
GYÓGYSZER FORMULÁK 
I. Szilárd 

1- Porok 

- Osztatlan: Belsőleges (pulvis calcii lactophosphorici és pulvis caroli); Külsőleges 

(hintőporok és egyéb pl. Pulvis zinci et  aluminati). 

- Osztott: Belsőleges (pulvis antidoloricus, pulvis expectorans). 

 

2- Tabletták 

- Normál tabletták 

- Filmtabletták 

- Retard tabletták 

- Diszpergálódó tabletták 

- Szublinguális tabletták 

- Bukkális tabletták 

- Parenterális 

- Gyomornedv-ellenálló bevont tabletták (Aspirin protect) 

- Pezsgőtabletták 

- Pasztillák 

- Présdraszirozat 

- Rágótabletták (pl. gyomorsav lekötésére) 

- Szopogató tabletták (száj, torok, fogíny gyulladás és fájdalomcsillapításra), nyaloka 

(cukorka) (pl. fentanyl) 

 

3- Kapszulák 

- Kemény 

- Zselatin (lágy) 

- Retard 

 

3- Drazsék 

- Cukorbevonatú 

- Filmdrazsé 

 

4- Tapaszok 

5- Inhalasolumok 

6- Granulátumok (pl. stroncium-ranelat) 

 

II. Lágy gyógyszerformák 

1- Kenőcsök 

2- Krémek 

3- Paszták 

4- Kúpok 

 

III. Folyékony 

1- Oldatok 

2- Emulziók 

3- Szuszpenziók 

4- Cseppek 

5- injekciók, infúziók 

 



GYÓGYSZER FORMULÁK 

 
Tabletták: nyújtott felszabadulású vagy gyorsan oldódó tabletták 
 
- Retard filmtabletták: Szétrágás nélkül, egészben, folyadékkal kell lenyelni. 

hatóanyag-tartalmukat lassan adják le, folyamatos felszívódást biztosítva. Mindez lehetővé 

teszi a hosszabb hatást, valamint a hatóanyag egyenletesebb vérszintjét így növelve a klinikai 

hatékonyságot és csökkentve a mellékhatásokat. Adagolásra oda kell figyelni!!! 

Pl.: Betaloc Zok (a hatóanyagot nulladrendű kinetikával adja le, állandó sebességű), Xanax 

SR, Cardura XL, Madopar retard, Adalat GITS). 

- Normál hatóanyag leadású tabletták  

Filmtabletták: szétrágás nélkül kell bevenni 

Bevont tabletták: cukor bevonatú, a bevont tabletták egészben, folyadékkal együtt kell 

bevenni, nem szabad megfelezni, vagy szétrágni:  

Az emésztőrendszer adott pontján szétesnek, és hatóanyag tartalom ezáltal rövid időn belül 

felszívódik 

 

- Diszpergálódó tabletták: a szájban szétesik, egészben, folyadékkal vagy legalább 50 ml 

vízben oldva kell bevenni. 

 

- Szájba vételre készült tabletták  

Nyelv alatti tabletták (szublingvális tabletták, nitroglycerin tabletta;  buprenorfin 

szublinguális tabletta) 

Szájban tartandó tabletták (bukkális tabletták, pl. fluoridos bukkális tabletta):  

nem nyelhető le, hanem lassan szopogatni el a szájban a fogsor külső oldalán a fogíny mellett, 

váltakozva a bal és a jobb oldalon. 

 

- Pezsgőtabletták: (pl. acetilcisztein, C-vitamin, vas tartalmú pezsgőtabletták). 

 

- Hüvelytabletták: (pl. klotrimazol tabletta, helyi fogamzásgátló tabletták). 

- Gyomornedv-ellenálló tabletták: pl. pantoprazol 

- Szopogató tabletták: pl. klórhexidin tabletta 

- Rágótabletták: (pl. Calcichew-D3  rágótabletta: kolekalciferol, montelukast rágótabletta, 

calcium carbonate+cholecalciferol rágótabletta) 

 

Kapszulák 
- Kemény héjú kapszula:  
porított összetevők vagy miniatűr pellet vagy tablettákat tartalmaz. Nyelési nehézség esetén: a 

kapszulát szét lehet nyitni, és a tartalmát italba szórják 

- Lágy héjú kapszulák: 

olajokat vagy olajban szuszpendált oldott aktív összetevőket tartalmaznak. 

- Retard Kapszulák: 

 a gyógyszer lassan szabadul fel (pl. morphine retard kapszula, Jurnista (hidromorphon) 

mikroozmotikus pumpa). Ne törje össze, ne rágja szét, ne oldják fel a kapszulákat, mert 

súlyos, akár halálos kimenetelű túladagolást eredményezhet. 



 

 
 

 

 

 
 

- Külsőleges kapszulák: pro- és prebiotikum (olyan természetes növényi összetevő, amely 

táplálékul szolgál a probiotikumoknak), intravaginalis fogamzásgátlók, hormon pótlás 

(progeszteron pótlás), hüvely és a külső nemi szervek gombás fertőzéseire. 

 

Szuszpenziók (Suspensiones) 
A szilárd fázis a folyadékban lebeg, illetve ülepedés után újra rediszpergálható. 
Példák:  
Belsőleg szuszpenziók 

Per os 
- Suspensio terpini terpin (Terpinum): köptető hatású, fokozza a hörgők szekrécióját 

- Klacid baby szirup stb. 

Parenterális – tilos iv. adni!!! 

- Protamin inzulinok 

- Retardillin injekció 

 

Külsőleges szuszpenziók 

- Suspensio zinci aquosa 
 
Emulziók 
Olajos és vizes fázisból állnak, amelyek egymásban diszpergálva vannak. 

Példák: 



Belsőleges emulzió 

-Emulsio paraffini cum phenolphthaleino (hashajtó) 

Külsőleges emulzió 

- Linimentum scabicidum (parazitaellenes szer) 

 

Oldatok (Belsőleg és külsőleg) 
Példák:  

- Belsőleges oldat (solutio pepsini, Nurofen szirup, Paracetamol szirup) 

- Belsőleges oldat csepp formában (gutta). pl. gutta aethylmorphini 2%, Fenistil cseppek, 

Contramal belsőleges csepp 

- Inhalasolumok (pl. Diapulmon, Technocol rapid) 

- Külsőleges oldat (spiritus salicylatus, hydrogen peroxydatum 3%). Gargarisma antiseptica. 

- Külsőleges oldat: csepp formában (fül-, orr-, szem-cseppek). pl. otogutta borica, otogutta 

peroxydi, nasogutta ephedrini 0,5, 1 és 2 %, oculogutta atropini 1%, oculogutta scopolamini 

0,1%, oculogutta neomycini, oculogutta neonatorum, oculogutta pilocarpini 1 és 2%. 
 
Porok (Pulveres) 
- Belsőleges célra: osztott (pl. pulvis analgetikus, pulvis antidoloricus) és osztatlan porok (pl. 

pulvis calcii lactophosphorici) (bővebb példák a recept gyűtményből). Orális rehydráló 

terápiára (sal ad rehydrationem, sal ad rehydrationem pro parvulo) 

- Külsőleges porok: ezek a sparsoriumok (magistrális és gyári készítmények). pl. sparsorium 

infantum, mycosid hintőpor (Na parachlorbenzoicum), Tetran hintőpor (oxitetraciklin) 
 
Rectális készítmények 
- Kúpok (suppositoria) 
Példák:  

suppositorium analgeticum, suppositorium analgeticum forte, 

suppositorium haemorrhoidale, suppositorium theophyllini, suppositorium theophyllini pro 

parvulo. 

- Végbéloldat = enema (ha gyors hatást akarunk elérni és az intravénás injekció nem 

kivitelezhető vagy nem kívánatos). pl. Diazepam Desitin 5 és 10 mg (2,5 ml tubusban), 

Budesonid oldat. Béltisztításra (pl. sennosid b oldat, hasi vizsgálatok, röntgen illetve 

operációk előtt) 

 
- Klismák (klysma): pl. Klysma chlorali pro infante, klysma laxans. 

 

 
Parenterális készítmények 
- Injekciók  

- Infúziók 
 
Transzdermális tapaszok  
Példák: 

Nitroglicerin transzdermális tapasz 

Naponta 8-12 órás tapaszmentes periódusok beiktatása ajánlott (általában éjszakára). 

Fentanyl transzdermális tapasz 

Diklofenák tapasz 



Hormonális transzdermális tapaszok 

Rivasztigmin transzdermális tapasz  
 
Lokális készítmények 

- Kenőcsök (Ungenta), Szemkenőcsök (oculenta) 

- Krémek 

- Gél (pl. Diclofenac gél, intim síkosító gélek) 

- Paszták (pl. pasta antirheumatica, pasta Lassari) 

- Hintőporok (sparsoriu): sebkezelésre használjuk 

- Oldatok (Solutiones): Formái, orrcsepp (nasogutta), szem-(oculoguttae) és füllcsepp 

(otogutta).,  

külsőleg oldatok (solutio merbromini, antisepticum), (solutio castellani sine fuchsino, 

antimycoticum). 

- Inhalációs készítmények: Száraz por inhaláló (Dry powder inhaler: olyan eszköz, amellyel 

adagoljük a gyógyszert a tüdőbe száraz por formájában). pl. az inhalációs por kemény 

kapszulában (tiotropin), adagolt inhalációs por (szalmeterol, szalmeterol+flutikazon vagy 

formaterol + budezonid), 

túlnyomásos inhalációs szuszpenziók (pl. szalbutamol vagy szalmeterol+flutikazon, a 

hajtógáz norflurán). 

- Sprayk: pl. (oxitetraciklin + hidrokortizon spray, panthenol spray, klotrimazol spray, 

terbinafin spray), túlnyomásos inhalációs oldat (fuzafungin). 
 
Vaginális készítmények 
Hüvelykúpok (suppositoria vaginales, pl. betadine kúp, ekonazol kúp, natamicin kúp), 

hüvelygolyók (globuli vaginales, pl. globulus metronidazoli compositus), hüvelytabletták (pl. 

klotrimazol, fogamzásgátlók), hüvelyoldatok (acidum lacticum dilutum, intim oldatok), 

hüvelykrémek (pl. klindamicin krém, ösztriol krém), hüvelykapszula (pl. progestron 

szubsztitúciósra) és hüvelygyűrű (pl. aethinyloestradiol + etorogestrel). 
 



 
Különleges szerkezettel rendelkező tabletták 

Rövidítés Angolul Magyarul Pl.  

 

Szokásos 

adagolás  

MR modified release módosított 

hatóanyagleadás 

Preductal 

vagy Adexor 

MR 
(Trimetazidine) 

napi 2x1 

SR sustained 

release/slow 

release 

nyújtott 

hatóanyagleadás 

Flugalin SR 

Xanax SR 

napi 1x 

UNO/ 

DUO 

- napi egyszeri/ 

napi kétszeri 

adagolás 

Klacid UNO 

Augmentin 

DUO 

napi 1x 

napi 2x 

XL extended 

liberation, extra 

long release 

nyújtott 

hatóanyagleadás 

Cardura XL napi 1x 

ZOK,Z zero order 

kinetics 

nullarendű 

kinetikájú (állandó 

sebességű) nyújtott 

hatóanyag leadás 

Betaloc ZOK 

Metoprolol Z 

Hexal 

napi 1x 

 


