp. orig. unam (I)
Vehiculi
qu.s.
M.f. suppositorium
Div. in dos. aequal. No triginta (XXX)
D.S. Esténként egy kúpot a végbélbe helyezni.

5. Antibiotikumos hüvelykúp (Ovulum metronidazoli)
Rp.
Metronidazoli
gma semis (0,5)
Acidi lactici
cgta quinque (0,05)
Vehiculi
qu.s.
M.f. ovulum
Dentur tal. dos. No decem (X)
S. Külsőleg, esténként egy kúpot a hüvelybe
helyezni.

6. Keratolítikus kenőcs (Ung. salicylatum 10%)
Rp.
Acidi salicylici
gta quinque (3,0)
Unguenti oleosi
ad gta triginta (30,0)
M.f. unguentum
D.S. Kenőcs, külsőleg.

7. Keratoplasztikus kenőcs (Ung. salicylatum 1%)
Rp.
Acidi salicylici
cgta triginta (0,3)
Unguenti simplicis
ad gta triginta (30,0)
M.f. unguentum
D.S. Kenőcs, külsőleg.

8. Alkoholos, szalicilsavas fertőtlenítő oldat (Spiritus
salicylatus)
Rp.
Acidi salicylici
gta duo (2,0)
Alcoholi diluti 70%
ad gta centum (100,0)
M.f. solutio
D.S. Külsőleg. Gombás bőrfelületek
ecsetelésére.

9. Hűsítő, viszketés elleni szuszpenzió (Susp. zinci
aquosa) Csak FoNo példának, részleteit nem kérjük
számon. Bárányhimlőben nem adható.
Rp.
Zinci oxydati
Talci
aa gta viginti (20,0)
Glyceroli 85 per centi
Alcoholi diluti 70%
aa gta decem (10,0)
Solutionis acidi borici 2%
gta quadraginta (40,0)
Menthae piperitae aetherolei
guttas decem (X)
M.f. suspensio
D.S. Külsőleg. Használat előtt felrázandó.
9. Hűsítő, viszketés elleni szuszpenzió (Susp. zinci
aquosa)
Rp.
Suspensionis zinci aquosae
FoNo dosim No unum (I)
D.S. kenőcs, külsőleg. Használat előtt felrázandó

10. Náthás kisgyermek kezelésére alkalmas orrcsepp
Rp.

Ephedrini hydrochloridi
cgta quinque (0,05)
Solv. viscosae
ad gta decem (10,0)
M.f. solutio
D.S. Külsőleg. Orrcsepp, naponta 3–4x 1–2
cseppet az orrba cseppenteni.

11. Láz- és köhögéscsillapító kanalas orvosság
Rp.

Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta viginti (0,2)
Metamizoli natrici
gta quinque (5,0)
Acidi ascorbici
gma unum (1,0)
Sirupi simplicis
gta quindecim (15,0)
Aquae purificatae
ad gta centum et quinquaginta (150,0)
M.f. solutio
D.S. Naponta 3x15 ml-t bevenni.

12. Helyi érzéstelenítő szuszpenzió
Rp.
Benzocaini
gta tria (3,0)
Sirupi simplicis
Mucilaginis hydroxyaethylcellulosi
ana ad gta centum (100,0)
M.f. suspensio
D.S. 2-3 óránként 5 ml-t szopogatva lenyelni.

13. Ópiát fájdalomcsillapítót tartalmazó cseppek
Rp.
Ethylmorphini hydrochloridi
cgta viginti (0,2)
Aquae purificatae
ad gta decem (10,0)
M.f. solutio
D.S. 4 óránként 10 csepp naponta

14. Köhögéscsillapító cseppek
Rp.
Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta quadraginta (0,4)
Aquae purificatae
ad gta viginti (20,0)
M.f. solutio
D.S. 3x20 csepp naponta.

15. Glaucomás betegnek szemcsepp (Oculogutta
pilocarpini 2%)
Rp.
Pilocarpini hydrochloridi
cgta viginti (0,2)
Sol. ophtalmicae cum benzalkonio
ad gta decem (10,0)
M.f. oculogutta
Da sub signo veneni
D.S. Szemcsepp, külsőleg. Naponta 3x1–2
cseppet a beteg szembe cseppenteni.

16. Antibiotikumos szemcsepp (Oculogutta
neomycini)
Rp.
Neomycini sulfatis
cgta quinque (0,05)
Natrii chloridi
cgta octo (0,08)
Aquae ad injectabilia
ad gta decem (10,0)
M.f. oculogutta
D.S. Szemcsepp, külsőleg.

17. Fülfolyás esetén a külső hallójárat kezelésére
szolgáló fülcsepp
Rp.
Acidi borici
cgta triginta (0,30)
Alcoholi diluti 70%
ad gta decem (10,0)
M.f. solutio
D.S.: Külsőleg. Fülcsepp, naponta 2 x 5 cseppet
a beteg fülbe cseppenteni.

