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Belüg) ministeri rendelet
a „magyar gyógyszerkönyv" életbe léptetésének tárgyában.

1. Minden egészségügyi tisztviselő, ható' sági és gyakorló orvos, állatorvos és gyógyszerész köteleztetik 1872. év mártius 15-dik

napjától, az 1871. évben a „Pesti könyvnyomdarészvény-társulat" betűivel nyomatott magyar

gyógyszerkönyvben foglalt szabályokat megtartani.
2. Minden gyógyszertár-tulajdonos vagy
gyógyszertár-kezelő tartozik gyógyszertára számára e gyógyszerkönyvnek egy példányát megszerezni.
3. A törvényhatóságok felhivatnak, jelen
rendeletet még különösen az orvosi és gyógyszerészi személyzet tudomására juttatni.
Kelt Budán, 1871. év december 4-én.
Tóth Vilmos s. k.,

magy. kir. belügyminister.
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Az országos közegészségi Tanács, alapszerkezetének megfelelö hivatása folytán, felterjesztést intézett a magyar királyi Belügyministeriumhoz, e magyar gyógyszerkönyv] kiadása
végett.
A magyar királyi Belügyministerium ennek
folytán felhivta az országos közegészségi Tanácsot, hogy a gyógyszerkönyvet kidolgozza,
és egyszersmind annak kinyomatását elrendelte.
E czélból a Tanács saját kebeléböl bizottságot küldött ki, melynek tagjai gyanánt a következök mtiködtek:
Elnök:

Than Károly, vegytudór, a vegytan ny. r. egyetemi tanára ; az országos közegészségi Tanács rendes
tagja.
JegyzŐ :

Grósz Lajos, orvos- és sebésztudór ; egyetemi m.
tanár ; az országos közegészségi Tanács rendes tagja és
jegyzője.
Tagok:
Wagner János, orvostudór ; ny. r. egyetemi tanár ;
az országos közegészségi tanács rendes tagja.
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Consilmm Sanitatis Regni Hungariae confonniter statutis suis fundamentalibus Ministerio
pro negotiis internis editionem huius Pharnracopoeae Hungaricae proposuit.
Ministerium pro negotiis internis Regni
Hungariae propositionem hanc applacidans
Consilium Sanitatis Regni ad elaborationem
operis huius evocavit et Pharmacopoeam Hungaricam imprimere iussit.
Scopo huic adtingendo Consilium Sanitatis
Regni e gremio suo commissionem nominavit,
cuius membrorum instar collaborabant :
Praeses:
Carolas Than, chemiae doctor; professor ordinarius publicus Universit. R. Pestiens. Sanitatis Consilii Regni Hungariae membrum ordinarium.
Notarius :
Ludovicus Grosz, medicinae et chirurgiae doctor; Universit. R. Pestiens. docens; Consilii Sanitatis
Regni Hungariae membrum ordinarium et notarius.
Socii:
Joannes Wagner, medicinae doctor; professor
Ordinarius publicus Universit. R. Pestiens. Consilii Sanitatis Regni Hungariae membrum ordinarium.
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Korányi Frigyes, orvos- és sebésztudór, ny. r.
egyetemi tanár ; az országos közegészségi Tanács rendes
tagja.
Balogh Kálmán, orvostudór ; ny. r. egyetemi tanár ; az országos közegészségi Tanács rendkivüli tagja.
Margó Tivadar, bölcsészet-, orvos- és sebésztudór; ny. r. egyetemi tanár; az országos közegészségi
Tanács rendkivüli tagja.
Müller Bernát, bölcsészettudór ; gyógyszertártulajdonos ; az országos közegészségi Tanács rendkivüli tagja.
Járinay Gusztáv, gyógyszertártulajdonos.

A gy ógyszerkönyv kidolgozásánál a következö alapelvek vétettek figyelembe:
1. A betűrendbe sorolt nevezéknek megállapitása
átalánosan a tudományos műszavak használatával
történt.
2. A gyógyszerkönyvbe felvett szerek meghatározásánál nem csak a szoros értelemben vett tudománynak,
hanem a közhasználatnak igényei is tekintetbe vétettek.
3. Az erősen ható és a készítési módtól függő
különbségeknek alávetett szereknél, különösen az uj
osztrák, ugy mint más országok gyógyszerkönyveikkel
öszhangzó tartalom és készitési mód fogadtatott el.
4. A kereskedésben előforduló különféle minőségü
szerek közül mindenütt a legjòbb minőségűek vétetiek fel.
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Fridericus Korányi, medicinae et chirurgiae doctor ; professor Ordinarius publicus Univers. R. Pesti ens.
Consilii Sanitatis Regni Hungariae membrum ordinarium.
Colomannus Balogh, medicinae doctor ; professor
•Ordinarius publicus Univers. R. Pestiens. Consilii Sanitatis Regni Hungariae membrum extraordinarium.
Theodorns Margó, doctor philosophiae medicinae
e t chirurgiae ; professor Ordinarius publicus Univers. R.
Pestiens. Gonsilii Sanitatis Regni Hungariae membrum
extraordinarium.
Bernhardns Müller, philosophiae doctor ; phar macopola; Gonsilii Sanitatis Regni Hungariae membrum
extraordinarium.
Gustavus Jármay pharmacopola.
Principia in elaboratione Pharmacopoeae
huius consecuta sequentia fuere :
1. Nomenclatura ordine alphabetico enumerata articulorum denominationibus scientificis adaptabatur.
2. In selectione articulorum receptorum non tantum rationes stricte scientifìcae, sed etiam usus praxeos
communis spectabantur.
3. In praeparatione articulorum vehementer agentium et secnndum modos diversos praeparationis differentium, nova praecipue pharmacopoea Austriaca nee
non pharmacopoeae aliarum gentium eo respeetae sunt
intuitu : ut praeparata haecee in quantum fieri poterat
nee quoad concentrationis gradum, nee quoad praeparationis modum differant.
4. E praeparatis in mercatura oecurrentibus divers a e qualitatis, ubique optima selecta fuerunt.
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5. A vegytani készítmények előállítása vagy megtisztítása mind azon esetekben előiratott, melyekben a
gyári készítmények minőségükre nézve több biztosítékot
nem nyújthatnak, mint a kis mérvben történt költségesebb előállítás utján nyert szerek.
Az értékesebb és hatásos gyári készítmények tisztaságának kipuhatolására azonban, lehetőleg nem csak
minőségi, hanem mennyiségi tekintetben is, kellő gond
fordittatott.
6. A gyógyszerkönyvbe felvett hígított savak töménységi fokozataikra nézve akként viszonylanak, hogy
ugyanazon mennyiségű higitott sav mindenkor egyenlő
mennyiségű égvényes anyagot közömbösít.
7. Mindenütt, hol a hőfok rendszere nincs jelezve,
az, Celsius szerint értendő.
8. Az eddig használatban volt osztrák gyógyszerészi mérték, a gramm súlymértékrendszer által helyettesittetett.
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5. Praeparatio aut depuraüo praeparatorum chemicalium praescrípta est, ubicunque praeparata officinarum maiorem non praebent certitudinem bonae indolis,
quam illa, quae in dosibus exiguis sed "maioribus expensis praeparantur.
Maximae curae vero pro investigatione praeparatorum in fabrìcis emtorum ac inquinationum eorum, non
lantum quoad qualitatem sed etiam quoad quantitatem
adhibitae sunt.
6. Acida diluta in pharmacopoea hungarica recepta
quoad gradum concentrationis ita congruunt, ut quaepiam acidi diluti cuiusvis quantitas, eandem quantitatem alicuius corporis alkalini, neutram reddat.
7. Ubicunque temperaturae gradus absque nominatione scalarum thermometricarum occurrunt, gradus
thermometri Celsiani subintelliguntur.
8. Ponderi medicinali Austriaco hucusque usitato,
pondera systematis grammatum substituta sunt.

Digitized by

Google

XII

Atalànos szabàlyok és jegyzetek.
1. Azon gyógyszerek, melyeket a gyógyszerész csak igazoli
orvosnak rendelvénye folytán szolgáltathat, keresztlel f vannak
megjelölve.
2. Mindazon készitmények, melyeknek készitési módja elő

van irva, csak is e szerint készitendők.

3. Azon gyógyszerek, rnelyek ugyan e gyógyszerkönyvben
nincsenek felvéve, azonban az orvosoktól rendeltetvén, a gyógyszertárakban tartatnak, a legjobb minőségűek, és rninden
hamisitástól vagy tisztátlanságtól mentek legyenek.
4. Ha az orvos azon adagnál, mely a mellékelt táblás
kimutatásban legnagyobbnak van raegjelölve, nagyobbat rendei, rendelvénye mellé felkiáltó jelt ! tegyen.
5. Ha az orvos oly gyógyszert rendei, melynek különféle
töménységi fokozatai fordulnak elő a gyógyszerkönyvben, a
nélkül, hogy azok valamelyikét jelezné : mindenkor a h igi to 11
és s z e l i d e b b szolgáltassék.
Ha pedig oly gyógyszer rendeltetik, melynek nyers és
tisztitott minösége van elöirva : belső használatra mindenkor a
tisztitott minőségű adassék.
6. A külön táblázatban elősorolt k é m s z e r e k minden
gyógyszertárban mindenkor készen tartassanak.

Digitized by

Google

XIII

Regulae et notae generale».
1. Medicamina, quao a pharmacopola non dispensanda
sunt, nisi a medico legitimato praescripta fuerint, signo f
notata sunt.
2. Praeparata, quorum formula praeparandi notata est,
nonnisi secundum hanc formulam praeparare licet.
3. Quaecunque medicamina, licet in pharmacopoea hungarica non recepta sint, tarnen a medicis passim praescribi et
ex hac causa in pharmacopoliis praesto esse solent, nec inquinata nec corrupta, sed optimae indolis sint oportet.
4. Si medicus majorem dosim medicarti inis cujusdam in
tabula s. d. dosium maximarum notati praescribere intendit,
quam quae ibi qua maxima notata invenitur, praescriptioni
signum ! addat.
5. Quodsi a medico medicamentum, cujus plures in
pharmacopoea citantur concentrationis aut fortitudinis gradus,
pra escriptum fuerit, quin concentrationis gradus speciatim declaratus conspiciatur, d i l u t a et m i t i o r s p e c i e s semper
dispensanda est.
Ita quoque, si medicamentum, quod et crudum et depuratimi seu rectificatum in pharmacopoea prostat, pro usu interno sine distinctione praescriptum fuerit, depuratum seu
rectificatum semper dispensetur.
6. R e a g e n t i a in tabula speciali enumerata in quovis
pharm acopolio omni tempore praesto esse debent.
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Trifolii
Valerianae

193
195
195
197
197

•

•

•

•

•

.

li/1

349
191
.193
193

ftbrini *

F.
Farina seminimi Sinapis
Ferrum Hydrogenio reduetum
» lacticum
» mnriaticum oxydatum
» oxydatum nativum rubrum
» pulveratum
» sesquichloratum crystallisatum
» sesquichloratum solutum
» sulfuricum
Filix mas
Flavcdo corticis Aui'antii . . ;
»
corticis Citri
F l o r e s Brayerae
y>

ivOSSO

»
»

Salis ammoniaci simplices
Sulfuris loti

»,

7 i n /» i

Foeniculum

397
197
201
203
261
201
203
203
205
205
71
129
259
•

. . . . . .

&ÖO

43
427
Á.Q Q

.

f

. 207
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Folia Anthos .
» Sennae sine resina
Fronde» Sabinae
Frondes Thujae occidentali»
Fructus Taniarindorum
Fucus Caragaheen

373
207
375
445
441
95

e.
Galbanum
Gallae
» halepenses
> Quercus turcicae
Gentiana
Glandes Quercus tostae
Glandulae Rottlerae
Globuli martiales
Glycerinum
Gramen
Guajacum
»
nativum
Guaranà
Gummi Ainmoniacum
> arabicum
» D ex tri mini
» Guajaci

209
209
209
• 209
211
365
365
211
213
215
215
215
217
30
217
145
215

> Mimosae
» resina Amino ni« cum
>
» Asae foetidae
»
» Galbanum
»
» Myrrha
Gutta percha
vjfUttl •

,.

•
,

. . . 217
39
69
. . .
200
295
219
• •

elJ

— XXIX

—

H.
Lap.

Hepar Sulfuris kalinnin
»
»
vulgäre
Herba Cicutae
Hirudo . . . .
Hydrargyri Chloridnm corrosivum
>
Jodídum viride
»
Subchloridniu
Hydrargyrum
»
ainidato-bichloratuni
»
ammoniatum
»
bichloratum ammoniatum
»
bichloratum corrosivum
»
bijodatum rubrum
»
chloratum mite
»
chloratum mite laevigatum
»
jodatum
flavum
»
jodatum rubrum
»
muriatici!m corrosivum
»
muriaticum mite
»
oxydaluin
>
oxydatum ilav um
»
perjodatum
»
subjodatum
»
sulfnratuni rubrum
Hydras Chlorali
»
kalicus fusus
»
inagnesicus
Hydrochioras ammoniacus
»
Ammouiae
Hydro-jodas Lixivae
Hydromel infantum
Hydt'oxydum Aluminii
Hyoscyamus

. . . .

253
256
137
219
225
229
227
221
223
223
223
225
225
227
227
229
225
225
227
229
229
225
229
127
121
247
275
43
43
249
231
35
231

— XXX —
Lap.

Ichthyocolla
Infusum laxativum
»
Rhei cum Natrio carbonico
»
Sennae compositum
Ipecacuanha

233
233
235
233
235

Tri«?

*>H7

J.
jaiajpa

•

« • .

• • • • • • ! • • • « • .

Jodidum Natrii
Jodum . . . .
Jodurotmn hydrargyricnin
»
hydrargyrosuin
»
Natrii
»
Potassae
Juniperus

^ o•

303
239
225
229
303
249
239

K.
Kali aceticnin solntnm
» bitartaricnm
» carboincuin purum
» carbonicnm solutum
» causticnm
» chloricum
» hydricnm fusum
» nmriaticum oxygenatum
» natrouato-tartaricnni
» nitri cum depura tum
» oxymuriaticum
» sulfnricnni
» tartni icum aeidum depuratuni
» tartaricnm neutrnm
Kalium aceticum solutum
» bromatum
» carbonicum crudum

241
247
243
245
247
245
247
245
251
251
245
255
247
257
241
241
243

— XXXI —
Lap.

Kalium carbonicum depuratimi
» carbonicum solutum
» chloricum
» hydro-jodicum
» hydro-jodinieum
» hydro-oxydatum
» hydro-tartaricum
» hypermanganicum
» jodatum
» natrio-tartaricum
» nitricum
» stibio-tartaricum
» sulfuratum
» sulfuratum pro balneo
» sulfuricum
» tartaricum
Kalomel
Ramala
Kermes minerale
Kreosotum

243
245
245
249
249
247
247
249
249
251
251
253
253
255
255
257
227
257
417
259

Kuqcn

9*»Q

L
Lac Snlfuris
Lactas Ferri
» ferrosns
Lactucarium
Lapis causticus Chirurgo-rum . . . . . . . .
» divinus
» Haematites
» infern al is
» Ophthalmien«
Laudanuni
»
liquidum Sydenhaini
Laurus
Lavandula
Lichen Caragaheen

423
201
201
261
247
139
261
65
139
337
461
263
263
95

-
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Lichen islandicus
Lignnm qnassiae surinamense
Limatura Martís alcoholisata
Limonada solvens
»
Magnesiae
Linimentum ammoniatum
>
saponato-camphoratum
»
volatile
Linum
Liquiritia
Liquor acidus Hallerí
» Ammonii acetici
» Ammonii caustici
» ammonii caustici anisatus
» anodynus martiatus
» anodynus mineralis Hoffiuanni
*

V/2L1CXS

•

•

•

•

•

•

.

t

*

265
363
201
355
335
265
265
265
267
267
269
41
39
409
- . . . 409
405
.

«

.

t

» Ferri muriatici
» Ferri perchlorici
» Ferri sesquichlorati
» Kali acetici
» Plumbi subacetici
> Salis Tartari
» Terrae foliatae Tartari
Lithargyruni
*
Lixiva fusa

»

O

o

203
203
203
241
349
245
241
353
247

. . .

Lupulinum
Lupulus
Lycopodium

271
271
273

M.
JjlciCie

•

•

•

•

•

•

•

«

*

*

Magisterium Bismuthi
>
Jalapae
»
Sulfuris

•

•

•

•

•

•

•

A

l

t

)

79
367
423

'.

*

'.

•

*

*

»

— xxxm -

Lap.

Magnesia
»
»
»
»
»
>
»
»

alba
calcinata . . . .
carbonica
. . •
hydrica . . . . .
hydrico-carbonica
Muriae
. . .- .

.. . . . .
. . .
.v.
. . . . .
. . . . . . .
. . • • •
. . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
•
.

. 276
.277
.275
.275
• 275
. 275

pura
. • . . . . .
. • . . . . . ., 2 7 7
s u l f u r i c a . • ...'•'. ••• . . . . . . 2 7 7
nsta
? i • •'.. . . . .
. . . 277

»
u s t a in a q u a . . . . • • •
M a g n e s i a e C a r b o n a s . . . . . . . '_..* , .
Magnesium carbonicum hydro-oxydaturo'.,., \
»
hydro-oxydatum . . \. . . . .
>

oxydatum

•

•

•

•

.
.
.

. . . . -.•''.,• .. • . . .

• >
sulfuricum . . . . .
Malva
Manganunj hyperoxydatura nativum
Manna
.
» metallornm . . . . .
Mannitum
..... .
Mastiche
*. . . .
JHASUA

• •
J .
. .
. .

•

#

• •

•

•
.
.
.

75

^
275
275
275

.2 7 7

. . . .

. . . 277
< . . . 279
.
279
. . . . . .
. 281
. . .
. . . . 227
^ .-. ; : •. . . . 2 8 1
... . . . . . 283
•

•-

»*

t

•

•

•

A89

Meconinm
. . . . .337
Mei c r u d u m . . . . ... . . . . . . ... . 2 8 3
» depuratum . . . . . . . . . . . . . . 2 8 5
» rosatum

.

.

.

.

. •.

.;,-.••:;,. /

Melilotus
XH.GHSS8

* .

.

. . ...
•

•

•

•

•

•

•

•

•

• .. •

Mellago Graminis . . . . . .
Mentha
. . -. .
Mercurius dulcis
. . . . . .
»
j o d a t n s flavus . . . .
>
jodatns ruber
»
praecipitatus albus . .
»
praecipitatus flavus .
»
sublimatus corrosivus
Minium

• • • • . •

.

. 285

. 285
• . £%jt

. . . . .
. 187
. . . « .. 287
. . . .
. . 227
. . . . . .229
. . .225
. , . . . . 223
. . . . . . 229
. . . . . . 225
353
e
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Miscella pro solutioiie Caldi oxy sul furati
Mixlura oleosa
»
oleoso-balsaiuica
Morphia
Morphine Murias
Morphina
Morphinum
>
hydro-chloratum
»
hydro-chloricum
Morphium
»
muriaticum
Moschus
Mucilago Gummi arabici
Murias Amnioniae
» Chili ini
» Hydrargyri corrrosivus
» Hydrargyri miti»
Murias Stibii
» Zinci
Muscns Caragaheen
Myrrha
'.

. . .

85
169
75
289
289
289
289
289
289
289
289
291
293
43
119
225
227
415
491
95
295

N.
Naphta Aceti
> vegetabilis
»
Vitrioli
Natrium aceticum
>
boracicum
»
bromatum
»
carbonicum
»
carbonicum crystallisatum
»
carbonicum dilapsuni
»
carbonicum siccum
»
hydro-carbonicum .
»
hydro-oxydatum solutum
»
jodatum
»
nitricum

27
27
29
295
297
299
299
299
301
301
301
303
303
305

-

XXXV

Lop.

Natrium phosphoricum
307
»
silicicum liquidum
807
»
sulfuricum cryslallisatum
307
»
sulfuricum dilapsuu
309
>
salfuricum giccum . . . . . • . . . 309
Natro-Kali tartari cnni
251
Natrum aceti cum crystallisatum
295
» bicarbonicnm
301
» boracicnm
297
» boricum
297
» carbonicmn
.'
299
* causticnnt solntam
303
» phosphoricum
307
» sulfuricum crystallisatum
307
Nihilum album
493
Nitras Argenti
63
» Argenti fosns
65
» kalicus depuratus
251
» Lixivae
251
» Potassae
251
» Sodae
305
» strychnicns
421
Nitrum depuratum
251
» cubicum
305
Nuz moscbata
309
» vomica
309
•

0.
Olea aetherea
Oleum Amygdalarum dulcium
»
>
»
»
>
»

Anthos
Aurantü
Aurantiorum Corticum
Bergamottae. .
Cacao
cadinum

311
325
florum

321
313
. . 313
313
325
327
c*

— XXXVI —
Lap.

Oleum
»
»
»
>
»
>
9

camphoratum
Carvi •
Garyophyllorum
Cassiae cinnamomeae
Castoris
Cinnamomi
de Cedro
veltri

.

.

•

•

•

*

327
315
315
317
333
317
317
•

• •

» Crotonis Tiglii
» Foeniculi
» Hyosciami foliorum e oc tum
» Jecoris Aselli
flavum
» Jecoris Aselli fuscum
» Juniperi
» Juniperi empyreuiuatieuni
» Lauri
» Lavandulae
» Lini lotum
> Macidis
» Martis
» Menthae crispae
» Menthae piperitae
» Neroli
» Nucis moschatae
» Nucistae
*• Olivarum
» Palmae Christi
» Ricini
» Rosarum
», Rosmarini
», Sinapis aethereuin
». Tartari per deliquiuui
». Terebinthinae rectificatum
» Valerianae
» .Vitrioli
» Vitrioli depura tum
Olibanum
•

.

.

•

•

•

«

oli

327
317
329
- . 329
331
317
327
331
319
331
319
203
319
321
313
333
333
333
333
333
321
321
323
245
323
325
21
21
335

>

— xxxvn —
Lap.

dnonis

. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ooo

Opium
337
Opodeldoc
265
Origanum
341
Oxydulura Stibii hydro sulfnratum rubrum . . 417
Oxyd um Aluiuinii hydratmn
35
»
Arsenici album
.
9
»
Hydrargyri
flavoni
229
»
magnesicum
277
»
Stibü hydro-sulfuratum aurantiacum . 415
»
Zi nei
493
Oxymel Scillae
341
» simplex
341

P.
Panacea mercurialis
Papaver Rhoeas
»
somniferum
Pasta Guaranà
Pastilli Bilinenses
»
e Natrio hydro-carbonico
»
de Vichy
Paullinia
Perchloridum Hydrargyri
Permanganas Po tassa e
>
potassicus
Petroleum rectificatum
Phellandrium
Phenolnm
Phosphas Calcis
»
Sodae
Pilnlae Blankardi
» ferri jodati
» ferri jodurati
» lax an tes
Pix liquida
Plumbum aceticum basicum stolutum

*

227
343
343
217
343
343
343
217
225
249
249
345
345
9
87
307
347
347
347
347
349
349

—

XXXVIII —
Lap.

Plinnbnm aceticuni basicum soiutum dilatnm .
»
aceticum depuratum
»
aceticum s olii tum
>
carbonicum
>
hyperoxydatum rubrum
»
oxydatum
Pompholix
Potassa caustica
Potassae Hydras <
»
Tartras
»
Tartras acidus
Potassii Bromiduin
»
Jodidum
Potio antiemetica
» citrica purgane
» laxans viennensis
» Magnesiae citricae effervescens
» Riveri
Protochloridum Hydrargyri
Protojoduretnm Hydrargyri
Pulpa Prunorum
» Tamarindorum
» Tamarindoram cruda . . .
Pulvis aérophorus
» aSropborus anglicanus
» aérophorus Seidlilzensis
» Carthusianorum
» Doveri
> gummosus
» Ipecacuanhae cum Opio
Punica granatum
Pyrethrum

61
351
35 j
353
353
353

493
247
247
257
247
24i
249
355
355
233
355
355
227
229
357
m 357
.441
359
359
359
417
361
361
361
361
363

Q.
Quassia
Quercus

363
365

•

— XXXIX —
Lap.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

X

Qtiiniae Marias
>

O U l I A S

X

I

119
•

• • • • • • • • • • • • • • • •

X LJ

R.
Radix
>
»
»
»
»

Acori
Consolidae majoris
Hellebori albi
Ratanhiae
Rhabarbari
Veratri albi

l A c i X c l i l I l t l

•

•

•

•

•

81
427
483
367
369
483
•

•

*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Resina BenzoSs
»
empyreuinatica liquida
}

VxUaiaOl. •

#

»

>

Pini burgundica

•

•

•

•

•

•

•

77
349

»

•

•

•

•

•

•

•

•

•

« I O

369

Roob Juniperi
» Sambuci.

371
371

Rosmarinus

373

s.
&cUj€l Oliici

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Crihinn
O3»CCH£IFUITI

*

Sai
»
»
»
»
»

O l O

^ 7 ^
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lapfie

»
Mann a e
»
Saturni
»
Saturni solutum
amarus
anglicus
Epsomensis
essentiale Tartari
mirabilis Glauberi
mirabilis Glauberi dilapsus

fj 4 i

VII

281
351
351
277
277
277
25
307
. 300

*
O O 1

— xxxx —
J

"

•

>

Lap.

Sai mirabilis perlatus
» polychrestuni Glaseri
» Seidlrtzensis . . . .
*

0€l£neOil«

307
255
. . . 277

• », « • • • • • • . • • . . « . . «01

» Sodae
. . . . . . . . . . . . 299
» T a r t a r i . . . . . •. >'. .
243
» Thermarum Carolinarimi
OcLl"£J •

•

OcllVici

•

•

•

•

•

•

•

•

.

.

•

•

•

.

•

. 377

j . ' _.

•. ' . • •, ' ,

Sambucus . . . . .
Sanguis Draconis

•

,

•

,

«

. .

.

.

.

.

• .

•

„.

•

. O

•

• •

. . . ,

l

i

óíJ

379
381

'.
i

Santonicum . . . . . . .

125

Santoninum .. . •., . . . , , \
S f t p o a l b u s . . • . . . . .. , . . . . . . . .
> amy^daliniis . . . . . . . .
>

medicinalis.

»

oleaceus

'

i l U I ö

>
»
»

S z e g e d i n e n s i ß . . . . . . . . . . >,
s u l f u r a t u s . . . . . . . . . ..
venetus

•

•

381
. . .3 8 5
3 8 3
3 8 3
387

'

•

!

m •

«

•

•

•

•

•

• • ..

•

•

«

•

• O O O

385
385
387

Sarsaparilla . . . . .
Scammonium . . . . . . . . . .
>
halepp6nse

387
389
389

{Spill»
UvIUA »

^ Q
•

•

•

•

Sebum ovile
Secale cornutum

•

•

•

•

• •* •

•

•

m

•

•

•

•

•

#

r . . . .
. . .

Seidlitz Powder Anglorum
Semen Badiani
> Contea
. . . ,
» Foeniculi aquatici. . . .
> Myristicae
> Phellandrii

•

.•

%ß\J%s

. 391
391

359
49
125
345
309
345
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Semen Santonici
* Stryclmi . . .

#

OGI16£& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

»

125
309
ö J ö

Serum Lactis commune . . .

395

Solutio arsenicalis Fowleri
*

399

» Vleniingkx
Sparadrap
Species Althaeae
» amaricantes
» aromalicae
» aromaticae pro cataplasmate
» emollientes
» emollientes pro cataplasmate
» laxantes St. Germain
Sperma Ceti
Spil&nthus
Spiritus Aetheris
»
Aetheris ferratile
»
Aetheris snlfnrici
>
aromaticus
»
camphoratus
»
Carmelitarum
»
Gochleariae . . •
>
Ferri sesquichlorati aethereus . . . . . . . .
»
Lavandulae
»
Melissae compositus
»
Salis acidns
»
Salis ^ammoniaci anisatus
»
Salis ammoniaci causticns
»
Salis fumans
»
saponatus
»
Sinapis
»
Terehiuthiuae
»
Vini concentratile

87
153
399
399
401
401
401
403
403
107
403
405
409
405
405
407
405
407
409
409
405
15
409
39
15
411
411
323
411

—
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Spiritus Vini dilutus
» Vini rectificatissimus

413
411

Spongia pressa
Stibium chi ora tum
> sesqnichloratum
» sulfuratum aurantiacum
» sulfuratum nigrum
» sulfuratum rubrum
Stramonium
. . . . . . .
Strychninm
»
nitricnm
Strychninum
»
nitricum
Subchloras calcicus
Snbnitras bismuthicns
Succus Liquiritiae depuratus .
> Liquiritiae liquidum
Snlfas Aluminae et Lixivae
» Aluminae et Lixivae cum aqua
» Atropinae
» Chinidini
» Cupri crystallisatus
» ferrosus
> kalicus
» Lixivae
» Magnesiae
» Potassae
.

413
415
415
415
417
417
419
421
421
421
421
83
79
423
423
35
35
71
115
141
205
255
255
277
255

>

oOCIfte

^

quinicus

}

Pillici

Sulfuv
»
>
»

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

.

.

.

•

•

•

O v i

*
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

»

119
•

•

.

.

*±c'O

auratuin Antiniouii
citrinuui
crudum
depuratimi

415
423
423
427

»

precipitatimi

423

>

stibiatum aurautiaci't»

415

— xxxxni
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Sul für sublimatimi loium
Sulfnratom Lixivae
»
Potassae
Symphitum
Syrupus Acetositatis Gitri

427
253
253
427
429

>

ivitnaeae • • • • • « • • • • • • • • • • •

»
>
»
»

amygdalinus .
Aurantiorum corticum
Capili or um Veneris
Cinnamomi

»
»
»
»
»
>

Diacodii
emnlsivus
Ferri jodati
mannatus •
Mororum
Papaveris albi

»
»
»
»

Ribium
Rubiidaei
Sennae cum Manna
simplex

4^t/

429
431
433
433
•

435
429
435
437
437
435
439
441
437
441

T.
Tamarindus
Tanninuni

441
23

Tartarus depuratns
»
emeticus
»
natronatus
»
solubilis
»
stibiatus .
»
tartarisatus
>
vitriolatns
Tartras kalicus
„
Lixivae acidulus
„
Lixivae et Antimoni!

247
253
251
257
253
257
255
257
247
253

— XXXXIV

—
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Tartras Lixivae et Sodae
„
Lixivae stibiatus
„
Potassae acidnlns
p
potassicus
Terebinthina

251
247
247
257
443

„
commnnis
Terra foliata Tartari crystallisata

443
205

» chinensis
Theinum

445
131

J. U l l j c l

•

•

•

•

•

•

•

•

*

«

*

•

•

•

•

*

•

•

•

•

•

»

~i4O

Thnft
X Ilici

^*^
•

•

«

«

•

•

»

x l D C l U r ä C

•

•

•

•

•

•

•

•

«

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

*

•

•

•

*

TXTJL

Tinctura Ábsinthii composita
»
Aconiti

1

TCT •

440
440

»

anodyna simplex

*

A r n i CRC •

»
»
»
»
y>
»
y>
x
»

Aurantiorum corticum
Belladonnae
Benzoes
Gantharidum
Gastorei
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1. Absinthium.

Uröm. Fehér üröm.

Kosarvirágúak. Nálunk honos.
Fü, bugaszerüen virágzik, fehéres selyemszőrös, kétszer vagy háromszor czimpás levelekkel, a csúcson levők
egészek, a czimpák lapátalakuak, a kosárvirágzat félgömbalakú, konya, a virágtelep szőrös, a szirmok halaványsárgák ; igen keserfí, sajátságos nehéz illatu. Vadon tenyész,
s nálunk a virágok nyilasa előtt szedessék.

2. Acetnm.

Eczet.

Borezeezből kéezitett eozet.
Színtelen vagy kissè sárgás színű, fémektől, idegen
savaktól és csipős anyagókt^i ment legyen, és oly savtartalommal biijon, hogy tiz graramnyi a savmérő oldat tiz
köbcentimetere által tökéletesen közömbösittessék.
Száz részben mintegy hat rész eczetsavat tartalmaz.
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I. Absinthium.
Artemisia Abeinthium Limi. Oompositae
Valli. Seneoionideae. Herba indigena.
Herba florens paniculata foliis canosericeis, bi—vel
tripinnatifidis, summis indivisis, laciniis spathulatis, anthodiis subglobosis, nutantibus, receptaculo piloso, corollis
subflavis, saporis peramari, odoris peculiaris gravis aromatici. — Herba spontanea, alioquin apud nos non rara,
ante florum anthesin colligenda.

2. Acetum.
Aoetnm orndnm e Spirita Vini.
Sit decolor, vel parum flavescens, a metallis, acidis
alienis et substantiis
acribus liberum, ejusque aciditatis
*
u t grammata decem aceti, centimetris cubicis decem solutionis acidimetricae perfecte neutra reddantur.
Continet in 100 partibus, circiter sex partes acidi
acetici.
ì*
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3. Acetum aromaticum.

lllatos eczet.

Poe ellenes eozet. Bablók eozete. Ovó eozet
Végy : Borsos ménta levelet
Rozmarin levelet
Zsálya levelet

mindegyikből huszonÖt grammot

Angyalfügyökeret
Zedoaria-gyöktörzset

25

Szegftfszeget mindegyikből Öt grammot
5
Eczetet
e\er grammot 1000
Áztasd jól zárt edényben három napig.
Átlátszó folyadékot képezzen, mely jól dugaszolt üveg-edényekben tartassék.

4. Acetiim pyrolignosum rectíficatum.

Tisztázott kozmás fa-eczet.
Kozmás fa-sav.

Végy : Nyers kozmás fa-eczetet e\er grammot 1000
Párolj le belőle üveg-gőrebből gyönge tüznél
hétszázötpen grammot 750
Sárgás színű, kozmás szagú le^yen.

t 5. Ácetum Scillae.

Csilla eczet.

Végy : Száritott és apróra tört csilla hagymát
negyven grammot
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3. Acetum aromaticum.
Aoetnm antiseptionm. Aoetum prophylaotioom. Aoetum o&rdiaoum. Aoetnm quatuor
latronuxn.
Rp. Foliorum Menthae piperitae
„
Rosmarini
„
Salviae
aa grammata piginti quinque 25
Badicie Angelicae
RMzomatis Zedoariae
Caryophylloram a~ä; grammata quinque 5
Aceti
grammata mille 1000
Macere per triduum in vase vitreo bene clauso.
Sit limpidum, servetur in vasis vitreis bene obturatis.
-A

4. Acetum pyrolignosum rectificatum.
Acidum pyrolignoeom. Aoidnm pyrozylionm.
Aoidmn Ligni empyreamatlomn.
Rp.

Acidi pyrolignosi crudi grammata mille 1000
Rectificentur e retorta vitrea, leni igne et
eliciantur
grammata septingerita et quinquaginta 750
Sit colorisflavescentis,odoris empyreumatici.

f 5. Acetum Scillae.
Rp. Bulbi Scillae siccati, minatim contnei
grammata quadraginta

40
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6
Eczetet
négys\á\ grammot 400
Áztasd gyakori felrázás mellett hat napig.
A szürlézett folyadék legyen
négys^á^ gramm 400

6. Acidum aceticum concentratimi.

TSmény eczetsav.
- (CH3GO)OH - 60.
Színtelen, átlátszó folyadék, raely meggyujtható, és
átható savanyú szaggal bir.
Hevités által az eczetsav teljesen elillanjon, ötszőr
annyi lepárolt vizzel higittatván, sem chlorbaryum, sem
légenysavas ezüst által csapadékot ne adjon. Amnioniával
telitve kén-ammonium által csapadékot ne idézzen elő.
Néhány csepp savanyú chromsavas kalinm-oldattal elegyitve zöld színt ne mutasson.
Egy gramm tömény-eczetsav legalább 16 köbcentimeter nonnalsavmérő-folyadékot telitsen. Ennélfogva
100 súlyrészben legalább 96 súlyrész savhydrátot tar-

talmazzon.

7. Acidiim aceticum dilutiira.

Higitott eczetsav.

Színtelen, átlátszó, minden kozmás szag nélküli folyadék. Fajsúlya 1 '028. Hevités által teljesen elillanjon.
Chlorbaryum- vagy légenysavas ezüst-oldattal, csapadékot ne adjon; ammoniaval telitve kénammonium
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Aceti crudi grammata quadringenta
400
Macera saepius agitando per dies sex. Colatura
filtrata sit grammatum quadringentorum 400

6. Acidum aceticum concentratum.
$
Aoetom radioale.
- (CH3GO)OH - 60.
Liquor limpidus, decolor, inflammabilis, odoris fragrantissime acidi.
Acidum aceticum concentratum calore penitus avo- .
lét, cum quintupla quantitate aqùae destillatae dilutum
nee cum baryo chlorato vel argento nitrico, nec ammonio saturatum, cum ammonio-hydro-sulfurato praecipitatuxn producat et mixtum cum aliquot guttis solutionis
kalii bichromici colorem viridem ne induat.
Gramma unum acidi acetici centimetra cubica minimum 16 solutionis acidimetricae neutra reddat ; contineat
ergo in 100 partibus minimum 96 partes hydratis acidi
acetici.

7. Acidum aceticum dilutum.
Liquor limpidus coloris expers, odoris minime empyreumatici sit ponderis specifici. 1*028. Calore penitus
avolet.
Cum solutione baryi chlorati vel argenti nitrici tentatus praecipitatum nullura demittat.
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által sem szfnét ne változtassa, sem csapàdékot he idézzen
elő. Néhány csepp savanyú chromsavas kalium-oldattal
elegyitve zöld színt ne mutasson.
Tartalmazzon 100 súlyrészben 20*4 súlyrész savhydrátol; ennélfogva 10 gramm higitott eczetsav 34
köbcentímeter normal savmérö folyadékot telitsen.

t 8. Acidum arsenicosum.

Arsenessav.

Mirenyeaiav.
AS2O3 = 198.

Szereztessék be kivül fehér, homályos, belül sárgálló,
üvegszerü többé-kevésbé áttetsző tömegekben.
Kémcsöben hevitve teljesen el kell illannia, — fehér
szagtalan füstöt bocsájtva, s fehér fénylő szabályos nyolczlapokból álló fellengületet adva.
Izzó szénre vetve foghagyma-szagot terjeszt.

9. Acidum carbolicum.

Phenylsav.
Oarboleav.

OH - 94.
Túalakú, színtelen, idővel barnássá váló jegeczeket
képez, melyek nedvesség beszivása által szétfolynak,
mintegy 33°-nál megolvadnak, 187°-nál forrnak; 20
ész vizben, borszeszben és aetherben, minden viszony
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Ammonia et ammonio hydro-sulfurato addito colorem ne mutet, nee praecipitatum demittat, mixtum cum
aliquot guttis solutionis Kalii bichromici colorem viridem ne induat.
Contineat in 100 partibus 20*4 hydratis acidi
acetici, decem grammata acidi hujus ergo 34 centimetra
cubica solutionis acidimetricae neutra reddant.

f 8. Acidum arsenicosum.
Arsenioum album. Oxydnm Arienioi album.
e

198.

Requiratur in massis extus albis, opacis, intus flavescentibus, vitreis plus minus pellucidis.
In tubo probatorio calefactum sit ex integro volatile
fùmum album inodorum emittens, detque sublimatum
album ex splendentibus regularibus octaè'dris consistens.
Prunis candentibus iniectum odorem alliaceum
spargit.

9. Acidum carbolicum.
Aoidum phenylionm. Phenolum.
G6H6O=(C6H5)OH=94.
Sistit crystallos aciculares, decolores, tempore fuscescentes, quae humiditate attracta deliquescunt, versus
temperaturam 33° liquescunt, sub 187° ebulliunt, in 20
partibus aquae, in omni proportione spiritus vini aut
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szerint, glycerinben, zsiros és illékony olajokban szintén
feloldódnak.
Fajsúlya kőrülbelül = 1*065.
Vaschlorid \iz-oldatának kék színt kölcsönöz. Savanyú hatással nem bir.

110. Acidnm chromicum.

Ghromsav.

Festenysav.
CrO3= 100-2.
Biborszínű hasábalakú jegeczekből all, melyek nedves levegőn szétfolynak, hevitve megolvadnak s élenyt
fejlesztve zöld chroméleggé változnak át. Vizben igen
könnyen oldódik, az aethert és 90%-os borszeszt meggyígtja. Jól zárt edényben gondosan tartandó, mert
minden könnyen élenyülő anyagok, mint : por s gözők
által, igen kőnnyen felbomlik.

11. Acidum citricum.

Czitromsav.
Színtelen hasábok, a levegőn változatlanok, melyek
alacsony hőfoknál szétmállanak, magasabbnál megolvadnak és felbomlanak. Oldhatók egyenlő mennyiségű vizben, nehezebben borszeszben s aetherben.
Vizoldata mészvizzel túltelitve s forrásig hevitve
oly csapadékot ad, mely a kihülés után teljesen feloldódik.
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aetheris, nec non in glycerino, in oleis fixis et volatilibus
solvuntur.
Pondus specifìcum. = 1 *065 circiter.
Solutioni aquosae ferri sesquichlorati colorem eoeruleum tribuit. Non est reactionis acidae.

f IO. Acidum chromicum.
= 100-2
Grystalli prismaticae coloris purpurei, aeri humido
expositae diffluunt, calefactae liquescunt ; demum oxygenium emittentes in oxydum chromicum viride mutantur.
In aqua facillime solvuntur, aetherem vel spiritum vini
90%
comburimi In vase epistomeo vitreo clauso
caute serventur, quoniam omnibus facile oxydabilibus
corporibus, uti pulvere aut vaporibus facillime decomponuntur.

II. Acidum citricum.
Aoidom oitrl.
Crystalli prismaticae decolores, in agre immutabiles,
sub temperatura leni fatiscunt, altiori liquescunt demum
decomponuntur. Solvuntur in aequali parte aquae, in alcohole et in aethere sunt minus solubiles.
Solutio aquosa aqua calcis supersaturata et ad ebullitionem calefacta praecipitatum deponit, quod sub refrigeratione ex integro solvitur.
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• Vizben feloldatván, sem eczetsavas kaliummal es
borszeszszel, sem chlorbaryummal, sem sóskasavas ammoniummal, sem kénkönenynyel csapadékot ne adjon.
Izzitva teljesen elégjen, a nélkül, hogy gőze égett czukorszagot terjesztene.

112. Acidum hydro chloricnm concentratnm
purum.

Tiszta töraény sósav.
Könenyhalvag.
HQ - 36-5.

A tiszta sósav-légnek oldata vizben.
Ezen csipős-savanyú szagu és felette savanyú ízú
folyadék legyen átlátszó, színtelen ; hevitve maradék nélkül elpárologjon ; 10 súlyrész vizzel higitva sem chlorbaryum-oldat által, sem kénkönenyviz altal zavarossá válnia vagy színét változtatnia nem szabad, még akkor
sem, ha az utolsóhoz ammonia adatik.
A fennebbi módon higitott sav jód-oldattal elegyitve,
ennek színét el ne vegye, sem jódkalium-oldatból jódot
ne válaszszon ki.
Tartalmazzon 100súlyrészben21*24súlyrész sósavgázt, ennélfogva 5 gramm tiszta tömény-sósav 33*2 köbcentimeter normálsavmérő folyadékot telitsen.
Fajsúlya = 1*12.
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In aqua solutum nee addito kalio acetico et alcohole,
nee baryo chlorato, nee ammonio oxalico, nee aqua hydrosulfuiata praeeipitatum deponat, ignitum plane avolet,
quin vapores caramel redoleant.

f 12. Acidum hydro-chloricum concentratum purum.
Aoidum hydroehloratom oonoentratam
purum. Aoidmn mariatioam oonoentratam.
Aoidam mnriatioam oonoentratam param.
HQ = 36*5.
Est solutio gasis acidi hydrochlorici puri in aqua.
liquor odoris aeidi-pungentis et saporis admodum
acidi sit limpidus, decolor calefactus evaporet, quin residuum derelinquat ; cum 10 partibus aquae dilutus nee
per solutionem baryi chlorati, nee per aquam hydrosulfuratam nee si huic ammoniam superaddideris, turbetur aut colorem mutet.
Modo superiori dilutum acidum, cum solutione jodi
nüxtum liquor decolor ne evadat, et e solutione kalii
jodati jodum ne secernat. Gontineat in 100 partibus
21*24 partes gasis hydrochlorici, 5 grammata ergo acidi
hydro-chlorici concentrati puri neutra reddantur 33*2
centimetris cubicis solutionis aeidimetricae.
Pondus speeificum est = 1*12.
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113. Acidum hydro-chloricum crüdum.

Nyers sósav.

Füstölgő sósav.
Fajsúlya legyen 1*16. Elvetendő, ha arsenessavat
tartalmaz«

14. Ácidum hydrochloricum dilntnm purum.

Tiszta higitott sósav.

Tiszta higitott könenyhalvag.
Végy : Tiszta tömény-sósavból
Lepárolt vizbó'l
egyenlö súlyrés\eket.

Elegyitsd. Fajsúlya = 1 *06.
Tartalmazzon 100 súlyrészben 12*4 súlyrész sósavléget; ennélfogva 10 graram ezen savból 34 köbcentimeter normal savmérő-folyadékot telitsen.

15. Acidum nitricum concentratnm purum.

Tiszta tömény lógenysav.
HNO3 = (NO2)OH - 63.

E marò, savanyú folyadék színtelen, tökéletesen illó
legyen, húsz súlyrész vizzel elegyitve sem chlorbaryumraal, sem légenysavas ezüsttel zavarodást ne mutasson.
A folyadék 100 súlyrészben 48 súlyrész légenysav-
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f 13. Acidum hydro-chloricum crudum.
Aoidum mnriatìomu. Aoidnm sali« fumane.
Spiritile ealie tonane.
Sit ponderis specìfici 1*16. Rejiciatur, si acidum
arsenicosum continet.

14. Acidum hydrochloricum dilutum purum.
Aoidnm hydroohioratum dilntnm purum.
Aoidnm muriatioum dilntnm purum. Spiritus
salis aoidus.
Rp. Acidi hydrochlorici concentrati pari.
Aqua e destilla tae
ää partes aequales.
Misce. Sit ponderis specifici 1 *06.
Gontineat in 100 partibus partes 12*4 gasis hydro
chlorici, 10 grammata ergo acidi huius neutra reddantur.
3 4 centimetris cubicis solutionis acidimetricae.

t 15. Acidum nitricum concentratum
purum.
HNO3=(NO2)OH = 63.
Liquor caustico-acidus sit decolor, ex toto volatilis
cum 20 partibus aquae destillatae mixtus nec per solutionem baryi chlorati nec argenti nitrici turbetur.
Gontineat in 100 partibus partes 48, hydratis acidi
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hydratot tartalmazzon ; ennélfogva abból 3 gramem 22*8
köbcentimeter savmérő-folyadékot telitsen.
Fajsúlya« 1*30.

116. Acidum nitricum cruduin.

Nyers légenysav.
Fajsúlya = 1*35 legyen.

17. Acidum nitricum dilutum purum.

Tiszta higitott légenysav.
Végy : Tiszta tömény légenysavból

kétszdz grammot

200

kétszáz negyven grammot

240

lepárolt vizböl

elegyitsd.
Fajsúlya legyen 1 • 13.—100 súlyrészben 2 i *42 súlyrész légenysavhydratot tartalmazzon; ennélfogva 10
gramm folyadék 34 köbcentimeter savmérő folyadékot
telitsen.

18. Acidum phosphoricum.

Phosphorsav.

Vllanysav. Vileav.
H3PO4 - P0(0H)3 = 98.
Végy: Phosphorból
hús\ grammot
tedd tágas görebbe, melyben
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nitrici, tria eius grammata, ergo neutra reddantur 22*8
centimetris cubicis solutionis acidimetricae.
Pondus specifìcum = l'3O.

t 16. Acidum nitricum crudum.
Sit ponderis specifici 1*35.

17. Acidum nitricum dilufum purum.
Rp. Acidi nitrici concentrati pari
grammata ducenta

200

Aquae destillatae
grammata ducenta et quadraginta

240

T
*

Misce. Sit ponderis specifici. 1 1 3 . Contineat in 100
partibus partes 21*42 hydratis acidi nitrici. Grammata
e i u s 10 ergo neutra reddantur 34 centimetris cubicis solutionis acidimetricae.

18. Acidum phosphoricum.
H3PO4 = PO(OH)8 « 98.

Phosphori
grammata viginti
Irnmitte retortae satis amplae, cui insunt.

20
2
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higitott tiszta légenyeavból

hdromszdzötven gramm

350

foglaltatík.
A göreb vizfürdőbe állittassék és köttessék össze
tigan (ne légzáróan) a szedővel, mely kevés vizet tartalmaz. Most gyengén hevittessék a göreb mindaddig, mig
a phosphor tökéletesen feloldódott és vörös gőzök többé
nem fejlődnek. Ezután a göreb és szedő tartalma porczellán csészébe öntessék és ebben miudaddig hevittessék,
mig a folyadékból kivett kémle tömény kénsav és kénsavas vasélecs hozzáadása által nem barnul meg.
A visszamaradt folyadék háromszoros súlymennyiségű lepárolt vizzel higittassék és kénköneny-léggel
telitessék.

A folyadék ezután több napon át meleg helyre állittassék, hogy a netalán jelenlevő kénarsen tökéletesen
leülepedhessék.
Végül a folyadék, a kénköneny tökéletes elüzése
czétjából, hevittessék és megszüretvén, higittassék annyira,
hogy fajsúlya 1*117 legyen.
•

A tiszta, színtelen és szagtalan folyadék ammoniakkal
túltelitve, csapadékot ne adjon. Légenysavas ezüst sem
fehér, sem pedig ammonia hozzáadása után, felfőzve,
barnafekete csapadékot ne képezzen; végre sem chlorbaryummal, sem kénköneny-vizzel meg ne zavarodjék.
A folyadék 100 súlyrészben 16*6 súlyrész orthophosphorsavat tartalmaz, minélfogva 10 gramm belőle
elégséges 33 köbcentimeter savmérő folyadékra, hogy az
ugynevezett hivatalos phosphorsavas natrium keletkezzék.
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Acidi nitrici diluti puri
grammata trecento, quinquaginta

350.

Retorta balneo aquae immissa et excipulo exiguam
aquae destillatae quautitatem continenti leviter juncta
sensim calefiat, donec phosphorus ex toto sit solutus et
rutili vapores non amplius evolvantur. — Liquorem
dein in patinam porcettaneam effonde, aquam acidam
excipuli adde et calefac, donec portiuncula exemta solutioni ferri sulfurici addito acido sulfurico concentrato
mixtae rutilo-fuscum non amplius tribuit colorem.
Liquor residuus tripla aquae destillatae quantitate
dilutus saturetur per gas hydro-sulfuratum, dein stet per
aliquot dies vase tecto in loco calido ad perfectara, si
praesto esset, sulfureti arsenici praecipitationera.
Demum calefiat ad gasis hydro-sulfurati perfectam
expulsionem, filtretur et diluatur ad pondus specif. 1*117.
Sit liquor limpidus, decolor, odoris expers, superaddita ammonia nullum praecipitatum deponat. Argentum nitricum nec album, nec addita ammonia sub ebullitione fuscum sedimentum producat, nec baryo chlorato
nec aqua hydro-sulfurata turbetur.
Gontineat in partibus 100 partes 16'6 acidi orthophosphorici, gramraata eius 10 ergo sufficiunt cum centimetris cubicis 34 solutionis acidimetricae pro formando
natrio phosphorico sic dicto offici
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119. Acidum sulfaricum Anglicanum.

Angol kénsav.
Legyen arsenmentes és 1.83 fajsúlylyal birjon.

120. Acidum sulftiricum concentratum purum.

Tiszta tömény kénsav.
H2SO4 = (SO2)(OH)2 = 98.
Legyen színtelen és 1*845 fajsúlylyal birjon. Hevités által tökéletesen elillanjon és kénköneny-vizbe csepegtetve csapadékot ne idézzen elő. Óvatosan a sav fölé
öntött kénsavas vasélecsoldat aitala meg ne barnuljon.

21. Acidum -sulfuricum
düutum
purum.
\

Tiszta higitott kénsav.

Végy : Tflmény tíszta kénsavból

száz grammot
100
Lepárolt vizből
ötszáz grammot
500
Elegyitsd akként, liogy a kénsavat öntsd lassanként
a vizbe.
Fajsúlya 1*117 legyen.
A folyadék 100 súlyrészben 16*6 kénsavhydratot
tartalmaz, minélfogva 10 gramm belőle 34 köbcentimeter
savmérő folyadékot telit.
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f 19. Acidum sulfuricum anglicanum.
Aoidnm eulfurioum oradum. Oleum Vitriol!
Sit ponderis specifici 1 *83, ab arsenico liberum.

1 2 0 . Acidum sulfuricum concentratum
purum.
Oleum Vitriol! depuratimi.
H2SO4 = (SO2)(OH)2 = 98.
Sit decolor; ponderis^specif. 1 *845 calefactum ex
toto volatile ; acidum aquae hydro-sulfuratae instillatum
nullum praecipitatum producat; solutio concentrata fèrri
sulfurici caute acido superstrada colorem rubro-fuscum
ne induat.

21. Acidum sulfuricum dilutum purum.
Spiritus Vitrioli.
Rp. Acidi sulfurici concentrati puri
grammata cetìtum 100
Aquae destillatae grammata quingenta 500
Misce acidum in aquam instillando.
Sit ponderis specif. l'I 17.
Gontinet in 100 partibus partes 16*6 hydratis
acidi sulfurici, grandmata eius 10 ergo neutra reddantur
centimetris cubicis 34 solutionis acidimetricae.
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22. Àcidnm tannicum.

Csersav.
C27H22O17 *** 6 1 8 .

Végy : Finom porrà tört gubacsból
kétszdz grammot
Aetherból
hároms\á\ gramtnot
90%-os borszeszből hetvenò't gramtnot

200
300
75

Miután a gubacs 24 óráig nedves helyen állott, tétessék jól bezarható edénybe és öntessék le az aetber és
borszesz elegyével. Két napig álljon az egész, mialatt
többször rázassék össze. Ezután a folyadék leöntetvén, a
maradékra ismét a borszesz és aether elegyének uj részlete adassék, 12 óra lefolyása után a folyadék az előbbe-

nihez öntessék hozzá, és a maradék sajtoltassék ki. A
megszűrt folyadék erös összerázás által kevertessék egy
harmadrész térfogat lepárolt vizzel. Miután a folyadék
hosszabb ideig csendesen állott és a vizoldat az aetheroldattól elvált, elóbbi különitessék el az utóbbitól,
melylyel ugyanezen mütétel még kétszer ismételtessék. Az ekként nyert vizoldatok öntessenek össze ; ha
a folyadék zavaros volna, szűressék meg és pároltassék
el szárazra.
A maradék porrà torre jól zárt edényben tartas-

sék el.
A sárgás-fehér, fanyar összehúzó ízű por, vizben és

borszeszben könnyen és tökéletesen oldható legyen. Hevités által maradék nélkül égjen el. A borszeszbeli savanyas hatású oldat aether hozzáöntése által ne zavarodjék meg.
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22. Acidum tannicum
Tanninosi,
C27H22O17 « 618.

Rp. Gallarnm subtiliter pnlveratarum
grammata ducenta 200
grammata trecenta 300

Aetheris
Spiritus vini 90%
grammata septuagintaquinque 75
Gallis antea per 24 horas loco humido expositis et
dein in vas bene claudendum immissis infunde aetherem
cum spiritu vini mixtum. Stent saepius quassatae per
biduum, tum defunde liquorem. Residuo novam portionem eiusdem miscellae adde, post 12 horas fluidum
supematans collige, residuum exprime. Liquoribus filtratis et commixtis tertiam voluminis partem aquae destillatae conquassando immisce, dein sepone. Solutionem
aquosam, postquam ab aetherea subsederit, separa et
cum aetherea eandem operationem bis repete. — Quo
facto liquores aquosi commixti, et, si limpidi non essent,
filtrati evaporent ad siccum.
Residuum in pulverem redactum servetur vase sicco
bene clauso.
Sit pulvis e flavo albus, saporis adstringentis austeri
in aqua et spiritu vini facile et ex toto solubilis, ignitus
sine residuo comburat. Solutio spirituosa reactionis aci*
dulae admixto aethere ne turbetur.
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23. Acidum tartaricum.

BorkSsav.
Borsav.

« 150.
A hasáb- vagy lemezalakú, kéreggé összenőtt jegeczek színtelenek, szagtalanok és tökéletesen elégethetők
legyenék, á szűrőpapirt meg ne nedvesitsék; vizben
felolvadva az oldat sem kénköneny-viz, sem chlorbarium,
sem pedig sóskasavas ammoniával meg ne zavarocljék.

124. Aconitinum.

Sisakvirágal.

Színtelen, igen keserű, azután élesen égető ízű, égvényes hatásű por legyen, mely 80°-nál megolvad a nélkül, hogy vizgőzt fejlesztene. Forró vizben sárgás,
gyantaszerű tömeggé áll össze. ötven súlyrész forró vizben, valamint borszeszben, aetherben és chloroformban
oldható. Tömény kénsav által előbb sárgára, aztán
barna-vörösre festessék. Maradék nélkül égjen el.

f 25. Aconitum.

Sisakvirág.

Kalika eisakvirag, nemkülönben ennek havacialnkon tenyéező valfajal : mint az aoonitam
taurlomn és neomontannm. Szirontakfélék.
Gümői (gyökér) lobordadok, répaalakuak, fent
szár maradványával vagy rügygyel végződnek, vagy ma-
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23. Acidum tartaricum,
Aoidum Tartari. 8al essentiale Tartari.
= 150.
Crystalli prismaticae vel tabulaeformes, in crusias
concretae sint decolores, inodores, ex integro combustibiles, chártam bibulam ne humectent ; in aqua destillata
solutae nee aqua hydro-sulfurata, nee baryo chlorato, nee
ammonio oxalico tentatae turbentur.

t 24. Aconitinum
Sit pulvis albus, saporis fortiter amari, dein acris,
urentis, reactionis alealinae, sub 80° liquescat, quin vapores aqueos edat, in aqua bullienti in massam resinosam
flavescentem conglutinet, in partibus quinquaginta aquae
fervidae solubile itidem solvatur in spiritu vini, aethere
et chloroformio ; per acidum sulraricum concentratum
induat colorem ab initio flavum, dein e fusco rubrum.
Sit sine residuo combustibile.

f 25. Aconitum.
Aoonitam Napello« Linn., ejusque in alpibus
nostris indigena* varietates: A. taurionm
Wolf, et A. neomontannm Wulf. Ranunoulaoeae. Jnss.
Tuberà (Radix Aconiti) obeonica, napifoitnià, superne residuo eaulis vel gemma terminata, aut solitària,
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ganosakvagy kettesével egybetapadvák, midőn különböző
koruak, hevenyen nedvesek, megszáradva kemények,
négy egészen nyolcz ceBtimeter hosszúk, fent két egészen
három centimeter vastagok, az ideiek súlyosak, tömöttek, belül fehér-szürkések, a múltéviek könnyük, fent
halvány-barnák, nem ritkán üresek, mindegyikük kivül
barna, hosszant ránczos, nagyon ritkán s csak a múltéviek
simák; minden helyen számos, többé-kevésbé hosszu,
vékony gyökérke megy tőlük tova, vagy pedig ilyen
lehullott gyökérkék hegyei láthatók. Haránt raetszetben
a vastag és pontozott kéreg igen keskeny, setétebb színű,
csillagszerüen négy vagy nyolczsugaras, igen kinyúlt
sugárú fás kör által választatik el a csillagalakú dús
velőtől. Hevenyében csipős, tormához hasonló szagú,
mig megszáradva szagtalan ; rágáskor eleinte kevéssé,
mig később felettébb csipös izű, s végül izlelési képtelenséget hagy vissza.
Más sisakvirág-fajok gyökerei, kivált pedig az aconitum variegatum Linn. fajból valók, melyek kisebbek,
rendetlenül sugaras fás réteggel és velővel, neinkülünben
rövidebb sugarakkal látvák el, vettessenek vissza.
A vadon tenyésző virágzó növény gümői gyiytessenek, gondosan szárittassanak és tétessenek el.

26. Aether aceticus.

Eczetaether.

Eozetsavae aethyL Eozetégény.
« 88.

Tiszta átlátszó, színtelen, kellemes felfrissitö zamatu
folyadék legyen, melynek fajsúlya 0*9. — Ha egy rész
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aut per parìa cohaerenjtia, tum aetatis inaequalis, recentja succulenta, siccata dura, quatuor ad octo centimetra
longa, superne duo ad tria centimetra crassa, hornotina
ponderosa, compacta, intus ex albo cinerescentia, annotina levia, intus subfusca, non raro excavata, utraque
extus fosca, longitudinaliter rugosa, perraro et quidem
solummodo annotina glabra, radiculis tenuibus plus minusve longis numerosis in omni ambitu obsessa aut radicibus bisce deciduis cicatrisata. In segmento transverso
cortex crassus est punctatus, et a medulla ampia, stellatini circumscripta circulo ligneo, angustissimo, obscuriore,
stellatiin quator-vel octo-radiato, radiis valde porrectis,
separatus. Odor recentium acris raphani siniilis, siccatorum nullus, masticata ab initio exiguam, serìus acerrimam, diu haerentem producunt sensationem relieta
oanaesthesia gustatoria.
Rejicienda tuberà aliarum aconiti specierum, inprimis aconiti variegati Linn. prioribus minora, ligno et
medulla irregulariter stellatis, radiis parum porrectis.
Colligantur tuberà plantae spontaneae florentis;
caute siccanda et servanda.

26. Aether aceticus.
«88.

Naphta Apetl. Naphta seu Aether vegetabUis.
j

Sit liquor limpidus, decolor, odoris amoeni recre
antis, pond. specif. 0*9. Quodsi imam partemaetherisace-
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eczetaethert kilencz rész vizze] ősszerázasz, kis része oldatlaniü a viz fölületén uszva maradjon.
Szabad savat ne tartalmazzon, tehát savanyu szénsavasnátríummal összerázva ne pezsegjen.
Ha a készitmény szabad savat tartalmaz, kevés
magnesium éleggel rázd össze, azután olvasztott chlorcalciummal álljon zárt edényben 24 óráig, ekkor vizfürdőből párold át, teljesen megszáiitott üvegbe, ezt jól bezárva tedd el.

f 27. Aether crudus

Nyers Aether
Nyers Égény.

Fajsúlya 0*73 legyen.

128. Aether depuratus.

Tisztitott Aether.
Tieztitott Égény.

= (G2H5)2O -= 74.
Végy : Nyers aetherböl tetszés s\erinti mennyiséget.
Elegyitsd a szabad sav tökéletes telitése végett
kis mennyiségű kaliumhydroxyd oldattal.
Válaszd el az aethert a vizes rétegtől és megolvasztott chlorcalciummal hagyjad 24 óráig állani, mi alatt
fóbbször rázd össze ; a leöntött tblyadékot azután párold
le vizfördőböl és fogd fel jéggel htitött szedőben. Igen
zárt edényben hüvös helyen tartassék el.
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tici novem partibus aquae conquassando miscuerís éxigua
eius pars non soluta aquae supernatet. Ne contineat acidum liberum, conquassatomi ergo cum natrio bicarbonico
ne effervescat.
Si praeparatum acidum liberum continet. cum magnesii oxydati exigua quantitate conquassa, dein stet
super calcio chlorato fuso per 24 horas in vase clauso,
demum destillat ex balneo aquae in lagenam perfecte siccatam, quam optime clausam serva.

f 27. Aether crudus.
Aether sulfarious orudns.
Sit ponderis specie. 0*73.

f 28. Aether depuratus.
Aether eulfùrioue. Aether Vitrioli. Naphta
VitrioU.
Rp. Aetheris crudi q. s.
Admisce pauxillum kalii hydro-oxydati soluti ad
perfectam acidi neutralisationem. Dein liquor aethereus
ab aquoso saeparatus, stet super calcio chlorato fuso saepius conquassando per 24 horas, demum defusus ex
balneo aquae destilletur in excipulum glacie reftigeratum.
Servetur in lagenis optime clausis in loco frigido.
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Tiszta átlátszó színtelen folyadék legyen, melynek
fajsúlya 0*725. Tenyérre Öntve gyorsan párologjon el és
ne hagyjon borolajra vagy szeszolajra emlékeztető szagot
hátra. Egyenlő térfogatnyi vizzel összerlzva, csak egy
tizedrésze oldódjék fel, miközben a viz ne zavarodjék
meg és ne vegyen fel savanyú hatási

29. Agaricus Clűrurgorum.

Taplógomba.

Kóezitett taplőgomba.
Taplós galócza. Héjas gombak.
Gombadarabok, melyek majdnem egész Középeurópában, kivált idős tölgyek törzsein tenyésznek, kereskedésbeliek, vizben való áztatás és fakalapácsokkali ütés
által (kivált nalunk) készittetnek, a közönség előtt igen
ismeretesek.
Salétromtól nem szabad áthatva lenniök.

130. AloC.

Áloe.
VilÀgos àloè.
Az áloe különböző fajai, mint a közönséges a.,

socotorai a., pirosló a., kalászos a., fas a. stb.;
növények, melyek dèli Afrikában, Auaztráliában,

Kelet- és Nyugot-Indiában tenyésznek.
Magzatingfélék.
A levelek különös edényeiből kyövő megszáritott

nedv, kapható pedig különböző nagyságú, gyántaszerüen
fénylő, zöldesböl setétbarnába játszó darabokban, kagylós
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Sit limpidus, coloris expers, pond. specif. 0.725, e
palma manus prompte evaporet, quin odorem olei vini
vel fermentolei in ea relinquat. Si cum aequali volumine
aquae conquassetur, solum Vio P ^ äetheris solvatur, et
aqua non turbetur, nee habeat reactionem acidam.

29. Agaricus Chirurgorum.
Agarious quercino* praeparatns.
Polyporus fomentarins Fries. Fungi.
Hymenoniycetes. Fr.
Frusta fungi per omnem fere Europam mediana in
truncis annosis imprimis quereuum nascentis, mercabilia, maceratione in aqua et tusione cum malleis ligneis
(potissimum in Hungaria) praeparata, in vulgus notissima.
A mercé kalio nitrico inpraegnato cave.

1 3 0 . Aloè.
Aloe lucida. Aloe eoootrina.
Aloes variae species : A. vulgaris Lam., A. socot r i n a Lam., A. purpnrascens Hawk., A. spicata
Thunb., A. arborescens Mill. etc., plantae indigen a e in Africa, Australia et India orientali occidentaliqne. Asphodeleae Jussieu.
Snccns induratus e propriis foliorum vasis elicitus sistit frusta variae magnitudinis verniceo nitentia,
coloris e subviridi obscure fusci, fractura conchata lu-
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világos töréssel, itt áttetszőszélekkel, melyben meglágyuluak, hidegben törékenyek lesznek, porrà torve undoritó
szaguak, ízük felettébb keserű. Hideg vizben lágy gyánta
bátrahagyása mellett részben oldatik ; meleg vizzel zavaros. mig borszeszszel majdnem tiszta oldatot képez.

31. Althaea.

Zilíz.

Közöneégee ziliz, nálnnk honos, leggyakrabban gyógyszert&ri ozólokra tenyósztik.
Málvafólók.
A levelek szívszerü-petéded-szegletesek vagy petédedalakúak, egyentelenül fogazottak, ötbordásak, taplószerüek, puhák, fehéreszöldek, szagtalanok, mézgaízüek.
Nyáron virágzáskor gyt\jtessenek.
A gyöktörzs gyökérkéi (Zilizgyökér) egyszerüek,
hengerdedek, hosszúk, ujjnyi vastagok vagy vékonyabbak, lehámozvák, gyakran szét is hasitvák, fehérek vagy
fehéresek, kivül nem ritkán hosszukban barázdásak, lemetszett rostocskák barnás helyei láthatók rajtok, a meglehetősen vastag, igen rostos és hajtható háncs által borittatnak, a faanyag keményitőtől lisztes. Sajátságos
gyenge szagú, igen mézgás kellemetlen ízü.
A vadon tenyésző vagy tenyésztett növény gyökere
tavasz kezdetén vagy őszkor ásassék ; a szár, a fás és
szúvas részek, nemkülönben a külső vékony sárgásszürkés kéreg elhányatván, gyorsan szárittassék.
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*
cida, ad margines subdiaphana, calore emollescentia
ftigore friabilia, pulverem flavum odoris nauseosi largientia, saporis peramari. In aqua frigida partim solvitur, resinani möllern relinquens, in aqua fervida turbidam, in
spiri tu vini fere limpidam solutionem praebet.

31. Althaea.
Althaea offloinalis Linn., pianta indigena saepieaime in neue pharmaoeuticos oalta.
Btalvaoeae Jnss.
Folia subcordato ovato-angulosa, vel subovata, inaequabiliter dentata, quinque-nervia, tomentosa, mollia,
ex albo viridia, odoris nullius, saporis mucilaginosi.
Colligantur aestate fiorente pianta.
Radìcalae Rhizoniatis (Radix Althaeae) simplices, teretes, longae, digitum crassae vel tenuiores, degluptae tantum et saepe fissae quoque prostant, albae vel
albidae, extus in longitudinem non raro sulcatae, cicatricibus fibrillarmi! abscissarum subfuscis notatae, libro
crassiusculo valde fibroso et flexili, obtectae, ligno carnoso, amylo scatente farinoso. Odor peculiaris debilis,
sapor fatuus, valde mucilaginosus.
Fodienda radix plantae sponte crescentis vel cultae
primo vere ve! autumno. Rhizomate partibus lignosis et
cariosis, nec non corticeflaviusculogriseo exteriore tenui
rejectis cito siccanda.
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32. Alumen.

Timsó.

Kénsavas kalinm aluminium.
K2A124SO4, 24H2O = 949.
Színtelen, édeses fanyar ízü, nyolczlapú jegeczek.
melyek a levegőn kissé elmállanak, hevités által vizet
bocsátnak el és likacsos tömeggé alakulnak át. Heves
izzítás által a kénsav egy részét elvesztik.
Natrium hydroxyddal melegitve ammoniát ne fejleszszen.

33. Alainen ustum.

Égetett timsó.
K2A124SO4 = 517.
Könnyű, szivacsos. kevéssé fanyar ízű tömeg, mely
elegendő mennyiségü lepárolt vizben lassan ugyan (24
óra alatt alig) de tökéletesen feloldó^jék.
Nagyon erősen kiégetett timsó, mely nemcsak vizét,
hanem a kénsav egyrészét is elvesztette, és ennélfogva
vizben nem oldódik, visszautasitandó.

34. Alumina hydrica.

Altuninitun hydroxyd.

Timélegvizegy.
A1 2 (OH) 6 = 156*8.

Végy: Timsóból

kétszdzhetvenöt grammot
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32. Ahmen.
et uxnrae oun
4 SO4.24 H?O = 949.
Sistit crystallos octaedricas. deeolores, sapori? siiptici subdulcis. In aèrepaulumfatiscit. calefaetum aquam
emittit et in massam spongiosam abit. demum fortiier
ustum acidi sulfurici partem ainittit.
Calefactum cum natrio hydro-oxydato ammoniant
ne eTolat

33. Alumen ustum.
mea spon^iosum. Sulfas
Ahunlnae et Lixivae.
Sistit massam spongiosam. levem. saporis parum
adstringentis, in sufficienti quantità te aquae destillatae
lente quidem (vix ante 24 horas). sed ex toto solubilem.
Cave ab alumine nimio calore usto, quod praeter
aquam etiam acidi sulfurici partem perdidit. hinc sol ummodo ex parte in aqua solvitur.

34. Alumina hydrica.
Hydrozydom Almninii. Oxydorn Aluminti
hydratmn.
A12(OH)6 =156-8.

Rp. AlaminLs
grammala ducenta sepluaginta quinque

275

3*
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old fei

Forró lepárolt vizben

kéte\er 6ts\á\ grammban
a még meleg oldat szűressék meg és öntessék hozzá oly oldat, mely :

2500

kéts\á\őtven grammból

250

e\er grammból

1000

Jegeczedett szénsavas natrimuból
és meleg lepárolt vizbò'l

készült.
A jól összerázott keverék 24 óráig páUitassék.
azután a keletkezett csapadék szűrlén gyüjtessék össze.
mosassék ki, addig mig a lugos hatás eltünik, ezután a
csapadék oldassék fei- annyi

Higitott sósavban

a mennyi erre elegendő zkörülbelül
530 gramm)
Az oldat most ammoniával (0*960 f. s.)
eiegendő mennyiséggel zkörülbelül
300 grammal)
tökéletesen kiüttetik.
Az igen jól kimosott, szürő papir közt kinyomott és
a levegőn gondosan megszáritott csapadék legfinomabb
porrà dörzsöltessék szét.
Fehér, könnyű és nyelvhez tapadó por legyen,
mely vizzel közönyös hatasu péppé elegyedik, higitott
savakban, valamint natrium bydroxydlugban tökéletesen
feloldódik.
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Solve in

Aqnae destili a tae fervidae
grammatum duo mille et quingentis 2500
Filtra solutionem adhuc calidam,
cui adde

Natrii carbonici crystallisati
granimata ducenta quinquaginta

250

soluta in
Aquae destillatae grammatibus mille 1000
Miscellam intime agitatam digere per 24 horas.
Praecipitatum filtro collectura elue, donec reactio
alcalina disparuerit, tum solve in

Acidi hydro-chlorici diluti pori
quantitate sufficiente zcirca grammatibus
quingentis et triginta
Solutioni adde :

530)

Ammoniae
sufficientem quantitatem zcirca grammata
trecento 300)
ad perfectam praecipitationem.
Praecipitatum optime lotum, inter chartam bibulam
expressum et aere sic e a tum, in pulverem subtilissimum
redige.
Sit pulvis albus, levis, linguae adhaerens cum aqua
tenuem pultem reactionis neutrius formet et in acidis
quaravis dilutis, nec non in solutione natrii hydro-oxydati perfecte solvatur.
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35. Ammonia.

Ammonia-oldat
Légenyköneg. Lógenyköneg-oldat.
H3N =
Tiszta átlátszó, színtelen, átható szagú és fölötte
marò ízü folyadék. Tőkéletesen illó legyen.

Sem kénkönenyvizzel, sem chlorbaryummal oly
csapadékot ne adjon, mely higitott sósavban oldhatlan.
Higitott kénsawal túltelitve, kozmás szagotne terjeszszen.
Fajsúlya 0*96 legyen.
A folyadék 100 súlyrészben 10 súlyrész ammonialéget tartalmaz, ennélfogva belőle 5 grammnak 29*4 köbcentimeter lugmérő folyadékot kell telitenie.

36. Ammoniacum.
<

É

Ammoniakgyánta.
Dorema Ammoniaoom Don, Pertiában honoa.
Ernyősek.
•

*

•

Levegò'n megszáradt tejnedv, többé-kevésbé
gömbölyded, borsószemnyi egészen diónagysagú szeincsékben, melyek magánosak vagy gyakran egymással
összetapadvák, vagy barnás darabokkal keveredvék, kivül sárgás-baraásak, belül fehéresek, kevéssé kagylós
törésüek, zsirfényüek, hidegben keményesek, törékenyek,
porrà törhetők, melegben meglágyulnak, keserücsipös
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35. Ammorta.
Ammonta pura liquida. Ammonta aqua
solata. Spiritus 8alie ammoniaoi oaustiou».
Liquor Ammonii caustici. Ammoniaoum oauetioum solutum.
H3N-17.
Sit liquor limpidus, decolor, odoris penetrantis peculiaris, saporis valde caustici, penitus volatìlis. Liquor
nee aqua hydrosulphurata nec baryo chlorato tentatus
praecipitatum producat, quod acido hydro-chlorico diluto
solvi non posset. Post suturationem per acidum sulphuricum dilutum ne sparget odorem empyreumaticum.
Sitpond. specif. 0'960.
Continet in 100 partibus partes 10 gasis Ammoniaci, 5 ejus grommata ergo neutra reddantur, 29*4
centimetris cubicis solutionis alcalimetricae.

36. Ammoniacum.
CHimmi Ammoniaoum. Gummi resina Am"
moniaoum. Dorema Ammoniaoum Don« Pianta
Persidem inoolens. TTmbelllferae Jusg.
r

Succus lacteus aere induratile sistit aut grana
plus minusve rotunda, magnitudine pisi usque ad fructum iufflandis, solitària aut saepe inter se vel n
; intermixta, extus e flavo subfusca, intus albida,
fractura leviter conchata pinguiter nitida, frigore duriuscula, fragilia, in pulverem redigenda, calore molle
centisa, saporis amari acris, odoris peculiaris, calore
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ízüek, melegben kevéssé foghagymához hasonló sajátsá
szaguak, vizben dörzsölve ez tejszerüvé lesz, borszeszben
részben oldhatók. Áz odatapadó tisztátlanságok távolittassanak el.
•

#

37. Ammoninm aceticmn solutom.

Eczetsavas ammonium-oldat
Végy : Higitott eczetsavból
Lassanként adj hozzá

szdz grammot

100

darabokra tört szénsavas ammoniumból

annyit, mennyi a telitésre szükséges
zkörülbelül 20,5 gramm)
a szűrlézett folyadékhoz a<^j :
Lepárolt vizből
annyit,
hogy fajsúlya 1 *03 legyen.
Az oldat tiszta átlátszó, színtelen, tökéletesen illó
és, a mennyire elérhető, közönyös hatású legyen, kénköneny által csapadékot ne adjon. Igen jól zárt edényben
tartassék el.

38. Ammonirmi carbonicnm.

Szénsavas ammonium.

(H4N)2CO3,2(H4N)HCO3 « 254.
Fehér, áttetszö, szűros ammonia-szaggal biro darabok. Felületök porlékony, melegben tökéletesen illók.
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i

•

allium noimihil redolentis, aqua tríia lactescentia. in
spiritu vini partim solubilia. Smt ab adhaerentibus quisquiliis libera.

37. Ammonium aceticum solutum.
Liquor Ammonii aoetioi. Aoetai Ammoniae
soluto*.
Rp.

Acidi acetici diluti grammata centum
Paulatim adde :
Ammonii carbonici ruditer tusi
(circa grammata vigititi et dimidium
ad perfectam neutralisationem.
Liquori filtrato admisce

100
q. s.
20.5)

Aqnae destillata e

q. s.

ut solutio sii ponderis specif. 1 '03.
Sit limpidum, coloris expers, ex integro volatile,
et quantum òbtineri potest, neutrum.
Aqua hydro-sulfurata ne turbetur.
Vase optime clauso serva.

38. Ammonium carbonicum.
Alkali volatile eioonm. Oarbonae Ammoniae.
(H4N)2CO3,2(H4N)HCO3 = 254.
Frusta alba, diaphana, odoris pungenti* ammoniacalis, in superficie pulverulenta, sub calore aucto ex
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Kozmás szaguk ne legyen és chlorammoniumnak legfeljebb nyomát tartalmazzák.

39. Ammonium chloratum.

Szalmiak. Szalamiasó.
(H4N)G1 = 53'5.

Végy : Nyers fellengitett chlorammoniumból
old fel

ötsiái grammot

Forró lepárolt vizben
az oldathoz adj:
Ammoniakot

e\erŐt$\á\ grammban

500

1500

husi grammot

Néhány napig hagyd állni betakart edényben, ezután
szűrd meg és folytonos keverés közt párold be szárazra.
Fehér, jegeczes por legyen, mely hevitve tökéletesen
elillanjon és kozmás anyagóktól ment legyen. Chlorbaryumraal, tovabbá kénhydrogen-vizzel és kénammoniummal meg ne zavarodjék.
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integro volatüia. Empyreuma né redóìeant. Ammonii
chlorati nonnisi vestigia conceduntur.

39. Ammonium chloratum.
Ammonium muriatioum depuratimi. Hydroohlorae Ammoniae. Floree Balie ammoniaol
simplioee. Morias Ammoniae. Hydroohloras
ammoniaone. — Chlorhydrae Ammoniae.
Chloratnm Ammoniae.
(H4N)C1. - 53-5.

Rp. Ammonii chlorati sublimati crudi
Solve in

gramtnata quingenta

500

Aquae destillatae fervidae
grammatibus mille et quingentis
Solutioni adde :
Ammoniae
grammata viginti

1500
20

Stet per aliquot dies in vase tecto, dein filtretur et
ad siccum evaporetur sub continua agitatione.
Pulvis crystallinus sit albus, sub calore ex integro
volatilis, ab empyreumate liber. Baryo chlorato vel aqua
hydro-sulfurata vel ammonio hydro-sulfiirato tentatus
ne turbetur.
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40. Amygdala amara.

Kesertt mandola.
Közöneégee mandola, ezen fa Sziriàban éa
éezáki AMkában honoe. Nàlank tenyósztik.
M&ndolafólók.
A magvak hosszas-petédedek, összenyomvák, hártyás, sárgabarna, hosszábari ránczosan csíkolt, poros és
érdes héjjal boritva, az ébreny fehér, húsos, lapos domború szikekké szétváló, a gyökérke igen kicsiny, egyenes; igen keserű ízúek, szagtalanok, ha azonban kevés

vizben qjjal dörzsöltetnek, sajátságos illóolajos szagot
árasztanak.
A régiek, avasak, belül sárgás íoltúak, nemkülönben
a rovarok által kirágottak vettessenek el.

41. Amygdala dulcis.

Édes mandola.

Az. előbbinek válfaja.
Magvak, gyakran kevéssé nagyobbak, egyébkiiit
a keserü mandolákhoz hasonló alakúak, melyektől csak
olajos édeskés izük és szagtalanságuk által kül<
Gsak a frisek, egészek és nem-avasak hi

42. Amylnm.

Keményitö,

Bozakeményitő.
Tiezta busa. Nálunk tenyésztlk. Ffiíélék.
A tiszta buzából kiválasztott keményitöt rendette
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40. Amygdala amara.
Amygdalue oomnuinie Linn., arbor in Syrla
et Afrioa boreali eponte« oreeoens, apud noe
onlta. Amygdaleae Jose.
Semina ovato-oblonga, compressa, Constant ex
integumento membranaceo, luteo-ftisco. longitudinaliter
rugoso-striato, pulverulento scabro et ex embryone albo
carnoso, in cotyledones duas plano-convexas secedente.
radicula minima recti i ; siint saporis peramari, odori s
nullius, digitis autem cum paululo aquae trita oriorem
spargunt proprium aethereum.
Rejiciantur vetusta, rancida, maculis subflavis intus
conspersa, nec non insectis corrosa.

41. Amygdala dulcis.
Varietà« priorie.
Semina saepe nomiihil majora, caeterum omni ex
parte amaris quoad formam similia, solo sapore oleoso
subdulci et defectu odoris distinguenda ab iis.
Nonnisi recentia integra ranciditatis expertia praesto sint.

42. Amylum.
Amylnm Tritio!.
Tritionm eativum Linn. Gramineae Joes.
Amylum e fructibus tritici separatimi venditur in
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alakú darabokban áruljak, melyek igen könnyen szerfelett
fínom fehér át nem tetsző porrà tőrhetők. Szagtalan és
íztelen, hideg vizben és borlangban oldhatlan. Kilenczvenhat rész foiTó vizzel mézgás, áttetsző tejszerü folyadékot képez. Iblanynyal kék színű lesz, mi meleg vagy
hamanylúg alkalmazása által elenyész, kihülés illetőleg
higitott kön-halványsav hozzáadása után azonban ismét
előtünik. Górcső alatt kerekded vagy veseszerű testecsek
láthatók, melyek igen különböző nagyságúak, közepükőn
pontlal és számos igen finom körkörös réteggel.

43. Angelica.

Angyalfíi.
Kerti angyalfti. Kétévi növény Europa havaoalatti éi mooearoa vidékein, kivált pedlg
az északi tajékon tenyész, e nem ritkán faine! kertekben tenyésztetik. Ernyőeök.
A gyökér kőzepetti vastag, nyolcz centimeter hoszszú, félig szivacsos, felfelé finoman és sürún gytirüzött tőkéböl áll, számtalan. hosszú, négy egészen hat millimeter
vastag, puha, barázdás gyökérkékkel, meglehetősen vastag,
kivül szürkésbarna, belül fehér kéreggel, mely sarga és
balzsamos tüszőkben bövelkedik ; a fa sugaras, halaványsárga. A gyökér rágáskor éget, átható és sajátságos
illatos szagú, kezdetben édeskés és végül kesernyés ízú.
A rovarok által megragott gyökerek vettessenek el.
A második évben levő növények győkere kora
tavaszszal ásassék ki, s azután gondosan megezárítva.
jól zárt edényekben tartassék.
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frustis irregularibus facillime in pulverem subtilissimum
album opacum dilabentibus. — Sit inodorum et insipidum, in aqua frìgida et in spiritu vini insolubile.
Cum aquae bullientis partibus nonaginta sex praebet liquorem mucilaginosum sublacteum. Jodo addito
exoritur color caeruleus, calorie vel Kalii hydrici applicatione evanescens, durante refrigeratione vel sub
additione acidi hydrochlorici diluti denuo adparens.
Sub microscopio investigatum sistit corpuscula orbicularia vel subrenata, magnitudine quam maxime
differentia, puncto centrali et stratis concentricis tenerrimis notata.

43. Angelica.
Arohangelioa offioinalie Hoffm., pianta bienni« in regionibne eubalpinie et paludosi«
Enropae inprimis boreali* oreeoene, in hortis
rnetioornm non raro oolta. Umbelliferae JVLBB.
Radix constat e caudice intermedio crasso, ad octo
centimetra longo, subspongioso, sursum subtiliter denseque annulato, radiculis instructus numerosis, iongis
quatuor vel sex millimetra crassis, mollibus, sulcatis,
cortice crassiusculo, extus e giiseo fusco, intus albo,
folliculis balsamiferis copiosis flavis, nitidis repleto;
ligno radiato, subflavo. Radix manducata urens, odoris
penetrantis, peculiariter aromatici, saporis initio sübdulcis, demum subamari. • Radix insectis corrosa rejiciatur.
Primo vere anni aetatis plantae secundi effossa et
caute siccata servetur in vasis bene clausis.
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44. Anisum stellatimi.

Csillagos ánizs.
Illioinm anieatum Loureiro, ohinai fa.
Winterfólók.
A gyttmölcs (mag) egészen nyolcz csontos szütyő-

ből áll, közepetti oszlopocska körül csillagszerüen elhelyezve, s egymással érintkezve ; a szütyők szabadok,
többnyire egyentelenek, sajkaszerüek, félpetédedek,
oldalvást Összenyomvák, alapjukon hasasak, csúcsaikon
hasi varrány irányában két vrflványuak, felső szélükön
kovadnak, egyrekeszüek, kivül érdesesek, belül simák,
egymaguak, összenyomott, fénylő, gesztenyebarna maggal, ánizsos, de kellemesebb illatuak, édeskés ízüek,rágva
a nyelvet kevéssé égetik.

45. Anisum vulgäre.

Közönséges ànizs.
Kösöneégee anizs. Keleten honos, nálunk
tenyésztetlk, Ernyőeek.
A gyümölcs (mag) petéded vagy félgömbölyded,
oldalvast kevéssé összenyomott, sürűn pelyhes, szürkészöldes buracsenk, a gyümölcsfelek legtöbbnyire egybetapadvák, keskenyen ötszö^-bordasak, egyenletes, oldalvásti, azélekkel ellátott bordákkal, a bordák között igen
sok csíkkal. Igen illatos szagú, édeskés ízű, rágáskor a
nyelvet kevéssé égeti.
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44. Anisum stellatimi.
Hlioium anieatum Loureiro, arbor Sinensie.
Wintereae Lindley.
Fructus anisi stellati (Seroina Aliisi stellati aut
Badi ani). Garpella drupacea usque octona, circa columellam centralem stellatim contigua, libera, plerumque
inaequalia, cymbiformia, subovata, a latere compressa,
basi subventricosa, apice juxta suturam ventralem bivalvia, margine superiore dehiscentia, unilocularia, extus
rugulosa, intus laevigata, monosperma, semine compresso, nitido, badio, odoris anisi aromatici, sed multum
gratioris, saporis subdulcis, manducata linguam paul] um urentis.

45. Anisum vulgäre.
Anisiim vulgäre Gärtn. Pimpinella Aniemn
I.inn., pianta in Oriente indigena, apnd noe
onlta. Umbelliferae Juee.
Fructus anisi vulgaris (Semen Anisi). Diacheni um ovatum vel subglobosum, a latere parum compressurn, dense puberulum, coloris e griseo subviridis, mericarpiis duobus plerumque cohaerentibus, anguste quinquecostatis, costis aequabilibus, lateralibus, marginanti bus, vittis plurimis, inter costas sitis. Odoris intense
aromatici, saporis subdulcis, manducati linguam paulluin
urentis.
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t 46. Aqua amygdalaruin amararum concentrata.

Tömény keserű mandola viz.

Végy : Keserti mandolát

kétszazötpen grammot
250,
a szétzúzás után szabaditsd meg ismételt sajtolas utján
zsiros olajától. A kisajtolt lepényt zúzd össze, rostáld át
és egy tizenketted részét tedd félre. A fenmaradt tizenegy
részt vesd apránként lepárló kazánba, mely már tartal-

mazzon :
Forró lepárolt yizet

kétezerötszdz grammot

2500.

E keveréket forrald néhány perczig, s azután távolitsd el a tüzet. Kihúlés után keverd hozzá a lepénynek
ama félretett tizenketted részét s egy napi alias utáii
párolj le belőle
ötszd% grammot
500.
A folyadék kissé tejszínű, keserú mandola szagú,
égető kesernyés ízü legyen. Ezer súlyrészben hat tizedrész (0*6) súlyrész kéksavat tartalmazzon, vagy ötven
gramm (50) viz 0*15 gramm cyanezüstöt nyujtson.
Egészen tele töltött, jól zárt kis üvegekben, sötét és
hideg helyen tartandó.

47. Aqua Aurantii flormn.

Narancsvirág viz.
Fémeket ne tartalmazzon.
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t 46. Aqua amygdalarum amararum con
centrata.
Rp. Amygdalarnm amararum
granimata ducenta et quinquaginta 250
Contusas libera expressione iterata ab oleo pingui
Placentam expressam contunde, per cribrum trajice et
ejus partem duodecimam sepone. Reliquas undecim partes sensim ingere in vesicam destillatoriam, quae
continet :

Aquae destillatae bullientis
grammata duomillia et quingenta 2500
Miscella e bulli a t per aliquot minutas, dein ignis
amoveatur. Post refrigera tionem admisce partem illam
placentarum duodecimam sepositam, et post nycthaemerum elice
grammata quingenta 500.
Liquor sit parum lactescens, odoris amygdalarum
amararum, saporis urentis amaricantis. Contineat in partibus millenis, partes 0*6 acidi liydrocyanici, seu grammata 50, aquae praebeant 0 15 partes grammatis argent
cyanati.
Servetur in lagenis quemadmodum parvis, plenis,
optime clausis, in loco obscuro et frigido.

47. Aqua Aurantii florum.
Aqua Naphae.
Non sit metallis inquinata.
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48. Aqua Calcia.

Mészviz.
Méezoldat.
Végy : Frissen égetett meszet szá% grammot
100
Locsolj rá agyag-edényben
Közönséges vizet
ötven grammot
50
A megoltás után keveij hozzá
Közönséges vizet ti^e^er grammot 10,000.
A keveréket némelykor felrázva, jól zárt edényben
tartsd. Használat alkalmával az átlátszó folyadékot töltsd
le, és ha szükség kivánnú, szűrlézd.
*
A felforralásnál megzavarodjék.

49. Aqua Chamomillae.

Székfűvirág viz.
Végy : Mezei székfŰvirágot
négyszdz grammot 400
Közönséges vizet
hate\er grammot 6000
Párolj le
kéte^er grammot 2000.

50. Aqua chlori.

Chlorviz.

Halvanyviz. Halvanyoldat.
Végy : Mangan felélegból darabokban

tetszés
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48. Aqua Calcis.
Aqua Galoariae. Oaloaria solata. Liquor
Oaloie.
Rp.

Calcii oxydati recenter usti
grammetta centum
Consperge in olla íictili cum

100

Aquae communio
grammatibus quinquaginta
Post exstinctionem admisce :

50

Aquae communis
grammata decem millia 10,000
Miscellam interdum agitando, serva in lagenis optime
clausis.
Usui iiquorem limpidum defunde et nisi opus fuerit,
filtra.
Ebullitione turbetur.

Aqua Chamomillae.
Rp. Flornm Chamomillae vulg.
grammata quadringenta 400
Aquae communis grammata sexmillia 6000
Abstrahantur
grammata duomillia 2000.

50. Aqua Chlori.
m

Chlorum solutum. Liquor Chlori. Aqua oxymuriatica. Ohlorina liquida.
Rp. Mangani hyperoxydati in
frustis
q. v.
Immitte in cucurbitam satis capacem et adde :

Digitized by

Google

—

54

—

Tedd elég tágas lombikba és önts reá, előbb egyharmad súlyrész közönséges vizzel higitott :
Nyers sósavból
elegendő mennyiséget,
ugy hogy a lombik körülbelül félig legyen megtelve.
A lombikot kösd össze Woulf-féle üveggel, melyben
a chlor megmosására elegendő viz foglaltatik.
A mosó üvegbe kétszer épszögüleg meghajtott csó"
illesztendő, ugy hogy annak hosszabb szára egy félig lepárolt vizzel megtöltött üveg fenekére érjen. A lombik gyenge
hevitése által fejlesztessék ki a lég. Mihelyt az üveg
chlorral megtelt, masik által helyettesittessék, melyben
ugyanannyi lepárolt viz foglaltatik. Az elsö tiveget dugaszold be és rázás által segitsd elő a lég elnyeletését, azután töltsd meg ismét chlorral. Hasonlóan kell a raásik
üveggel elbánni és e mutetet mindaddig ismételni, mig
végre lég nem nyeletik el.
Zöldessárga, fojtó szagú folyadék legyen, mely a
növényi színanyagokat gyorsan színtelenitse. Jodkaliumoldatba csepegtetve, bőségesen válaszszon ki jodot. Règi

készitmény, mely a kék lakmuspapirt megvörösiti, a nélkül, hogy azt elszíntelenitené, elvetendő.
Egészen megtöltött kis üvegdugaszos üvegefcben, a
világosságtól megóvott hüs helyen tartandó el.

51. Aqua Cinnamomi simplex.

Egyszerü fahéjviz.
Végy : Összetört kászia fahéjat
vizet

kétszáz grammot
kétezer grammot
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Acidi hydro-chlorici crudi
antea tertia parte aquae communis diluti
quantitatetn sufficientem,
ut ad dimidi um circiter cucurbita sit repleta.
Cucurbitam junge cum excipulo Woulffiano, cui inest
aquae communis quantitas suffìciens ad lotionem gasis
extricati.
Excipulo adapta tubum vitreum bis curvatum, cuius
longior extremitas fere tangat fundum Iagenae, quae ad
dimidium aqua destillata sit repleta.
Leni calore fiat extricatio gasis. Lagenam quodsi
chloro repleta fuerit, cummuta cum altera similem quanti*
tatem aquae destillatae continente. Lagena remota claudatur et gas cum aqua conquassetur, dein denuo chlo»
rum in lagenam inducatur. Hanc agendi rationem etiam *
cum altera lagena exsequere et repete, donec gas non
amplius absorbeatur.
Sit limpida e subflavo viridis, odoris suffocantis, co*
lores vegetabiles cito destruat. Solutioni Kalii Jodati instillata Jodum abundanter secernat. Praeparatum antiquum, quod chartam exploratoriam coeruleam nonnisi
rubram reddit, quin tarn decoloret, est rejiciendum.
Servetur in lagenis parvis, penitus repletis, epistomiis vitreis clausis, in loco frigido, a luce remoto.

51. Aqua Cinnamomi simplex.
Rp. Certicis Casiiae Cinnamom. contusi
grammata ducenta 200
Aquae communis grammata duomilHa 2000
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Áztasd tizenkét óráig és páro\j le szabad
tüzön
e\er grammot
Édéses ízű legyen.

1000

52. Aqua Cinnamomi spirituosa.

Borszeazes fahéjviz.
Végy : Összetört kászia fahéjat
Közönséges vizet

hats\á\ grammot

hárome\er négys\á\
Tömény boi*sze8zt hats\á\
Áztasd tizenkét óráig és párolj
tüzön
kéte\er
Zavaros és édeses ízű legyen.

600

grammot 3400
grammot
600
le szabad
grammot 2000

53. Aqua Destillata simplex.

Lepárolt viz.
Végy : Közönségee vizet

mennyit akarsz.

Párold le szabály szerint. Elsö részét, mig azt az
eczetsavas ólomoldat megzavarja, vesd el, azután huzd
le az összes vizmennyiség két harmad részét.
Husz gramm e vizből elpárolva semnű maradványt
ne hagyjon. Légenysavas ezüst, chlorbaryum, scískasavas
ammonium oldata és könenykéneges viz se csapadékot, se pedig zavarodást ne okozzon benne.
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Macera per horásdrodecim et abstrahe igne
libero
granimata mille
Sit saporis subdulcis.

1000

52. Aqua Cinnamomi spirituosa.
Rp. Corticis Cassiae Cinnainom. contusi
grammata sexcenta

600

Aquae coniniunie
grammata triamillia quadringenta 3400

Spiritus vini concentrati
grammata sexcenta 600
Macera per horas duodecim et abstrahe igne
libero
grammata duomillia 2000
Sit turbida, saporis subdulcis.

53. Aqua destillata simplex.
R p . Aquae coniniunis

.

q. v.

Destilla lege artis. — Destillatum primum quamdiu
piumbo acetico turbatur, rejiciendum, dein abstrahantur
t o t i u s aquae adhibitae duae tertiae.
Aquae grammata viginti post evaporationem nullum
derelinquant residuum. — Solutionibus argenti nitrici,
baryi chlorati, ammonii oxalici, et aqua hydrosuifurata tentata, nec praecipitatum edat, nec turbida
evadat.
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54. Aqua Foeniculi.

Édes köményviz.
Végy : Osszezúzott édes köménymagvat
háromszdz grammot

Közönséges vizet

300

hárome\er grammot 3000
Tizenkét órai áztatás után párolj le
kéte\er grammot 2000,

55. Aqua Kreosoti.

Kreozot-viz.
Végy: Kreozotot
egy grammot
Old fei összerázás által
Lepárolt Tizben
stfi grammban
Szürlézd. Hevenyében készitendő.

l
100

156. Aqua Laurocerasi.

Borostyánmegy-viz.
Zavaros, keserű mandola szagú s kissé kesernyés
ízű legyen. A könenykéneg viz által sárgásbarna színt
ne kapjon.
Ezer súlyrésze (1000) hat tizedrész (0*6) kéksavat
tartalmazzon, s e szerint 50 gramm viz 0*15 graram
Cyanezüstőt actfon.
Tele töltött, lehető legjobban zárt kis üvegekbei>
sdtét és hideg helyen tartassék.
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54. Aqua FoenicuK.
Rp. Fructmun Foeniculi contusorum
grammata trecento 300
Aqnae comninnis grammata triamillia 3000
Macera per duodecim horas et abstrahe
grammata iuomillia 2000

55. Aqua Kreosoti.
Rp. Kreosoti
gramma unum
Solve conquassando in
Aqnae destillatae grammatibus centum
Filtratam exhibe. Ex tempore paranda.

1
100

f 56. Aqua Laurocerasi.
Sit subturbida, odoris amygdalarum amararum, saporis parum amaricantis. Aqua hydro-sulfurata non turbetur.
Contineat in 1000 partibus 0.6 acidi hydro cyanici ;
hinc grammata 50 aquae praebeant 0*15 partes grammatis argenti cyanati.
Servetur in lagenis minoribus plenis, optime clausis
loco obscuro et frigido.
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57. Aqua Melissae.

Czitromfü-viz.
Végy : Ozi troni fä-level et négys\á\ grammot
400
Közönséges vizet hate\er grammot 6000
Páro\j le
kéte\er grammot 2000.

58. Aqua Menthae crispae.

Fodorménta-viz.
Végy : Fodorménta levelet
négys\á\ grammot 400
Közönségee vizet háte\er grammot 6000
Párolj le
kétezer grammot 2000.

59. Aqua' Menthae piperitae.

Borsosménta-viz.
Végy : Borsosniénta levelet
négyszáz grammot

Közönséges vizet
Párolj le

400

hate\er grammot 6000
kétezer grammot 2000.

60. Aqua plumbica.

Ólmos viz.
Higitott aljas eozetsavas ólom-oldat.
Végy : Aljas eczetsavas ólom-oldatot
egy grammot
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57. Aqua Melissae.
R p . Foliorum Melissae
grammata quadringenta 400
Aquae coininunis grammata sexmillia 6000
Abstrahantur
grammata duomilliaQ 000.

58. Aqua Menthae crispae.
R p . Folioruni Menthae crispae
grammata quandringenta 400
Aquae communis grammata sexmillia f>000
Abstrahantur
grammata duomillia 2000.

59. Aqua Menthae piperitae.
Rp. Foliorum Menthae piperitae
grammata quandringenta 400
Aquae communis grammata sexmillia 6000
Abstrahantur
grammata duomillia 2000.

60. Aqua plumbica.
u a saturnina. Flaxttbum aoetioum basioum
goluttuB dilutum.

. Plumbi acetici basici soluti
gramma unum
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Lepárolt vizet
Hevenyében elegyitsd.

ötven grammot

50

61. Aqua Rosarum.

Rózsaviz.
Végy: Rózsa olajat egyti\edrés\ grammot

0*1

Langyos lepárolt vizet

kétszáz grammot
200.
Tágas edényben gyakran összerázva, langyo& helyen
tartsd egy napig, azután hozzáadván
Lepárolt vizet
kéts\á\ grammot
200.
az elegyet szűrlézd.

62. Aqua yegeto-mineralis Qoulardi.

Goulard vize.

Gonlard növény-ásványos vize.
Végy : Aljas eczetsavas ólom-oldatot
Kútvizet
Higitott borszeszt
Hevenyében elegyitsd.

két grammot
száz grammot
öt grammot

100
5.

t 63. Argentini nitricum crystailisatum.

Jegeczedett légenysavas oziisi
AgNO3 = 170.

.

A lemezes, színtelen jegeczek ne mutassanak légenysav-szagot; a levegőn, ha az szervi anyagoktól ment,
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Aquae destillatae
grammata quinquaginta

50

Misce ex tempore.

61. Aqua Rosarum.
Rp. Olei Rosarum
decigramma unum
Aquae destillatae tepidae

0.1

grammata ducenta
200
In lagena ampliori saepissime conquassando slent
loco tepido per diem ; dum additis

Aquae destillatae
grammatibus ducentis

200

Misce et filtra.

62. Aqua vegeto-mineralis Goulardi.
Aqua Goulardi.
Rp. Plumbi acidi basici soluti
grammata duo
Aquae fon tan ae
grammata centum
Spiritus vini diluti grammata quinque
Misce ex tempore.

2
100
5

f 63. Argentum nitricum crystallisatum.
Nitras Argenti.
AgNO3 - 170.
Crystalli tabulaeformes decolores, quae acidum nitricum ne redoleant, in aè*re qui materiis organicis immu-

»**
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nem változnak. Gyenge hevités által megolvaszthatók ; magasabb hőmérséknél elbomlanak. Egyenlő
súlyrész hideg vizben, borszeszben nehezebben oldhatók.
A vizoldat fölösleges ammoniával elegyitve, se fehér
csapadékot ne adjon, se kék színt ne vegyen fel. Légenysavas bariuramal csapadék ne keletkezzék. A vizoldat
fölösleges sósavval kiütve, megszűrve és elpárologtatva,
maradékot ne adjon.

t 64. Argentoni nitricum cum kalio nitrico.

Légenysavas ezüst, légenysavas
kaliummal.

Végy : Megolvasztott légenysavas ezüstból

öt grammot
5
Légenysavas kaliumból tiz grammot 10.
Bensőleg elegyitve olvasztassék meg porczellántégelyben és öntessék alkalmas mintában rudacskákká.
A rudacskák fehérek, kemények legyenek, eltörve
alig jegeczes felületet mutassanak.

t 65. Argentimi nitricum fiisum.

Megolvasztott légenysavas ezüst.
(Pokolkó.)

A jól elzáírt edényekben tartandó rudacskák fehérek
vagy szürkések legyenek. Törésük sugarezeru. Egyenlő
súlyrész hideg vizben, kevésbé borszeszben is oldhatók.
E készitmény ugyan azon módon vizsgáltassék meg, mint
a jegeczedett légenysavas ezüst.
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nis est, non mutant ur, leni igne liqueliunt, aucto destruuntur; solvuntur in aquae frigidae aequali pondere,
diffìcilius in spiritu vini. Solutio aquosa per ammoniain
abundantem nec praecipiiatum album demittat, nec colorem caerulemn induat. Cum Baryonitricopraecipitatum
ne deponat. Solutio aquosa per abundans acidum hydrochloricum praecipìtata etfiltratapost evaporationem resici uum ne relinquat.

f 64. Argentunfnitricum cum kalio
nitrico.
Argentoni nitricum mitigatum fueom.
Kμ. Argenti nitrici fusi grammata quinque
5
Kalii nitrici
grammata decem
10
Intime mixta in vase porcellaneo liquata in baccilorum formam funde.
Baccili sint albi, cimi, fracti supeilìciem vix crystal-

linam praebeant.

f 65. Argentum nitricum fusum.
Nitras Argenti fùsus. Lapis infernali«.
Baccili in vase bene clauso servandi, sint albi vel
cinerescentes, fracturae radiatae, in aequali pondere
aquae frigidae, nec non in spiritu vini solubile«.
Praeparatum eadem ratione tentetur uti de argento
nitrico crystallisato dictum est.
5
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66. Arnica.

Kappanőr.

Hegyi Kappanőr. Nálunk honos, közép ée
ószaki Európában hegyi erdős réteken elègge

gyakori. Öeszetett viráguak.
Virágok. Sugaras, narancssárga kosárvirágzal,
nyelvalakú, körülbelül négy inillimeter széles, hármasfogú, hímszálak nélküli széli virágokkal, a középen levők

csövesek, himiiősek, ötfogasak, félhengerded és érdes
petymegek, félig szőrös telepen ulve, tetejükön merev,
szőrös pühvel. A teljesen kifejlett és a burkok eltávolitasa
után megszáritott virágzatot a tripeta arnicivora Löw.
álcáitól menten kell tartani. Alig illatos szagú, csipöskeserú izű, njjak között dörzsölve, tüsszenést ókoz.
A levelek ölbordásak, egészen épek, fent világoszöldek, gyéren szőrösek, alant halaványabbak, félig
bolyhosak, a gyökérnél levők á—6-jával gyürűsen elhelyezvék, petelakúak, alant keskenyek, a száron átelleniek, hosszúdad-gerely alakúak.
A gyöktörzs (gyökér) vizszinti vagy ferde, különbőző hosszuságú, egészen három millimeternyi vastag,
harapott, baraa, ránczos, gyüríís, több helyen gesztenyebarna, puha pikkelyekkel és szármaradványokkal, meglehetős vastag, belül fehéres, balzsamos vezetékből álló
gyürűvel ellátott kéreggel a világos-sárga, sugaras fa körül ;
a velo fehéres ; alsó felületét számos hosszú, egészen millimeter vastag, törékeny, halaványsárga, belül fehéresgyökér hagyja el, balzsamos vezetékekkel ellátott kéreggel.
Sajátságos illatos szagú, illatos-kesernyés, marò, sokáig

tartó ízü.
A tavaszszal vagy őszszel ásott gyöktörzset fentebbi
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66. Arnica.
Arnica montana Linn., pianta indigena, in
Enropae mediae et borealis pratis montanie
eilvatiois eat frequens. Compositae Adaneon.
(Senecionideae.)
Flores. Capitula radiata luteo-aurantiaca, floribus
l'adii ligulatis;, quatuor millimetra circiter latis, tridentatis, anantheris, disci tubulosis, hermaphroditis quinquedentatis, acheniis subcyliudricis, asperis, pappo rigido,
piloso, balzellato coronatis, receptaculo subpiloso insistentibus. Capitula peifecte explicata et remotis involuc r i s siccata, a larvis nigris Trypetae Arnicae libera serventur. Odoris exigui aromatici, saporis acris amari,
confricati sternutamentum excitantes.
Folia quinquenervia, integerrima, superne laete
viridia, sparse pilosa, subtus pallidiora, subvillosa, radic a l i a 2—6 verticillatim congesta, ovata, basi angustata,
caulina opposita, oblongo lanceolata.
Rliizoma (Radix Arnicae) horizontale vel obliquum
diversae longitudinis, ad tria millimetra crassum, prae, fuscum, rugosum, annulatum, passim squammis
iis, mollibus, et caulium rudimentis obsessum, cortice
c r assiusculo, intus albido, circa lignum subcitrinum rad i a t u m annulo ductuum balsamiferorum ornato ; medulla
d a ; ex latere inferiore radices copiosas emittens, lona d millimetrum crassas, duras, fragiles pallide flavas,
albidas, cortice ductibus balsamiferis praedito. Est
singularis aromatici, saporis aromatici subamari,
is, diu induranti^.
Rhizoma vere vel autuiiino fodiatum aeque'facile
5*
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tulajdonságaitól megkülönböztetni az alakra hozzá hasonló betonica-, fragaria-, hieracium- és eupatoriumgyökerektől ; valamint a virágokat is megkülönböztethetni
más összetett virágúaktól, melyekkel összezavarható.

67. Asa foetida.

Bűzaszat.
Büzaezat mézgàs gyàntàja.

Fenda Asa foetida Linn., Soorodoema foe
tidnm Bonge. Dèli Persiában tenyészlk.
Ernyősek Joes.

A törzs sértett gyökeréből kijövő és napon megszáradt tejnedv, különböző nagyságú, egymással gyakran összetapadt vagy baniás darabokkal kevert szemcsékből áll, melyek kivül pirosas barnák ; fris törésükön kevéssé
kagylósak, zsirfényüek, tejszerűek, kevéssé pirosasak,
később szenyesbamásak lesznek, hidegben keményekké
válnak, melegben meglágyulnak, igen eros foghagymaszagúak, sajátságos kesemyés, kevéssé csipős ízüek;
vizzel dörzsölve, tejszerü folyadék képződik ; borszeszben
felénél több oldható. Hidegben torve, sárgás port képez,
s a tisztátlanságoktól kűlönösen e czélra használt szőrszita által tisztittassék meg, száraz és hideg helyen tartassék.
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distinguitur, characteiibus modo allatís a radicibus quoad
formam similibus betonicae, fragariae, hieraciorum, eupatorii etc. ac flores discrepant a floribus aliaram compositarum, quibuscum permutari possent.

67. Asa foetida.
Ctammireeina Asae foetidae.
Aea foetida Linn. Soorodosma foeti
um Bongo. Habitat in Persia meridionali.
rae JOBB.

Saccus la etene e radice stirpis vulnerata collectus, solis calore induratile, sistit grana variae magnitudini, saepe interse conglutinata vel massae subfuscae
intermixta, extus e roseo subfusca, fractura recenti leviter
conchata, pinguiter nitida, lactea, paullatim purpurescentia, tandem sordide fuscescentia, frigore duriuscula,
calore mollescentia, odoris vehementis sive alliacei, saporis peculiaris cum aliqua acredine subamaii, cum aqua
trita refert asa foetida liquorem lacteum ; in spiritu vini
ultra dimidiam partem solvitur. Pulvis lutescens frigore
ex asa foetida obtentus et ab immixtis quisquiliis ope
cribri setacei ad hoc destinati purgatus servetur loco sicco
et sat frigido.
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t 68. Atropinum sulftiricum.

Kénsavas Atropin.

Kénsavas nadragulyaal.
(C17H23O3N)2H2SO4 = 676.
A levegőn nem változó, íhiom, fehér, hasábos jegeczek, égvényes hatásuak. Vizben és borszeszben igen
könnyen, aether és chloroformban nem oldhatók. A hevitésnél részben elbomlanak, részben fellengülnek,
elégetve nem hagynak maradékot. Tömény kénsavval
megnedvesitve, kezdetben színüket nem változtatják, később sárgásbarna színt vesznek föl.
A jegeczek egy súlyrészének ezer súlyrész vizbeni
oldata még keserű, émelygést okoz és a látát kitágitja.

69. Aurantiiun.

Narancs.

Naranos Czitrom. Melegebb vidékeken
tenyéeztett fa. Naranoefélék.
Narancshéj. Az érett gyümölcsökről lehámozva és
megszáritva, külső rétege mirigyes, egyenetlen, illó olajban dús, illatos, belső rétege pedig fehér, szivacsos és
keserű.
A narancshéj sárgája. A fent leirt narancshéj
külső rétege ; ez hivatalos.
Narancslevelek, örökkézöldek, bőrszerüek, hoszszúdadok, félig fürészesek, egészen simák, átlátszón pontozottak, setétzöldek, megszáritva halaványak, szélesesen
szárnyalt, izületes nyélczéjüek, kellemes illatos szagúak,
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t 68. Atropinum sulfuricum.
Sulfas Atropinae.
(C17H23O3N)2H2SO4 = i>76.
Crystalli prismaticae albae, graciles, in aere constantes, reactionis alcalinae ; facillime solvuntur in aqua
et s))iritu vini, non solvuntur in aethere, nec in chloroformio. Calefactae partim decomponuntur, partim sublimantur, ignitae nullum residuimi relinquunt. Acido
sulfurico concentrato humectatae initio colorem non mutant, demum solutio e flavo fuscum colorem induit.
Solutio ex parte una in partibiis mille aquae destillatae saporis adhuc est amari, nauseam moventis, et pupillam dilatai.

69. Aurantium.
Citrus bigaradia Duhamel, Citrus Aurantium
Linn., arbor in regionibus oalidioribus oulta,
Anrantiaoeae Juss. Hesperideae.
Cortex Aurantioruin

(Malicorium Aumntii).

Cortex fructuum maturorum deti-actus et siccatus, constat e
strato exteriore glanduloso-rugoso, oleo aethereo scatente,
aromatico, et e strato inferiore, albo spongioso, amaro.
Flavedo corticis Anrantii. Pars exterior corticis aurantiaci supra descripti offlcinalis est.
Folia anrantii sempervirentia coriacea, oblonga,
subserrata glaberrima, pellucido-punctata, saturate viridia, siccatione pallida, petiolo articulato, latioscule alato.
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keserti ízüek. Nyáron szedessenek. A czitromlevelektől
abban különbőznek, hogy ezeknél a nyélczeszárnyak vagy
egészen keskenyek, vagy teljesen hiányzanak.

70. Axungia Porci.

Disznózsir.
A közöneéges sertée hàzi válfaja (Sue sorofa
var. domestious Linn.), emlős állat a nem kérődző Párosujjaak (Artiodaotyla non-ruminantia) rendjéből e a sertésfélék (Suina)
osaládjaból.
Az állat bélfodrából s a vesék tájáról nyert. gyenge
melegség mellett a hártyás részektől elkíilönitett s vizzel
kimosott zsiradék.
Tiszta fehér, kenöcs sürííségű s egynemíí, szapialan.
enyhe ízü legyen s nem avas.

71. Balsamum Copaivae.

Kopaiva balzsam.

Copaifera különböző fajai. Caesalpinafélék.
Illó-olajos és gyántás, átlátszó, faolaj-sürííségil növénynedv, sajátságos, balzsainos illatú, kesernyés-csipös
ízű, borszeszben és borégényben oklható ; ővatosan melegitve, terpentinszagot nem áraszt, s ha az illó-olaj ( 4 1 —
46%) elszállott, se nem lágy, se nem folyó gyánta (mintegy 53 °/0) marad vissza, mely hidegben törékeny.
r

Allott balzsam, melv setétebb színíí és siirűbb összetartású, ne használtassék.
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odoris filate aromatici, saporis amari. — Colligenda
aestate. Differunt a foliis cifri, quibus ala petioli angustissima vel nulla est.

70. Axungia Porci.
Adepe snillue.
Sus scrofa, vel domeetious Linn. (Classis:
Mammalia, Ordo : Artiodaotyla non-rnminantia, Familia : Suina Gray).
Adeps e mesenterio et regione renum animalis a
partibus membranacei« leni calore separata et aqua
elota.
Sit albissima, coiisistentiae unguenti, homogenea,
inodora, saporis blandi, non rancida.

71. Balsamum Copaivae.
Copaiferae Linn. variae species. Caesalpineae De Candol.
Succus aethereo-resinosus. pellucidus, flavus, olei
pinguis consistentiae, odoris proprii balsamici, saporis
subamaro-subacris, in spiriti! vini et in aetbere solubilis,
caute calefactus ne oleum terebiiitliiiiae redoleat, et —
cjuodsi oleum aethereum (41—46%) evanuit, resinam
(circiter 53%) frigide friabilem. non mollem nec fluidam
relinquat.
Vetustum balsamum, coloris obscurioris et consistentiae spissioris rejiciendum.
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72. Balsamum perimanum.

Perui balzsam.

Myrozylon Sontonatente Klotzsoh. KözépAmerika nyugoti rétzében honot.
Pillangóeak.
Setétbarna növénynedv, cseppekben baniaveres,
áttelsző, sürűs, levegőn nem szárad, kémhatása savi, a
vanillához hasonló kellemes szagú, illatos, kesernyés és
tartós csipős ízű, borszeszben minden arányban oldatik.
Se zsiros vagy ilio olajjal, se mas balzsarnmal ne
legyen hamisitva.

73. Balsainum vitae Hoffmanni.

Hofmann életbalzsama.

Yégy : Levendula olajat
Ozitrom olajat
Szegfttszeg olajat

mindegyikből egy grammot

Szerecsendióvirág olajat
Narancsvirág olajat

1

mindegyikből öttt^edresi grammot
Fahéjolajat
három cseppet
Perni balzsamot
egy grammot
Illatos szeszt kéts\á\ötven grammot
Pálitsd néhány napig, azután szíirlézd.
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72. Balsamum peruviànum.
Myroxylon Soneonatenee Klotzten, Arbor in
America centrali-oooidentali indigena.
Papili
Snccus e íiigro fuscus, in guttis singulis fuscoruber, diaphanus, spissiusculus, in aere minime siccescens, reactionis acidae, odoris amoeni vanillae aemuli,
saporis aromatici, subamari etacris, diu haerentis, in alcoliole absoluto omni proportione solubilis.
Neve oleo pingui aut aethereo, neve alio quocunque
balsamo adulteratum sit.

73. Balsamum vitae Hoffmanni.
Mistura oleoso-balsamioa.
Rp. Olei Lavandulae
„ Citri
„ Caryophylloram
a~ä gramma ununt

„
„

1

Macidis
Aurantii florum

ää decigrammala quiti q ne
0.5
„ Cinnamomi
guttas tres
3
Balsami peruviani
gramma unum
1
Spiritus aromatici
grammata ducenta et quinquaginta 250
Stent in digestione per aliquot dies, dein miscelJa
j j e n e saturata filtretur et servetur.

Digitized by

Google

-

76 —

t 74. Belladonna.

Nadragulya.

Maszlagos nadragulya. Évelő növény, maj einem egéez Europa erdeiben, kivàlt pedig a
hegyen levőkön tenyéezik. Csuosorfélék.
A petéded levelek rövid nyélczébe megvékonyodvák, teljesen egészek, simák, hegyesek, fent setétzöldek, a
fìatalokpelyhesek, az idősebbek csak a bordákon pelyhesek kevéssé. Szaguk csekély, kevéssé bóditó ; ízük keseruyés, némileg csipős. A radon tenyésző, virágzó növény
] er elei gyüjtessenek, gyorsan szárittassanak, jól zárt
odényben tartassanak, s minden érben ujittassanak meg.
Elágazó, hosszú gyökér, egészen négy centimeter
vastag, legtöbbnyire hasitra kapható, ágai hosszúk, egyszerüek, írótollnál keréssé rastagabbak, néhány rostocskáral ellátrák ; kivül hosszában csíkolt és ránczos, sárgás-szürkés, belül fehéres, gyéren likacsos, sárgás, fás
nyalábokkal ; torre port képez.
A radon tenyésző nörények gyökerei taraszszal
ragy oszszel gyüjtessenek. A lehámozott, fás, szirós,
belíil üres, barna, férgektől megrágott példányok rettessenek el. Éreukint iijittassék meg.

75. Benzoé.

Benzoegyánta.

Styraz benzoin Dryander. Fa, Keletindiában
honos. Styraxfélék.
Gyánta, mely ragy magától ragy a kéregnek egészen a fáig történő sértése helyén foly ki, reresbarna,
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f 74. Belladonna.
Atropa Belladonna Linn., pianta perennie,
in Eoropae fere totiue nemoribue, imprimi«
montani« oretoene. Solanaoeae Bartling.
Folia ovalìa in petiolum breve attenuata, integerrima, acuta glabra, superne saturate viridia, juuiora pubescentia, adulta nervis tantum subpubescentia. Odor
exiguus subnarcoticus, sapor amariusculo subacris. Folia
e pianta spontanea florescente colligenda, cito siccanda.
in vase bene clauso caute serranda et quotamiis renovanda.
Radix ramosa, longa, ad quatuor centimetra crassa,
plerumque fissa prostat, rainis longis, simplicibus, calamo
scriptorio paulo crassioribus, fibrilli«, .paucis obsitis,
extus per longitudinem striata atque rugosa, ex luteolo
grisea, intus albida, fasciculis ligneis, sparsis, citrinis,
porosis, fracta pulverem excitans.
Golligenda e pianta sponte crescente, vere vel autumno. Rejicienda radix deglupta, lignosa, tenax intus cava,
fusca, e vermibus exesa, caeterum quotannis renovanda.

75. Benzoe.
Resina Benzoée. Asa duloie.
Styraz benzoin Dryander, arbor in India
orientali indigena. Styraoeae Biohard.
Resina sponte eftluens vel vulneratione arboris ad
lignum usque facta mauans, sistit massas e rufo fuscas,
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fénylŐ és törhető darabokat képez, fehéres, igen halavány
barnás, beléjük ágyalt szemcsékkel vagy darabkákkal.
vagy pedig ilyen összetapadt, igen kellemes, vanillaszeni
szemcsékből ali. A Siamból való gyánta legjobb ; dobassék vissza a Penangból vagy Sumatrából való, niajdnem
fehéres, homályos gyánta, mely számtalan fehéres rögekböl áll, kevés halaványbarna töniegbe beágyalva, mely
kevés vagy senimi benzoesavat se tartalmaz, hanem főkép fahéjsav van benne.

76. Bismuthum subnitricum.

Aljas légenysavas Bismuth.
Aljas légenysavas keneny.
BiNO3(OH)2 - 306.

Végy : Finoni porrà tört bismnthot
kétszdz grammot
200
Légenysavas kaliumot
husz grammot
20.
Bensöleg elegyitve tégelyben a hő lassankinti emelése által olvasztassék meg, és gyakori keverés mellett
negyedóráig folyjék.
A fémeket vizbe öntvén, a salakot távolitsd el.

E fémnek durván me^tört porából
száz grammot
részletenkint adj oly loinbikba, mely

100

kétszdz hatvan grammot

260

Tömény légenysavból

tartalmaz.
Miután az oldás heve raegcsendesedett, a sav behatását melegités által segitsd elő, végre főzd fel. Az ekként
nyert folyadékot öntsd le és elegyitsd
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splendentes,friabiles,granulie velfrustulisalbis postremo
pallide subfuscis immersìs, aut ex eiusmodi granis couglutinatas, odoris pergrati vanillacei. Praeferatur resina
e regno Siamensi iiobis invecta, rejiciatur autem resina
Benzoe de Penangvel de Sumatra dieta fere albida, opaea,
e glebis constans copiosis simis, albidi^, massae parcae,
pallide fuscae immersis, quae parum aut nihil acidi benzoici, sed acidum cinnamonicum continet.

76. Bismuthum subnitricum.
BUmnthum hydro-nitrioum. Bismuthu«.
album. Subnitras bUrarathious. Magieterinm Bismuthi.
BiNO3(OH)2 « 306.

Rp. Bismuthi subtiliter pulverati
grammata ducenta 200
Kalii nitliei
grammata viginti
20
Intime mixta in crucibulo calore sensim aucto liquescant et saepius agitando per quadrantem horae fluant.
Metallum in aqua effusum a scoriis sepai'a.

Hujus metalli rudi ter pulverati
grammata centum
Sensim ingere in cucurbitam, quae continet

100

Acidi nitrici concentrati
grammata ducenta et sexaginta
260
Languescente solutione vim acidi calefaciendo
auge, demum ebulliat. Liquorem partum defunde et
misce cum
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Langyos tiszta lepárolt vizzel
hateier grammal 6000.
A származott csapadékot szüiién összegyüjtve és

Hideg lepárolt vizzel csekély mennyiséggel
i

kimosva, itató-papir között sajtold ( s jiniyékos lielyen
száritsd ki.
Az igen küunyü jegeczes por liigitolt légenysavban
pezsgés nélkül legyeii oldható. Ezen oldatban légenysavas ezüst vagy légenysavas barium csapadékot ne idézzen
elő. Kevés tömény kénsavval pállilvn, a légeuysav teljes
elüzése utáii a Marsch-féle készülékl)en megvizsgálva,
arsentartalmat ne mutasson.

77. Bolus armena.

Örmény agyag.
Leinnos (Stalymene) szigetéről való agyagféle«ég,
ínely vaséleget bőven tartalniaz, s idomtalan, barnaveres,
könnyű, tapintva zsirszení, ujjaklioz tapadó, agyagszagú
és földes-fanyaras ízű darabokban Ibrdul elő. Vizbe bemeritve recsegéssel szétesik, s savakkal nem pezseg.

78. Calauius.

Kálmos.

Kilmotgyökér. Orvosi Kálmos. Évelő, Ázeiában honoi, jelenleg Közép-Enropa mocsaras
vidékein vadon tenyész. Kontyvirágfélék.
GyÖktÖrzs, hengerded, ö.srfzenyoniott, gyürűs,
majdnem három centimeter széles, kivttl zöldes, verhe-
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Aqnae destillatae tepidae
grammatum sexmillibus 6000
Prdecipitatuni inde enatuin filtro collectuin et

Aquae destiliatae frigidae parva quantitate
lotum inter cliartaui bibulaiu exprime dein in loco
umbroso sicca.
Pulvis albisssimus, laxus subcrystallinus sit acido
nitrico diluto absque effervescentia solubilis, et haec eius
solutio cum argento nitrico vel baryo nitrico praecipitatuni ne deponut. Digestione modico acido sulphurico
concentrato ad perfectam expulsionem acidi nitrici facta
in apparato Maschiano tentatus, se ab arsenico liberum
ostendat.

77. Bolus armena.
Argillae species, ferro oxydato gravis, ex insula
Lemnos (Stalymene), occurrit in frustis amorphis fuscorubris, levibus, tactu pinguibus, digitos inquinantibus,
odoris argillacei, saporis terreosubausteri. Aquae immersa
cum strepitii dissiliat et cum acidis non effervescat.

78. Calamus.
Aoorui Calamo* Linn., pianta indigena.
Aroideae Jose.
*
Rhizoina (Radix Acori, Radix Calami aromatici)
cylindjicum cornpressum, annulatum, fere ad centimetra
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nyes vagy bamás, alsó i'elületén lemetszett gyökerek
helyei, belül fehéres, számialan levegőtartalmú csatornácskák folytán szivacsos, keserű ízü, sajátságos nehéz
szagú.
Orvosi czélokra a késó öszszel ásott, enyhe hőnél
szaritott, lehámozott gyökér használtassék.

79. Calcium carboniciim natiyuni.

Természetes szénsavas mészeny.
Kréta.

A kénes kenőcsnek alkatrésze.

80. Calcium chloratum fusum.

Megolvasztott chlorcalcium.
Btegolvasztott mészenyhalvag
CaCl2 =
Fehér legyen. Vizben könnyen és maradék nélkül
oldható.

81. Calcium hypochlorosum.

Alchlorossavas calcium.

Alhalvanyosiavae méizeny. Chlormész.
Fehér, chlorra emlékeztető szaggal biró, kesernyés
fanyar ízű por, mely nedvességet szív magaba. Napfénytől megóva tartassék el.
100 részben legalább 20 rész hatásképes chlort tartaimazzon, minélfogva az indigó-kék színét még zöldre
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tria latum, extus virens, rubens ant subfuscum, latere
inferiore radicibus abscissis cicatricatum, intus albidum,
canalibus aèriferis numerosissimis spongiosum, saporis
amari, odoris gravis peculiaris.
Ad usum medicum rhizoma nonnisi decorticatimi
adhibeatur.

79. Calcium carbonicum nativum.
Creta alba.
Est pars constitutiva unguenti sulfurati.

80. Calcium chloratum ftasum.
Sit album, in aqua sine residuo et focile solubile,

81. Calcium hypochlorosum.
Caloaria ohlorata. Oaloarla hypoohlorosa.
Oaloaria oxymuriatioa. Subohloras oalotons.
Sit pulvis albus, chlorum redolens, saporis amarostyptici humiditatem adtrahens; serveturque a lumine
^olis intactus.
Contineat in 100 partibus partes minimum 20
chi ori activi, inde color solutionis indigo caeruleus in
6*
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vagy sárgabarnára változtassa, ha ebból 2 vagy 3 csepp
hozzáőntetik a következő elegyhez :

Alchlorsavan calcium
egy gramm
1
Lepárolt viz
száz gramm 100
Elégséges higitott sósavban oldott arsenessav
kéts\á\hetvenöt milligramm á75.

82. Calcium oxydatum.

Mészenyéleg.

Égetett móez. Eleven méiz.
CaO = 65.
Lehetőleg fehér, a vizet gyorsaii megkötő és azzai
fmom porrà elmálló darabok választassanak ki, melyek

higitott sósavval nem nagyon pezsegnek. Igen jól zárt
edényben tai-tassék el.

83. Calcium oxysulfuratum.

Mészenyélegkéneg.
Keverék a méeszenyélegkéneg-oldathoz.
Végy: MészeByéleget
harminc\ grammot 30
zúzd össze apróbb darabokra és nedvesitsd meg :
Közönséges vizzel
hus\ grammal 20
Az oldott mészhez keverj
Kénvirágot
hatvan grammot 60.
A keveréket igen jól elzárt edényben tartsd el.
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viridem vel flavo fuscum mutetur, si instillaveris duas
Iresve eius guitas miscellae paratae ex
Calcii liypoehlorosi
grammate uno
1
Aquae destili atae grammatibus centum 100

Acidi arsenieosi in acido hydrochlorico diluto q. s. soluti
milligrammatibus ducentis et septuagintaquinque 0.275

82. Calcium oxydatum.
Oaloaria oaoetioa. Calx viva.
GaO = 5ß.
Eliganturfimstaquam maxime alba, aquam sitientia et cum ea in pulverem subtilissimum dilabentia, qui
acido hydro-chlorico diluto ne nimis effervescat.
Servetur in vase optime clauso.

83. Calcium oxysulfuratum.
Misoella pro eolutione Caloii oxysnlforati.
Rp. Calcii oxydati
granimata triginta
in frustula contusa inspergantur.
Aquae comraunis
grammatibus viginti
Calci extinctae admisce
Sulfaris sublimati grammata sexaginta
Miscellam in vase optime clauso reconde.
Quodsi exposcitur

30
20
60
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Ha
8olutio oaloil oxyeulpharati, Vlemingkxoldata vagy belga oldat

rendei te tik, akkor
a fennebbi elegyből
apródonként vess

forre Yizbe,

háront rés\t
hus\ rés\

és főzd be folytonos keverés közt
t\\enkét rés^ szüredékre.
A nyert oldat igen jól zárt edényben tartassék el.

84. Calcium phosphoricum.

Phosphorsavas calcium.
Vilanyeavae méezeny.
Ca2H2 2 P0 4 ,4 H 2 0 = 344.

Végy : Megolvasztott chlor calcium bòi
ötven grammot
old fei
Lepárolt vizben hároms\á\ grammban
j hozzá
Ammoniából
öt grammot
24 óra mulva adj a leszűrt oldathoz
Jegeczedett phosphorsavas natrium-

50
300
5

ból
s\á\hatvan grammot
160
mely előbb kilenc%s\á\hatvan gramm
960
Lepárolt vizben feloldatott.
r
A keletkezett csapadékot g> üjtsd össze szürlén
lepárolt vizzel a legjobban mosd ki, száritsd meg enyhe
melegben és tedd el.
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Solatio Caloli oxyeulfurati.
Solatio Vlemingkx. Solatio belgioa.
hujus miscellae
partes tres
sensim immittantur '
Aquae bullientis
partìbus viginti
sub continua agitatione coquantur
ad colaturam
partium duodecim
Servetur in vase optime clauso.

20
12

84. Calcium phosphoricum.
Oaloaria phoephorioa. Phoephas Caloie.
Ca2H22PO4,4 H2O = 344.

Rp. Calcii chlorati fasi
granimata quinquaginta

50

Solve in

Aquae destillatae
grammatibus trecentis

300

Adde :
Ammonìae
grammata quinque
5
Post 24 horas solutionem filtra, dein admisce continue agitando

Natrii phosphorici crystallisati
. grammata centum et sexaginta
Soluta in

160

Aquae destillatae
grammatibus nongentis sexaginta 960
Praecipitatum inde natum infiltrocollige, cum aqua
destillata optime elue et leni calore siccatum serva.
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Könnyű, egészeu fehér, liigitott savakban pezsgés
nélkül oldható por. Vizzel összerázva, a leszürt folyadék
pár csöpp légenysav hozzáadása után légenysavas ezüsttel ineg ne zavarodjék. A phosphorsavas calcium sósav
oldata kénanimoniummal tiszta fehér csapadékot adjon.

85. Caliunba.

Calambo.
Colombo.
Ooooulne Palmatns De Candolle, Menisperna
Palmatnm Lam., Jatoorrhiza Palmata Miere.
Növény, keleti Afrika forrövi parijain honoe ;

Keletindiàban tenyéeztetik, e gyökerét innét
hozzák. Menispermnmfélék.
A gyökeret kerekded korongokra metszve kapjuk, ezek átmérője három egészen négy centimeter, négy

egészen tizenkét millimeter vastagok, kivül ránczosak,
szürkésbarnák, belül lisztesek, zöldes- vagy barnásszínüek, sárgák, mindegyik oldalon a széles, emelkedett
szélen belül bemélyedvék, vagy középen ismét kiemelkednek ; a domború szélt setétszínű, számtalan csík által
sugarasan átszelt setét kör kettéosztja ; a homorú korongból gyéren fás kötegek emelkednek ki. Igen mézgás,
szerfelett keserű, iblanynyal kezelve kékes szfn származik.
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Sit pulvis albissimus, in acidis quamvis dilutis sine
effervescentia prompte solubilis ; quodsi pulvis cum aqua
quassatur, filtratum inde obtentum argento nitrico additis acidi nitrici aliquot guttis ne turbetur. Calcium phosphoricum in acido hydro-chlorico solutum ammonio
hydrosulfurato addito praecipitatum mere album deponat.

85. Calumba.
Colombo. Colombo.
CooooluB Palmata« De Candelle, Menispermnm Palmatnm Lam., Jatoorrhiza Palmata
Miers. Planta ad litora Afrioae orientalii intertrepioa habitans ; in India orientali oolitnr
et eine radiz exinde advehitnr. Meniepermaoeae Joes.
Radix prostat in segmentis suborbicularibus, trium
vel quatuor centimetrorum diametro, quatuor vel duodecim millimetrorum crassis,*extus rugosis e griseo fuscis,
intus farinosis coloris e subviridi vel subfusco flavi, utrinque intra marginem latum elevatum concavis vel circa
centrum iterum elatis ; marginem convexum circulus obscurus, striis numerosis radiatis decussatus dimidiat; e
disco concavo emergunt fasciculi Ugni sparsi. Est valde
mucilaginosa. saporis peramari. iodo addito colorem
caeruleum induit.
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86. Oamphora.

Kámfor.
Orvoei Kámforfa, Kàmforos Babérfa, Chinában és Japánban honoe. Babérfélék.
Ilio olaj Stearoptenje, mely a törzs ágaiból és
leveleiből párologtatás által nyeretik, s ezen nyers kámfor
Europában fellengités utján tisztittatik. Fehér, jegeczes,
áttetsző, könnyű, zsiros, lemezes, fénylő, szivos tömeget
képez. igen sajátságos átható szagú, fuszeres, kesernyés
ízű, a nyelven hüvfts érzést tamaszt, közönséges hőmérséknél elszáll : meggyiytva megolvad, elillan s sürű füstöt bocsátva, vilftgos 1 .'nigra lobban ; Tizben nem oldatik.
niig borszeszben, borégényben, eczetsavban, zsiros és
illó olajokban kftnnyen oldható.

t 87. Cannabis indica.

Indiai kender.

Közönségee Kender, Persiában és Keletindià-

ban honos ; azen orszàgokban, nemkülönben
nàlank gyakran tenyésztetik. Kenderfélék.
A termo' növéiiy virágzó. részben mar gyümölcsözö csúcsai (kenderfu), csak a keleti Indiából valók használtassanak, odasimuló szőrüek, redvesek, s
gyántás anyag által leveles, tömött, félig összenyomott
tőmeggé tapasztvák ; a közös murvák leginkább egyszerüek, vonalszerű gerelyalakuak, fürészesek; az egyes
r
virágok verhenyes-mirigyes, mun as hüvelyszerüek, melyek a nővirágot. vagy később az igen isinert keraény-
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86. Camphora.
Gamphora Oíftainanun Neee. Lauras Oamphora Linn., arbor in China et in Japonia
indigena. Laniineae JUM.
**
Stearoptennm olei aetherei, destillatione e
truneo, ramis et foliis obtentum qua camphora cruda in
Europa sublimatione purgatur. Sistit massam albam crystallkiam diaphanam, levim, pinguiusculam, lamellatam,
nitidam, tenacem, odoris penetrantis, admodum pecuüaris, saporis aromatici nonnihil amaricantis, in lingua sensum frigorie relinquentem, temperatura ordinaria volatilem, incensa liquescentem, avolantem et fiamma lucida
fumoque denso deflagrantem ; in aqua non, facile in spiriti! vini, aethere, acido acetico, oleis pinguibus et aethereis soìubìlem.

f87. Cannabis indica
Cannabis eativa Linn., pianta in Persia et
India orientali indigena ibidem ao nobU saepiesime onlta. Oannabineae Endl.
Summitates plantae femineae fiorenti«? partim jam fruetiferae (Herba cannabis) nonnisi ex India
orientali depromendae, adpressae pilosae, scabrae, massa
resinosa ad anthuros densos foliatos, subcompressos conglutinatae: foliis floralibus plerumque siinplicibiis. lanceolato-linearibus. sepratis; bracteis vaginalis, florem
femineum vel serius nuculani notissimam includentibus.
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magot veszik körül; bóditó szagú, kivált midőn a füvet
dőrzsölik vagy kevéssé melegitik.

f 88. Cantharis.

Kőrisbogár.
Hélyaghúzó Izgoncz (Lytta vesicatoria Fabr.),
a Téhelyröpttek (Coleoptera) rendjébe s a HólyagIiózók (Vesicantia) családjába tartozó. Europa leg-

nagyohb részében előforduló rovar, mely nálunk május
és junius hónapokban többnyire a kőris- és orgonafókon
seregesen találtatik.
Áz egész állat aranyos zöld, vagy kékes zöld
fénylő testtel, két fekete, fonalidomú csáppal, kiálló s lehajlott, majdnem szividomú fejjel, tompán négyszögű
lorral, kerekded, szividomú kis pajzskával. hosszúkás
keskeny, vékony, lágy? hosszában finoman vonalozott
fényes zöldszínű s a po'trohot többnyire elfedő rőptyúkkel, hártyás és egy kissé barnás szárnyakkal, hosszú,
vékony s fekete 6 lábbal. Szaga erös, nehéz s kellemcllen, íze eleinte kevéssé érezhető, később igen csipős.
x
Testhossza I V 2 — ^ h centira., — szélessége 3 /2—5.
millimeternyi. Az összegyüjtött kőrisbogarak gyenge tüz
mellett jól kiszáritva, jól elzárt edényekben tartassanak.
r
Atkák, por\ ák, vagy moly által ne legyenek összerongálva.
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rufoglaudulosis ; odoris praesertim herbae tritae aut pau
lum calefactae narcoticae.

f 88. Cantharis.
Lytta vesicatoria. Fabr. Insectum (Ordo : Coleoptera, Familia : Vesicantia Mult.) apud nos mense
Majo et Junio potissimum fraxinos et syríngos gregatim
depasccns.
Animai integrura, ex aureo-viridi aut caeruleo
viridi splendens, antennis duabus nigri filiformibus, capita exserto declinato subcordato, thorace obtuse quadrigono, scutello minuto subrotundo-cordato, elytris oblongis, angustie, tenuibus, mollibus, juxta longitudinem
subtiliter lineatis, coloris viridis splendentis, abdomen
ut plurímum ex toto obtegentibus, alis membranaceis.
subfuscis, pedibus sex longis, tenuissimis, iiigiis ; odort'
penetrante gravi, ingrato ; sapore initio parum manifesto,
1
x
dein acerrimo. Longitudo = l ^ — 2 /2 centim: latitudo = 3V2—5 millim. Cantharides collectae leni igne
bene exsiccatae in vasis bene clausis serventur.
Ne sint ab aceris, anthrenis aut tineis corruptae.
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89. Capillus Veneria.

Fodorka.

Vénuehaj.
Adiantom Capillue Veneri« Linn. fil., déllebb
Europa rendes ezirtein tenyéezik.
Harasztok.
Finom gftfyak (Vénushaj-fii), czimpásak, feketebaraa fénylő uyélczével, hajszerű ágacskákkal, petédedékalakú nyélczés, világos zöld, bordas, fent metszett-karélyos czimpákkal, csipkés karélyokkal, széleiken vonalszerű csfrhalmazzal, mely pikkelyalakú lepellel fedetik.
Dörzsölve vagy forró vizzel leöntve, kellemes illatos szag
támad. Édeses, kevéssé összehúzó ízü, némi csípőses
keserűséggel.

90. Oaragaheen.

Gömbmoszat.

Fodros ée Emlöezerü Oömbmossat, az atlanti
Ooean partjain gyakori. Viràgos meszatok.
Á telep lapos vagy csurgószerű, kettősen szétágazó,
vonalszerű vagy ékalakú lebenyekkel, hevenyében veres
vagy halaványzöld,
szárazan
porszerű,
halaványsárga.
»
vizben főzve, kihüléskor kocsonyát képez.

91. Garbo Ugni depnratus

Tisztitott fa-szén.

Növényi szén.
Végy : Faszenet nagyobb darabokbaii.
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89. Capillus Veneris.
Adiantnm Capillue Veneria Limi, ili., in Europae australioris rupibus hnmidineonlie naeoens. Filioee Joes.
Frondes (Herba Capillomm Veneris) tenellae, decompositae, stipite atro-fusco nitido, ramulis fìliformibus,
laciniis stipitatis obovato cuneiforraibus, laete viridibus,
nervosi«, superne inriso lobatis, lobis crenatis, margine
soruni linearem, indusio squamaeformi velatum gerentibus. Tritae vel aqua femda infusae odorem spargunt grate
aromaticum. Sunt saporis dulciuscuü, modice adstringentis, cum aliqua amaritudine subacri.

90. Caragaheen.
Fuouft Caragaheen Liohen Garagaheen
mueoue Oaragaheen.
8phaeroooooue Criepns et Sph. Tifami 11 osns
Agardh, algae ad marie atlantioi litora Enropaea frequente«. Algae Florideae, Lamooronz.
Thallus planus vel canaliculatus, dichotomus, segmentis linearibus vel cuneatis, recens rubri vel subviridis
coloris, e sub flavo albi, cum aqua coctus refrigerando
gelatinam praebet.

91. Carbo l'igni depuratile.
Garbo vegetabilie,
Rp. Carbonara li^ni frusta majora.
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Izzitsd jól fedett vasedénybeii ; kihülés után a hamutól te^esen megtisztitva és igen fmom porrà torve.
jól zart edényben tartassék.

92. Cardamomum.

Malabári kardamomum.
Elettaria oardamonram White ée Bfaton, kivàlólag Malabaron tenyétz. 8oitamineàk.
Gyümölcs. Papirszerű tok,*háromszegletű, csíkolt,
nyolcz egészen tizenkét milimeter hosszú, barnássárga,
háromrekeszes, teljesmagú, apró, kemény, tompaszegletes
ránczos, ennélfogva barázdás magvakkal; szaga'erösen
illatos. Ne használtassanak a kevésbé illatos, az ugynevezett ceyloni, nemkülönben a kerekded vagy jávai kardamomum-magvak.

93. Carvum.

Köménymagvak.
KonyhA Xömény, réteken, kivàlt pedig
larőkön tenyétz, gyakran tenyóeztik.
Ernyősek.
Gyümölcs, hosszúdad, oldalvást összenyomva, majdneni négy millimeter hosszú, a gyümölcsfelek könnyen
szétválaszthatók, keskenyek, mindegyik oldalon megvékonyodvák, Ötbordásak, keskeny, fehér bordákkal, széles,
barna, egycsíkú barázdákkal, sajátságos szagú.
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Excandescant in vase ferreo bene tecto ; refrigerata
a cineribus omnino depurata et in pulverem subtilissimum redacta in vase bene clauso repone.

92. Cardamomum.
Cardamomnm minile eeu malabarioum,
Elettaria Oardamomum White et Matoni,
pianta Malabariae praesertim. Soitami*neae B, Brown,
Fructus. Capsulae chartaceae trigonae, striatae,
octo ad duodecim millimetra longae, straminei coloris,
triloculares, pleio-spermae, seminibus paivis, duriuseulis, fuscis, obtusangulis, rugosis, hinc sulco instructis,
odoris intense aromatici. Rejiciatur cardamomum minus
aromaticum, quod vocant longum Zeylanicum, nec non
rotundum vel javanicum.

93. Carvum.
Oarmn Carvi Linn,, nerba in pratis imprimi*
montani« oresoens, frequenter onlta. Umbelliferae Jnss.
Fructns (Semen Carvi) oblongi, e latere valde
compressi, quatuor fere millimetra longi, mericarpiis facile separabilibus, angustie utriusque adtenuatis, quinque
costatis, costis angustie, albis, sulcis latis, fuscis, univittatis, odoris peculiaris.
7

Digitized by

Google

94. Caryophylli.

Szegfüszeg.

Ffiezeree 8zegfüfa, a molukkai ezigeteken
honoe. e lelenles? a forröv alati mindenhol
Virágok a sziiom nyilása elött leszakitva, nyeles
buzogányalakúak, setét rozsdabarnák ; az alanti, hengerded-tompanégyszegletes nőcze gerelyalakú, egyenes négy
kehelylengével koronázva; a parta négyszirmú, nirics
kinyilva, gömbölyded.
Setétbarnák, súlyosak, sajátságos, igen átható szagúak, rágva a szájat égetik, s újjakkal nyomva illó olaj
jön ki belőlük.

95. Cascarilla.

Kaszkarillakéreg.
Croton Stataria, Cascarilla et 81eanei Bennett
et Cr. Lineare Jaoquin, oserje, az Antillákon,
kivált a bahamai ezigeteken tenyéez.
Kntyatejfélék.
Kéreg, kemény, csorgaszerű vagy összegöngyölödött, egészen két miilimeternyi vastag, vékony, kivül
fehérlő, keresztöző repedésektől barázdás pararéteggel,
mely gyakran le van esve ; a kéreg kivül szinte repedéses, vastagabb, verhenyesbarna, szaruszerű törésű, haránt
metszetben sugarasan csíkos, ikalakú nyalábokká egybeszedett sugarakkal ; rágva a szajat égeti, keserú ízű, füszeres szagú. — A közbekeveredett agacskák vettessenek el.
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94. Caryophylli.
OaryophylluB Aromattoue. Linn., arbor in
faumlU Meluooi» indigena, mmo regienibue
trepioie onlta. Myrtaoeae. JUM.
Flores (Caryophylli) ante corollae expaiisionem deeerpti, claviculos referunt unguiculares, obscure ferugineos, ex hypanthio compositos cylindrico subtetragono,
calycis. laciniis quatuor lanceolatis erectis coronato, et e
corolla tetrapetala clausa, sphaerulae mìnutae forma.
Sint obscure fasci ponderosi, odore peculiari fragrantissimo, manducati os vehementer urentes, digitis
pressi oleum aethereum emittentes.

95. Cascarilla.
Croton Elateria, Casoarilla et SUanei Bennett
et Cr. Une«re Jaoqnin, fratioee «rboreeoentee
in inraHs Antilianlw, praeeertim Bfthameneibtui oreeoentee, Enpherbiaoe*e JOM.
Cortes durus canaUculatus vel involutus, ad duo
millimetra usque crassus, strato tuberoso tenui, extus
candicante, rimis decussatis sukato, saepe jam partim
delapso ; cortice ulteriore extus pariter rimoso, crassiore,
coloris e rubeuti fusci. fractura cornea, in segmento
transverso radiatim striato, radiis ad fasciculos cuneatos
cojogestis ; manducatus os urens. saporis amari, odoris
aromatici. — Rejiciantur ramuli intermixti.
7*
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96. Castoreum.

Hódony.
Sajátszerű szagos aliati állomány, mely a közönségeeHód (Caetor Fiber Linn.), egy a Rágcsálók

(R< >dentia) rendjébe s a Hódfélék (Castorina) családjába
tartozó, északi Ázsia s ritkán Europa folyamai és tavai
mellett lakó emlős állatnál, még pedig inind a him- mind
nősténynél a mony előbőrével vagy a hüvelylyel közlekedő
páros mirigyes zacskókban foglaltatik.
A belföldi Hódony igen ritkán kapható, s ez oknál
fogva a Szibériában lakó hódokból, ugynevezett Szibériai Tagy orosz hódony (Gastoreum sibiricum seu
moscoviticum) veendő.
Ez páros zacskókat képez, melyek néha két. zsiros
anyagot (hódonyzsirt) tartalmazó kisebb tömlőkkel összekőtve, többnyire még egymassal is összefüggnek ; a zacskók simák, kissé összenyomottak s a kiszáradás foka sze-

ritìt többé-kevesbé lágyak vagy kemények ; alakjuk körteidomú — tojásdad, tyúktojás — egészen, majdniem ökölnyi nagysággal, ugy hogy hosszaságuk kőrülbelül kétszer
fölülmulja szélességüket. Mindegyik hódonyzacskó négy
hártyából áll, két külsö erősebb s a zacskó kültakaróját
képező hárlyából és két belsőből ; ez utóbbiak befelé több
szabáiytalan, redős nyulványt képeznek, melyek közt a
hódony találtatik, egy eleinte lágy, kiszáradás után pedig
porhanyó-száraz, szétmorzsolható, sárgabarna, vagy májszínü, sajátos erös szagú, illatos-kesernyés ízű, a borszeszben oldható állomány.
Elvetendő az am erik ai vagy kanadai hódony
(Castoreum americanum seu Canadense), melyet a közőn-
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96. Castoreum.
Sabstantia animalis odoca sui generis in saccis
giandulosis geminis cum praeputio penis vel cum vagina
communicantibus animalis Mammalis. (Castor Fiber
Linn. Ordo: Rodentia, Familia: Castorina Wagn.)
Asiae borealis, rarius Europae fluvios et lacus accolentis. tarn maris, quam feminae contenta.
Castoreum indigenum rarissime obtinetur, ideoque
ex animali in Sibiria degente, Castoreum sic dictum
sibiricum seu moscoTiticnm emendum est.
Sistit saccos geminos, quandoque cum folliculis
duobus minoribus, massam unguinosam (axungiam Castorei) continentibus junctos, plerumque adhuc inter se
connexos, glabros, subcompressos, et pro gradu exsiccationis plus minus molles vel duros, fonna pyriformiovata, magnitudine ovi gallinacei usque ad pugni fere
molem, longitudine latitudinem dupplo circiter superante. Saccus castorei quilibet constat e membranis quatuor, duabus externis tenioribus, integumentum formantibus, et duabus internis in Processus plures irreguläres
plicatos productis, inter quos Castoreum, haeret, massa
primum mollis, post exsiccationem pulverulento sicca,
friabilis, coloris flavo-fusci seu hepatici, odoris proprii,
gravis saporis aromatici amaricantis, in alcohole solubilis.

Castoreum americanum seu canadenee e Castoris Fibri varietate americana (Castor americanus F,
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séges Hódnak Északamerikában seregesen élő egyik vaifajából (Castor americaftoa F. Cuv.) nyernek. Ez ke
vesbé szagos és kisebb, majdnem hosszas-ikidomú
külsőleg redős zacskókban találtatik, melyeknek taka
rója vékony s több lemezre szét nem válaezthatá.

97. Centaurium.

EzerjófB.

Földepe Tàrnios, kétévl nö vény, nilnnk honoe,
erdőe hegyeken közönségee. Tárniosfélók.
Virágzó ftt, a szegletes szár alant egyszerű, fent terebszerü, átelleni, ülő, petéded-hosszas, három- vagy
ötbordás, sima levelekkel, veres virágokkal kovadott.
csigaezerüen csavarodott porodákkal. A fu akkor szedessék, midőn a virágok teljesen kinyilvák, a csigaszerOen
tekeredett porodákból pedig a hímpor kiürttlt.

98. Cera alba.

Fehér viasz.

Törhetö, vékony rétegben áttetsző, kéz melegénéi
alakitható, legkevésbé »ein sikaralós, fajsúlya 0*96S, vizben 63—64°-nál megolvad, híibvetés vagy üledék kivá9
lasa nélkül. / 1 0 része (viaszauy vagy cerin) forró borlaagban oldatik ; meleg borégényben, illó- és zsiroe oiajokban
az egész tömeg (cerin és myricin) oldható; hamanyvizeggyel tisszekevertetvén, szappan képződik.
Ha a viasz 0*955 fajsúlyú (38°/0-os) borsaeszben
alá oem merül. s 61°-nál alacsonyabb hőmérséknél meg-
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Cuv.) in America boreali gregatim vivente collectum.
minus odorum, in saccis minoribus fore oblongo-cuneiformibus rugosis, integumento tenui in lamellas haud
separabili contentimi rejiciatur.

97. Centaurium.
Erythrea Centaurinm Pere., pianta bienni»
indigena in »ilvatioi» montani» volgari».
G-entianeae Joes.
Herba florens caule angulato inferne simplici,
superne corymboso, foliis oppositis sessilibus, ex ovalioblongis, tri- vel quinquenerviis, glabris, floribus rubris,
antheris defloratis Cochleae instar tortis, saporis amari.
Colligatur herba cum floribus perfecte apertis, antheris
pulvere emisso in spiram contortis.

98. Cera alba.
Sit fragilis, in strato tenuiori diaphana, sub manus
calore plastica minime lubrica, pond. specif. 0*968, in
aqua sub temperatura 63—64° liquescens, quinspumam
ejiceret, vel sedimentimi deponeret.
9
/io partes cerae (cerinum) solvuntur; in aethere
calido, oleis aethereis et pinguibus massa tota (cerinum
et myricinum) solubilis ; ad mixto Kalio hydrico saponificatur. Cera, quae in spiritu vini pond. spec. O955
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olvad, parafranal lehet hamisitva. A tiszta viasz változatlaa marad, ha könenylégeggel, mely kétszer annyi vizzel
higittatott, rázatik, — ha azonban faggyanysawal van
tisztátalanitva, akkor a viaszreszelék azon elegygyel sürü
fejetté lesz. Faggyanynyal, faggyúval vagy liszttel ne
legyen hamisitva.

99. Cera flava.

Sárga viasz.
Sajátszerü aliati zsiradék, melyet a mézelò'
méh (Apis mellifica Linn.) egy a hártyaröpüek
(Hymenoptera) rendjébe s a méhfélék (Apidae) családjába tartozó rovar által készitett lépekből kisajtolás és
vizzeli főzés által a méztől elválasztva, megolvasztás, átszűrés és lehűtés által nyerüuk.
Kemény, kevéssé ragadós, hidegben tőrékeny, sárga
színű, mézszagú tömeget képez.

100. Ceratum Cetacei.

Czetfaggyű viasztapasz.
Végy: Czetfaggyút
Fehér viaszt

mindegyikböl nyolc\van grammot 80
Disznózsirt
kilenc\ven grammot 90
Gyönge tüznél megolvasztva, az átszűrésután öntsd
ki papirtokba.
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(38%) non submergit, et infra 61° liquescit, parafino
inquinata censeri possit. Cera genina fere intacta
manet, si cum ammonia duplo volumine aquae destillatae diluta conquassatur, sed acido stearico adulteratae
cerae rasura cum ilio liquido emulsionem densam exhibet. Ne sint adhuc admixta stearinum, sebum, farina.

99. Cera flava.
Substantia animalis pinguis eflavisApis mellificae Limi. (Qassis: Insecta. Ordo: Hymenoptera,
Familia Apidae) expressione et coctione cum aqua melle
privatis, et calore liquatis colatione ac refrigeratione obtenta.
Sistit massam solidam, parum tenacem, in frigore
fragilem, coloris flavi, odoris mellei, calore + 68° liquescentem, pond. spec. 0*960.

. 100. Ceratum Cetacei.
Emplastrum Spermatis Ceti.
Rp. Cetacei
Cerae albae
a~à grammata octaginta
80
Axnngiae Porci grammata nonaginta
90
Leni igne colliquefacta et colata effunde in capsulam chartaceam.
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101. Ceratum ftiscum.

Barna viasztapasz.
Barna kenőos.

Végy : Egyszeríí diachylon tapaszt

szdzhusz grammot
120
Hevitsd, mig folytonos kavarásmelleitfeketés-barna
színt nyert, ekkor adj hozzá :

Sárga viaszt
Juh-faggyút

mindegyikből harminc\hat gratnmot
Disznózsirt
hatvan grammot
Öntsd ki papirtokba.

36
60

102. Cetaceum.

Czetfaggyú.

Nagyfejtí Szökető (Physeter macrocephalus
Linn.), egy a Czetek (Getacea) ren^'ébe s az Alulfogúak (Cotodontina) családjába tartozó, a dèli és indiai,

ritkábban az atlanti és északi tengerekben seregesen
élő állat.
Sajátszertí aliati zsiradék, mely a koponya és gerinczoszlop felett a bőralatti kötszövet üregeiben találtatik
s tisztán, a vérnek eltávolitása végetti kimosás és a vele
vegyült olaj (Gzetolaj) elválasztása által állittatik elő.
A czetfaggyú hófehér, fénylő, lemezesen jegeczes,
kevessé átlátszó, zsiros tapintatii, szétraorzsolható, majdnem egészen szag- és íztelen tömegeket képez, melyek
+ 50 C° mellolt felolvadnak. s fonò borszeszben és kén-
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101. Ceratimi fuscum.
Unguentasi fnsoum.
Rp. Emplastri diacliylon gimplicis
grammata centum et viginti
120
Calefìat donec sub agitatione continua colorem
nigro fuscum acceperit, dein adde :

Cerne flavae
Sebi ovilis aà grammata triginta et sex
Àxungiae Porci grammata sexaginta
Effunde in capsulam chartaceam.

36
60

102. Cetaceum.
Sperma Ceti.
Pkyseter macrocephalns Limi, animai Mammale. (Ordo : Cetacea, Familia : Catodontine Gray) in
Oceano pacifico et indico, rarius atlantico et mari septemtrionali gregatim obvium.
Substantia animalie pingui« sui generis, in
cavis subcutaneis supra cranium et columnam vertebralem, sitis contenta, elotione a sanguine depurata et ab
oleo adhaerente (Oleum Ceti) liberata.
Sistit massas albissimo-nitentes. lamelloso-crystallinas subpellucidas. tactu lubricas, friabiles, odoris et
saporis fere expertes. calore + 50° G. circiter liquescen-
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tes, in alcohole fervido ; aethere, oleo pingui et aethereo
solubiles, pond. spec. = 0*948.
Cetaceum flavum, rancidum rejiciendum.

103. Chamomilla romana.
Floree Chamoinillae romanae.
Anthemis nobilie Linn., in Europa meridionali
indigena apud noe frequenter colta. Compositae Adanson.
Anthodia (Flores Chamomillae romana) radiata,
cultura luxurantia, peranthodio umbricato, receptaculo
convexo, bracteolis obtusis laceris obsito,flosculis,epapposis, disci tubulosis luteis, maxima e parte in radii flosculos ligulatos albos mutatis, odoris peculiaris, fortis,
saporis subamari.

104. Chamomilla vulgaris.
Floree Chamomillae vulgaris.
Matrioaria Chamomilla Linn., inter segetes
et in ruderatis passim cresoens. Compositae
Adanson.
Anihodia (Flores Chamomillae vulgaris) radiata,
peranthodio umbricato, receptaculo conico cavo nudo,
flosculis epapposis, disci tubulosis luteis, radii ligulatis
albis, odoris proprii gravis, saporis subamari. Ne confundantnr cum floribus Pyrethri Inodori Smitli neve

cumfloribusAnthemidnra Cotulae L. et Arvensis L.
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105. Chelidonium.

Fecskefű.

Gódiroz.
Nagy Feoskefü, évelo növóny, árnyas, nedvee
helyeken é* kövér ezennetee taiajban egész

Enrópàban tenyéez. Màkfélék.
A heveny fíí sárga nedwel telve, lantszerű czimpásan hasitott levelekkel, melyek alant kékesek, kiválólag
szőrös bordákkal, kerekded, csipkézett lebenyekkel. À

virágzó növény gyüjtessék.

106. China Calisaya.

Sárga chinakéreg.
Cinohona Calieaya Weddell, fa, a boUviai óe
dòli perni Andeeeken honoe, jelenleg Keletindiàban ie tenyéeztik. Bnzérfélék.
A törzsiiek laposas háncsa, verbenyessarga, kivül
felületes, terjedelmes, valamennyire kagylószerü, mélyedésekkel, éleeszélű, vagy gyakrau helyenkint kemény
para-pikkelyekkel, váltogatva setétebb és halaványabb
rétegekből ali, a törés egyenletesen igen rövid és merev
rostos, a belső felület sima, a látható rostalakú sejtek
helyén fénylő. Igen gyenge cserszagú, felettébb keserú
ízű. A kiralyi, ugynevezett lapos chinakéreg: királyi
china redveg nélkül.
A sárga chinakéreg a chinaalagokból legalább 2
százalékot tartalmazzon.
A király-chinakéreg porából 20 grammo! elegyits 5
gramm mészenyéleggel, melyet elébb tiasezeres mennyi-
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105. Chelidonium.
Chelidonium Majas Linn., pianta perennie in
lodi ambrosie humidis et ruderatis pingnibue
Enropae totius crescens. Papaveraoeae De
Oandolle.
Herba recens, succo luteo acri repleta, foliis sublyratis, subtus glaucescentibus, ibidem nervis praesertini
pubescentibus, laciniis rotundatis, lobato-crenatis. Colligenda herba, quum pianta florescit.

106. China Calisaya.
Cortex Chinae Regius. China Regia Oalieaya.
Cinohona oalisaya Weddell ; arbor in Andibue Boliviae et Peruviae australis indigena,
nono in India orientali eulta. Rubiaoeae
Jose.
Liber trunci planiusculus, e rufo flavus, extus lacunis superficialibus, magnis7 leviter conchatis, argute
marginatis, vel saepe partimque rhytidomatis squamis
duris instruetus. e stratis alternis obscuiioribus et pallidioribus formatis, fractura aequaliter brevissime rigidique
fibrata, superficie intima laevi, ob cellulas fibrosas exsertas micante. Odor levissimus coriarius, sapor peramarus.
Cortex Chinae regius sic dictus planus, China regia sine
epidermide.
Contineat cortex chinae calisayae basium, quas di-*
cunt chinae partes minimum 2 in centum partibus.
Gorticis chinae regii pulverati grammata 20, misceantur cum calcii oxydati grammatibus 5, antea cum
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ségo vizzel megoltottál. A gyenge hőnél kiszáritott elegyet tedd lombikba és tizszeres mennyiségű 90 százalékos borszeszt adván hozzá, főzve vond ki. A maradványt
ugyanazon mennyiségü forró borszeszszel még kétszer
vond ki.
Az egyesitett és higitott kénsawal megsavanyitott
folyadékokból a borszeszt a szürlézés után párold le, s a
hátramaradt folyadékot vizfürdőn csekély térfogatra párold be. Hat óra mulva a savanyu oldatot szürlézd meg,
a szürlét mosd ki, s a nyert fòlyadékhoz adj szikenylúgot,

mennyi szükséges a teljes kicsapásra.
A csapadékot ismert súlyú szürlére gyüjtve, jól de
óvatosan mosd ki és száritsd meg. Súlya a király-chinahéjból előállitva legalább 0'4 gramm legyen.

107. China fosca.

Barna chinakéreg.
Cinchona Miorantha Bniz et Favon, C. Maorocalyz etC. Uritnsinga Pavon, & Condamlnea
Humboldt, a perni és eonadori Andeeeken.
Buzérfélék.
Az ágak kérge, majdnem három millimeternyi
vastag, ősszegöngyölödött, lúdtollnyi egészen kis ujjnyi
vastagságú darabokban, a középsö réteg kerek, gyántás,
majdnem fekete, a törés kifelé sima, mig befelé rostos.
Vétessék vagy az ugynevezett liuanucoi kéreg,
sárgasbarna, felületén itt-ott fehér, gyakori hosszanti repedésekkel, mig a harántiak majdnem egészen hiányoznak ; vagy pedig a loxai, barna színű, felületén szürke,
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decupla quantitate aquae communis extincti. Miscellam
leni calore siccatam immitte in cucurbitam et addita decupla spiritus vini 90% quantitate coquendo extrahe.
Residuum, quod remanet, binis vicibus cum eadem spiritus vini fervidi quantitate perfecte exhauriatur.
A liquoribus commixtis, et addito acido sulfurico diluto acidulis, post filtrationem spiritum abstrahe, dein
liquorem residuum in balneo aquae ad exiguum volumen
evapora. Sex circiter horis lapsis solutionem acidam filtra, filtrum elue et liquori obtento adde natrii hydrooxydati soluti q. s. ad perfectam praecipitationem.
Praecipitatum filtro noti ponderis collectum optime,
sed caute elue et sicca. EJjus pondus ex cortice chinae
regiae obtentum sit minimum 0*4 grammatis.

107. China fusca.
China oflloinalls. China grieea. Cortes perii'*
vianus.
dnohona Miorantha Ruiz et Pav, Cinohona
Sfaorooalyx et Cinoh. Uritusinga, Cinoh. Condaminea Humboldt, et aliae Cinohonae epeeie* in Anditme peruvianie et aequatorialibne
obyiae. Rubiaoeae Juse.
Cortex ramorum ad tria millimetra fere crassus, in
frustis convolutis a pennae anserinae ad digiti minoris
crassitiem, strato medio circulo resinoso fere nigro, fractura extrorsum laevi, introrsum fibrata,
Adhibeantur cortex de Huanuco dictus, coloris
cinnamomei, superficie hinc inde alba, rimis longitudinalibus frequentibus, transversis paene nullis, et cortex,
quem dicunt de Loxa, coloris fusci, superficie cinerea,
8
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gyakori haránt, távolálló repedésekkel, sajátságos csekély
szagú, kesernyés, félig összehúzó, némileg fűszeres ízú.
A silányabb féleségű kéreg felülete egészen sima
vagy pikkelyes, ránczos, májbarna vagy kivül feketés, s a
középső setét réteg hiányzik.

108. Chìnìdìnum sulforicum.

Kénsavas Chinidin.
5

2H2O = 782.

Rendkivül finora, tűalakú, színtelen, keserű ízú
jegeczek. Vizben könnyebben oldhatók mint a kénsavas
chinin, de eltérő viszony szerint. Egy rész kénsavas
Chinidin 15°-nál 100—300 rész vizet igényel a feloldashoz. A telitett vizoldat egy térfogata, 0*96 fajsúlyú ammoniával elegyitve fehér csapadékot ad, melynek teljes
feloldásához összesen több mint tiz térfogat ammonia
kivántatik még. Tömény jódkaliumoldat kénsavas Chinidin
oldattal szemcsés fehér csapadékot ad, mely 15°-nál
1250 rész vizben oldható.
Teljesen elégethető legyen, tömény kénsavban feketedés nélkül oldódjék. Néhány csepp higitott kénsav által
vizben feloldva, felesleges chlorvizzel, azután ammoniával
elegyitve, sötét smaragd zöld színt tüntessen elő.
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rimis transversis frequentibus remoti usculis. Odor peculiaris, modicus, sapor amaricans, subadstringens cum
aliquo aromate.
Deterioris conditionis sunt cortices superficie laevjssima aut squamoso-rugosa, coloris hepatíci aut extus
nigricantis, circulo obscuro intracorticali deficiente.

108. Chinidinum sulfuricum.
Bulfas Chinidini.
,2H 2 O= 782.
Grystalli aciculares, tenuissimae, decolores, saporis
amari, in aqua facilius quidem quam Chininum sulfuricum, sed vario gradu solubiles ; pars una sulfatis exposcit 100 usque 300 partes aquae sub temperatura 15°
Volumen unum solutionis aquosae saturatae ammonia
pura liquida (p. s. 0*96) praecipitata, ad perfectam
praecipitati solutionem ultra decuplam quantitatem
ammoniae exposcit. — Solutio kalii jodati concentrata
in solutione chinidini sulfurici praecipitatum album
granulosum demittit, quod in 1250 partibus aquae sub
temperatura 15°Jsolvitur.
Sit ex integro combustibile, acido sulfurico concentrato solvatur, quin nigrescat. In aqua cum aliquot
guttis acidi sulfurici diluti solutum addito abundante aqua
chlori dein ammonia, colorem viridem smaragdi intensivum induat.
8»
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109. Chininum.

Kinal.
Chinin.

Fehér, szétdörzsölhető, alig észrevehetőleg jegeczes,
igen keserü ízű tömeg, mely 12O°-nál megolvad, körülbelől 400 rész hideg vizben, 90 százalékos borszeszben,
majdnem minden viszony szerint, 60 rész aetherben, 2
rész chloroformban és 200 rész glycerinben oldható.
A chlorvizben oldott kinalhoz ammoniát adva, zöld
csapadék keletkezik, mely fölősleges ammoniában sötét
zöld színnel oldódik fel.

110. Chininum Msnlfnxicum.

Savanyú kénsavas kinal,
azelöit közönyös kénsavas kinal.
= 548.
Épszögű hasábokat képező jegeczek, melyek 13°-nál
11 rész vizben oldhatók, levegőn elmállanak ; keserű, de
nem savanyú ízüek. A vizoldat kékbe játszó színt mutat.
Az idegen kinaalokat illetőleg azon módon vizsgáltassék
, mint a kénsavas kinal.
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109. Cfmimim.
Chininm. Qninia.

Massa structurae vix crystallinae, alba, friabilis, saporis peramari, sub temperatura 120° liquescit, solvitur
in 400 circiter partibus aquae frigidae, in omni fere proportione : in spiritu vini 90%, in 60 partibus aetheris, in
2 chloroformii, in*200 glycerini.
Chininum aqua chlori solutum addita ammonia
praecipitatum viride deponit, quod superabundante ammonia colore viridi intensivo solvitur.

HO. Chininum bisulfuricum.
Bisulifcs* Ohinii. Anfea Chininnm sulftirioum
neutroni.
548.
Sint crystalli prismaticae, rectangulares, sub temperatura 13° in partibus 11 aquae solubiles, agre fatiscentes, saporis amari non acidi. Solutio aquosa caeruleo
varium colorem praebet. Tentetur quoad alcaloida chinae reliqua eadem ratiQne, qua chininum sulfuricum.
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111. Chininum hydro-chloricum.

Sósavas kinal.
(C20H2AN2), HC1,H2O« 378*5.
A jegeczek fehérek, selyemfényűek, tűalakuak,
rendkivül keserű ízüek. 24 rész vizben és 9 rész chloroformban oldhatók.
Vizben feloldva sem higitott kénsawal, seni chlor-

bariùm-oldattal csapadékot ne adjon. Az idegen kinaalokat illetöleg vizsgáltassék ipeg ugy, mint a kénsavas
kinal.

112. Chininnm sulfuricum.

Kénsavas kinal,
azelött aljas kéneav&e klnal.
, 7H2O - 872.
Tűalakú, igen finom, lágy, selyemfényű, rendkivül
keserü ízü jegeczek. Száraz levégőben vagy lanyha melegben elmálnak, körülbelől 740 rész hideg vizben 30
rész forró vizben, 60 rész 90 százalékos borszeszben oldhatók.
Néhány csepp higitott kénsavval elegyitett vizben,
könnyen és maradék nélkül oldódjék fel.
Ezen oldat sok chlorvizzel és azután ammoniával
elegyittetvén, sötét-zöld színt öltsön fel.
Ha fél gramm kénsavas kinalt kémcsőben öt gramm
aetherrel és raásfél gramm ammoniával összerázasz,
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III.
Chininum
hydro-chloricum.
*
Chìniom hydro-ohlorioum, Morias Chinini,
Chininum muriatfoum. Qniniae murias.
(Q0H24O2N2),HCl,H2O = 3785.
Crystalli sunt albae, sericeo-nitentes, aciculares,
admodum amarne, in aquae partibus 24, nec non in 9
partibus chloroformii solubiles.
Solutío aquosa nec cum acido sulfurico, nec cum
baryo chlorato praecipitatum demittat.
Tententur quoad alcaloida chinae reliqua eadem
ratione, qua Chininum sulfuricum.

112. Chininum sulfuricum.
Ohininm suliurioum. Sulfas quintane. Quiniae
Snlfae. Antea Chininum sulfurioum basioum.
(C2oH2402N2)2H2S04,7H20 = 872.
Crystalli aciculares, tenuissimae, molles, .sericeonitentes, saporis admodum amari, in aere sicco et leni
calore fatiscentes, in 740 circiter partibus aquae frigidae,
in 30 bullientis, in 60 partibus spiritus vini 90% solubiles.
In aqua, cui aliquot guttae acidi sulfurici diluti additae sunt, facile et absque residuo solvatur. Solutio haec,
addita aqua chlori et magna quantitate ammoniae,
colorem smaragdi viridem intensivum induat.
Gramma dimidium chinini sulfurici in tubo probatorio intime mixtum cum grammatibus quinque aetheris
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akkor a nyugvás után a folyadéknak egy aetheres és egy
vizes rétegre kell szétválnia, melyek mindkettejének
átlátszónak kell leniü. Kénsawal megnedvesitve, színét ne változtassa. Hevitésnél égjen el maradék nélkQl.
Óvakodjál a megnedvesitett készitménytől.
Ha 2*18 gramni kénsavas kinalt néhány csepp higitott sósav segitségével lepárolt vizben feloldva, öt köbcentimeter szabályos chlorbaryum-oldattal elegyitesz,
csapadék áll elő, az erről leszűrt folyadék seni chlorbariummal, sem higitott kénsawal ne adjon nagyobb
csapadékot.

113. Chlorahun hydricum.

Chloralhydrat.
Chloralvizegy-

C2H3HO, H2O - 1 6 5 5 .
Finom tűalakú jegeczekből álló, fehér szilárd tömeg,
mely hevités által niegolvasztható. Szaga sajátságos gyengén szurós, vizben teljesen oldható, az oldat csak hoszszabb idő lefolyása után mutai némi homályosodást. A
vizoldat kőzönyős hatású, légenysavas ezüsttel megzavarodnianemszabad. Ha a vizoldat natriumhydroxyddal elegyittetik, azonnal tejes zavarodás keletkezik, mely néhány
percz mulva eltünik, ekkor az edény fenekén egy csepp
átlátszó chlorofonn gyül Össze. E cseppnek a tiszta Chloroform minden sajátságával kell birai. A chloralhydrat
tömény kénsavval kezelve, színtelen olajos réteget
képez, mely nem sokára szilárd tömeggé mered meg. Jól
zárt üvegekben tartassék el.
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addito grommate uno et dimidio ammoniae post conquassationem praebeat liquorem, qui subsidendo in stratum
aethereum et aquosum, atruinque limpidam separétur. Acido sulfurico humectatum coloreni non mutet. Ex
integro comburat. Cave a praeparato bumectato.
Quodsi grammata 2'18 chinini sulfurici ope aliquot
guttis acidi hydro-chlorici in aqua destillata soluta miscueris, cum centimetris cubicis quinque solutionis normalis baryi chlorati, praecipitatum oriatur et liquor
supematans nec nova portione baryi chlorati nec addito
acido sulfurico diluto praecipitatum maius deponat.

f 113. Chloralum hydricum.
Hydras Chlorali. Aldehydum triohloratum
= 165-5.
Massa solida alba e crystallis tenuibus acicularibus
consistens, quae calefactione liquescit. Est odoris proprii
par um pungentis et, in aqua penitus solubilis, solutio
nonnisi post longioris temporis spatiuni praebet modicam
perturbationem. Solutio aquosa est indifferens, addito argento nitrico ne turbetur. Si solutio aquosa natrio hydroxydato miscitur, mox perturbatio lactea oritur, post
nonnulla minuta evanescens, tumque apparet in fundo
vasis gutta chloroformii pellucidi. Gutta haec onmes
proprietates chloroformii puri habeat. Chloralum hydricum cum acido sulfurico concentrato tractatum forniat
stratum oleosum decolor, post breve tempus in massam
solidam abiens. Servetur in lagenis bene clausis.
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t 114. Chloroformium.

Hangyhalvag.
Chloroform.
= 119 5.

Végy : Alchlorossavas mészenyből
5000

Öte^er grammot

Mészenyélegbò'l, mely elò'bb vizzel
megoltatott
kéte\er grammot 2000
Add ezeket tágas lepárló készülékbe, melyben

Közönséges vizböl
husze^er gramm 20000
foglaltatik. Bensőleg elegyitve melegitsd a keveréket 40
—45°-ra, azután acy hozzá
90 százalékos borszeszbo'l
héts\á\ötven grammot
750
A készüléket kellően elzárva, óvatosan emeld fel a hőmérséket 60°-ra, de gondoskodjál arról, hogy az 70°-on tűl
ne menjen. Mihelyt az átpárlás megszünik és többé chloroformcseppek nem hullnak a szedő fenekére, a Chloroform
réteget válaszd el a vizrétegtől és vizzeli összerázás által
mosd ki több izben. Az ekként vizzel megmosott és ettől
elválasztott chloroformot apró darabokra tört égetett
mészszel tedd sötét, hideg helyre és hadd 24 óráig állni,
miközben többször rázd össze. Azután szarilsd meg teljesen a chloroformot megolvasztott chlorcalcium segitségével, és vizfürdőből párold át 65°-kot meg nem haladó
hőmérséknél jól megszáritott szedőbe.
Igen jól elzart üvegekben sötét helyen tartassék.
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f 114. Chloroformium
CHCI3-119-5.

Rp. Calcii hypochlorosi
grammatum quinquemillia 5000

Calcii oxydati aqua antea extincti
grammatum duomiIlia 2000
Immittantur in apparatum destillatorium capax,
qui continet

^V.quae communis
grammatum viginti millia 20,000
Intime mixta calefiant ad temperaturam 40—45°
dein admisceantur.

Spiritus vini 90%
grommata septingenta quinquaginta

750.

Apparati! rite clauso caute temperatura ad 60°
evehatur cavendo, ne 70° excedat. Quodsi destillatio cessaverit et guttulae chloroformii non amplius fundum
excipuli petant, separa stratum aquosum excipuli a strato
chloroformium continente, hocque iteratis vicibus quassando aqua elue. Chloroformium aqua lotum et abhac
separatum stet super calcio oxydato in frustula tuso per
24 horas, interdum agitando in loco obscuro et frigido.
Demum chloroformium ope calcii chlorati fusi perfecte
exsicca et ex balneo aquae sub temperatura 65° non excedente destilla in excipulum perfecte siccatum.
Servetur in lagenis optime clausis in loco a luce
remoto.
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Tiszta, átlátszó, színtelen legyen. A tenyérről gyorsan párologjon el és ne hagyjon kozmás vagy szeszolajszagot vissza. Vizzel összerázva, annak savanyú hatást
ne kölcsönözzön. Jódkaliumoldattal összerázva, rózsaszínt ne vegyen fel.
Fajsúlya 1*49 egészl*50. Forrponija 63*5°.
Tömény kérísawal elegyitve, színtelen maradjon.
Ol y Chloroform, mely vizfördőből 65°-nál teljesen nem
párolog át, visszautasitandó.

115. Cina.

Aleppoi cinavirágok.
Artemisia Contra VaM és A. Vahliana Koetel,
keleteu honos. Ösezetettvirágúak.
Ki nem nyilt, kevésvirágú kosárvirágzat, hosszúdad, oszlopszerű, sima, zöldessárga vagy barnás, egészen
két millimeternyi hosszú, a virágzati burok pikkelyei fedélszerüleg helyezvék el, bordásak, hártyás-szélüek, hátukon apró, aranysarga mirigyekkel behintvék, a külsők
kicsinyek és tojásdadok, mig a belsök hosszasak, sajátságos undoritó kámforszagúak, keserü ízüek.
Az ugynevezett levantei virágzatok használtassanak,
mig az indiaiak vagy a Berberségből valók vettessenek el,
nielyek közül az utóbbiak a hivatalosaktól tömött szürke
szőrözetük, mig az előbbiek nagyságuk és nagyobb mirigyeik állal különböznek.
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Sit limpidum, decolor, e palma manus prompte
avolet, neve odorem empyreumaticum nee fermentoleo
similem relinquat. Cum aqua quassatum huic reactionem
acidam ne tribuat. Cum solutione kalii jodati quassatum
colorem roseum ne induat.
Pond. spec. = 1.49—1*50. Punctum ebullitionis
63-50.
Cum acido sulfurico concentrato puro mixtum decolor maneat. Rejiciendum est chloroformium, quod sub
temperatura 65° in balneo aquae non ex integro destillat.

115. Cina.
Santonioum, Semen oinae halepen.
Artemisia Contra Vahl et Artemisia Vahliana.
Kostel., plantae in Oriente indigenae. Compositae Adaneon.
i

Antliodia pauciflora clausa, oblonga, prismatica,
glabra, coloris e subviridi luteoli vel subfusci, ad duo milimetra longa, peranthodii squammis imbricatis carinatis
membranaceo-marginatis, dorso glandulis minutis aureis
inspersis, exterioribus minutis ovatis, interioribus obiongis, odoris proprii nauseoso-camphoracei, saporis amari.
Flores (Semen Cinae, Semen Santonici, Semen
Contra) sic dicti levantici adhibeantur et rejiciantur flores
cinae indici aeque ac barbarici, quorum hi tomento cinereo, illi magnitudine et glandulis majoribus ab officinalibus floribus differunt.
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116. CÍDchoninum sulfuricum.

Kénsavas cinchonin.
Kénsavae ozinkonal.

(<^H24ON2)2H2SO4,2H2O - 750.
Nagyobb épszögű hasábokból álló kemény jegeczeket
képez, melyek kevésbé keserüek mint a kénsavas kinal.
Feloldható 60 rész hideg vizben, 7 rész legtisztitottabb
borszeszben; aetherben oldhailan. Oldata színtünetet
(fluorescentia) nem mutat, ammoniával csapadékot ad,
mely sem fölösleges ammoniában, sem aetherben nem
oldhaló.

117. Ginnabaris factìtìa.

Mesterséges czinóber.
Veree higanykéneg.
Vegyi gyártmány.
Igen finom por, élénk piros, szagtalan, íztelen, tüzön
illékony, légenysavban oldhatlan.

118. Cinnamomum.

Fahéj.
Cinnamommn Cassia Fr. Neos vagy Cinnamomnm Aromatioum Chr. Nees., Cbinàban és a
Sonda szigeteken tenyésző ía. Babérfélék.
Az ágak összegöngyölődött belső kérge vékony,
sárgásbama színű, nem egészen egyenetlen törésü,
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116. Cinchoninum sulfuricum.
(G2oH24ON2)2H2S042H20 = 750.
Exhibel crystallos majores, prismaticas, rectangulares duras chinino sulfurico mitius amaras. Solvitur in
aquae frigidae 60, et in Spiritus vini rectificatiesimi 7
partibus, in aethere in-solubile. Solutio eius non praebet
fluorescentiam et cum ammonia deponit praecipitatum,
quod nec in superabundante ammonia, nec in aethere
solubile est.

117. Cinnabaris factitia.
Hydrargymm sulfbratiun rubrum.
Praeparatum officinarum chemicarum.
Sit pulvis subtilissimus, laete ruber, inodorus, insipidus, igne volatilis, in acido nitrico insolubilis.

118. Cinnamomum.
Cinn&momnm Cassia Fr. Nees seu Cinnamomum Aromatioom Chr. Nees., arbor in China
et insidie Sundaiois indigena Lanrineae Juss.
Cortex (Gortex Cassiae, Gortex Gassiae Gin*
namomeae), interior ramorum convolutus, tenuis,
coloris e flavo fusti, fractura subaequabili, sparsim
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gyéren rostos, sajátságos kellernetlen szagú, rágva nem
mézgás.

119. Citrus.

Czitrom.
Közönségee ozitrom, Keletindiában honos,
dèli Enrópában tenyésztik. Naranosfélék.
A héj az érett gyümölcsökről lehúzva és megszá-

ritva. A külsö réteg pontozott, érdes, szagos illó olajjal
telt hólyagcsákkal ellátva, világos sárga, illatos és kesernyés, a belső.réteg szivacsos, fehér, vékony ; az utóbbi
eltávolittatván, az előbbi a czitromhéj sárgáját képezi.
Kellemes fűszeres szagú és kesernyés ízű.

120. Cochlearia.

Kanál-torma.

Kanàl-torma, kétévi növény, kivált az éezakenrópai tengerpartokon tenyéss, mig
tavak mellett, sőt hegyeken Iβ, ezenkivül
gyakran tenyéeztetik. Keresztvirágosak.
Frìss levelek, a gyökéraél levők

nyélczések,
szivalakú-kerekdedek, majdnem egészek, a száron levők
tojásdad-hosszasak, fogazottak, mindannyian simák, meglehetősen nedvesek, fénylő zöldek ; dörzsölve mulékony
csipös-szagúak, rágva égető, keserű ízüek.
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fibrosa, odoris peculiaris suavis, manducatus non muci
laginosus.

119. Citrus.
•

«

Citrus Limonnm Bisso, arbor in India orientali indigena, in Europa meridionali onlta.
Anrantiaoeae Juss.
Cortex fructus Citri (Cortex Citri), e fructibus
maturis detractus et siccatus e strato exteriori punctato,
rugoso, vesiculis oleo aethereo foetis scatente, luteocitrino, aromatico, subamaro et ex interiore spongioso,
albo, tenui constans. Ulteriore orbatus, sistit Flavedinem Corticis Citri. Odor grate aromaticus, sapor subamarus.

120. Cochlearia.
Coohlearia Offloinalis Linn., herba biennis in
oris maritimis Europae borealis imprimis
oresoens, apad nos ad laous imo et montioola,
oaeternm non raro onlta. Crnoiferae Jass.
Folia recentia radicalia petiolata, cordato-rotundata, subintegerrima, caulina ovato-oblonga, dentata,
omnia glabra, subsucculenta, nitide viridia; trita acredinis volatilis, manducata saporis urentis, amari.
9
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121. Coffeinum.

Kávéal.
Theaal.

C 8 H 10 O 2 N 4 ,H 2 O-212.
Tűalakú, selyemfényű, kellemetlen kesernyés ízü
jegeczek. Óvatosan hevitve megolvadnak és maradék
nélkül elillannak. Vizben, borszeszben, aetherben és
chloroformban oldhatók.
Három vagy négy rész légenysawal felforralva,
sárga oldatot adnak, melyalacsony hőmérséknél bepároltatva, ammoniával bibor-színt idéz elő.

1122. Colchicinnm.

Kikiricsal.
Colohloin.

C17H19O5N =
Sárgás fehér, néha jegeczes por. íze tártósan keserü. A levegőből nedvességet szí és barna színú lesz.
Két rész vizben, valamint borszeszben, aetherben, chloroformban és amylszeszben is oldható. Hevitésáltalmegolvad és elbomlik, maradék nélkül ég el.
Tömény légenysav által a por előbb ibolyas, késöbb
vörös, azután sárga színt vesz fel. Vizoldata ugyanazon
sawal kémlelve, eleintén sárga, később sötét vőrős színt
vesz fel.
Tiszta tőmény kénsav a colchicint megsárgitja,
légenysav hozzáadása által a sárgas szín kékké, később
zölddé, azután bibor-színüvé változik, és végre ismét
sárgává lesz.
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121. Coffeinum.
C&ffeintun Théinum
C8H1O02N4,H2O = 2
Grystalli aciculares, sericeo nitentes, saporis amariusculi ingrati, caute calefactae liquescunt, demum avolant,
residui nihil relinquentes, solvuntur in aqua spiritu vini,
aethere et chloroformio.
Cum tribus usque quatuor partibus acidi nitrici ad
ebullitionem calefactae solutionemflavampraebent, quae
leni calore evaporata pauxillo ammoniae addito colorem
purpureum gignit.

f 122. Colchicinum.
Pulvis alboflavescens,sub inde crystallinus, saporis amari perseverantis, humiditate attracta brunescit, in
duabus partibus aquae nec non in spiritu vini, aethere,
chloroformio et alcohole amylico solubilis. Galefactum
liquescit et decomponitur, sine residuo deflagrat.
Per acidum nitricum concentratum pulvis colore
primum violaceo, dein rubro, deniqueflavotingitur ; ejus
solutio aquosa eodem acido tentata ab initio flavum,
postea profunde rubrum colorem induit.
Acido sulfurico concentrato puro tractatum flavescit, addito acido nitrico color flavidus in caeruleum,
dein viridem, tunc purpureum, denique flavum mutatur.
9*
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Kikirics.
öezi Kikirioe, félig erdőe réteken nálunk
mindenhol tenyéez. Kikiricsfélék.
Az egészen érett magvak gömbölydedek, két millimetemyi vastagok, szaruszerüek, kivül barnák, gödrösek,
kevéssé nyákosak, belül fehéres-szürkék, árkosan ránczosak, az alapon lekapart köldökkel, igen keserű, szerfelett
csipős ízűek. A magvak jól őriztessenek és egy éven túl
ne tartassanak.

124. Collodium.

Gyapot-máz.
" Kissé sürü, félig átlátszó, közönyös kémhatasú folyadék legyen.
Igen jól zárt edényben tartassék.

125. Collodium flexile.

Hajlékony gyapotmáz.
Végy: Gyapot-mázat s\á\negyven grammot 140
Kanadai balzsamot nyolc^ grammot
8
E balzsamot old fei
Himboj-olajban
három egész és öttizedrész grammban
3.5
Azután a gyapot-mázzal összerázás utján elegyitsd.
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f 123. Colchicum.
Colohioum Autunnale Linn., pianta in pratie
subsilvatiois ubique apud noe bresoens. ' Colohioaoeae De Candolle seu Melanthaoeae
R. Br.
Semina perfecte matura, subglobosa, ad duo millimetra crassa, cornea, extus fusca, scrobiculata, subviscida intus albido-grisea, areolato-rugosa, hilo basilari
deraso, saporis admodum amari, insigniter acris. Semina
ne ultra annum et caute serventur.

124. Collodium.
Sit liquor submucilaginosus, semipellucidus, reactionis neutrius.
Servetur in vitro optime clauso.
4

125. Collodium flexile.
Rp. Collodii granimata centutn et quadraginta
Balsami Canadensis
grammata otto
in

140
8

Olei Ricini
grammatibus tribus et dimidio 3*5
leni calore solutis, dein cum collodio agitando
mixtis.
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126. Collyrium adstringens luteum.

Összehuzó sárga szemviz.
Ohlorammoninmot
egy és egynegyed grammot
Kénsavas horganyt
két es fél grammot
Lepárolt vizet
kétszáz grammot
Kámfort
háromnegyed grammot
melyet elébb oldj fel
70 százalékos borszeszben
negyven grammban
Adj hozzá
Sáfránt
egy ötödrész grammot
Pállitsd gyakori felrázás mellett huszonnégy
és szűrlézd.
Végy :

1.25
2.5
200
0.75

40
0.20
óráig

f 127. Colocynthis.

Sártök.
Czitromezerfi Sártök, keleten honoe, n&lunk
tenyéeztett növény. Tőkfélék.
Gyümölcs, gömbalakú, almanagyságú, meg vaii
száritva és lehámozva, bele hatrekeszes, könnyú, szivacsos, szagtalan és felettébb keserű. A nagyobbak béldúsak,
kevesebb magúak, a többiek felett előnynyel birnak ; mag
nélkül használtassanak.

Ovatosan tartassanak.
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126. Collyrium adstringens luteum.
Rp. Ammonii chlorati
gramma unum et centigrammala pigintiquinque 1*25

Zinci sulfurici
grammala duo et dimidium 2*50
Aquae destillatae grammata ducenta 200

Camphorae
centi grammata septuaginta quinque 0*75
soluta in

Spiritus vini 70%
grammatibus quadraginta

40

adde
Croci
centigrammata pigimi 0*20
Digere saepius agitando per 24 horas et filtra.

f 127. Colocynthis.
Citrullo* Colooynthie Arnott seu Cuoumia
Colooynthis Linn., pianta in oriente indigena et onlta. Cnourbitaoeae Jose.
Frnctus globosi, mali magnitudine, siccati,
decorticati, carne sexloculari, levi, spongiosa, albida,
inodora, amarissima instructi. Praeferantur fructus majores, multimi carnis, seminum vero minorem copiara
continentes ; adhibeantur a seminibus liberati.
Caute serventur.

Digitized by

Google

-

136

-

1128. Conium.

Bürök.
Folto» Bürök, kétévi növény, kertekben és
szemetes helyeken mindennapi. Ernyősek.
Virágos ftt, sinia, háromszor vagy négyszer czimpás
levelekkel, melyek alapjukon hüvelyesek, az osztatlan
czimpák tojásdadok, tompák, bökőczösek, a virágok ernyősek, aprók, fehérek, amagzat majd nem gömbölyded,
csipkésen bordás ; sajátságos uudoritó szagú. Megszáradva
alig van szaga, hamanylúggal pedvesitve, a heveny növény szaga teijed szét.
A fű. sajátságos szagú, a barnás-foltú szár, nemkülönben a vastagabb ágak elvettetvén, ovatosan őriztessék, s egy éven túl ne tartassék.

129. Coriandrum.

Koriander.
Koriándermagvak.

Dèli Európàban honosT nàliink tenyésztetnek.
Ernyősek.

Gyümölcs, gömbölyded, tetején kehelylyel, két
egészen három millimetemyi vastag, halavány barnássárga, belül üres, a gyümölcsfelek legtöbbnyire egybetapadvák, hátukon többször csíkosak, édeses ízüek, sajátságos szagúak.
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1128. Conium.
Conium Maoulatum Linn., piatita bienni*
nostra«, in hortis et rnderatis vulgaris. Umbelliferae Joes.
Herba (Herba Gicutae) florens, glabra, foliis tri-vel
quadripennatifidis, in basi vaginatís, laciniis ultimis ovalibus, obtusis, mucronulatis, floribus umbellatis parvis,
albis, germine fere semigloboso, crenato costato, odore
peculiari nauseoso. Herba siccata vix odora liquore
kalii hydro-oxydati humectata herbae recentis odorem
recuperat.
Herba conii maculati, odore peculiari praedita, a
caule fusco-maculato ramisque validioribus liberata tum
recens adhibenda, tum siccata caute neve ultra anmim
servetur.

129. Coriandrum.
Semen Coriandri.
Coriandrnm Sativnm Linn., pianta Europae
australie, apud noe colta. Umbelliferae Joes.
Frnctus (Semen Coriandri) globosi, calyce coronati,
duo ad tria millimetra crassi, coloris e fusco-subflavi, intus excavati, mericarpiis plerumque cohaerentibus, dorso
multi-striatis, saporis subdulcis, odorjs peculiaris.

Digitized by

Google

—

138

—

130. Crocus.

Sáfrán.

Jóféle Safran, keleten honos, Jelenleg Europa
és Ázsia külÖnboző részeiben tenyésztik.
Nősziromfélék.
Bibék, megszáritva, körülbelül három centinieternyi hosszúk, sekély csatornával ellátvák, egyenletesek,
előfelé lassankint megvastagodnak, csipkések, narancsszínűek, gyakran igen rövid anyaszálon foglalnak helyet,
sajátságos átható szagúák, édeses ízűek.
A hamisitottól őrízkedni kell.

131. Cubebe.

Kubébák.

Orvoei Kubéba, oeerje, Indiában honos és
tenyésztetik. Borefélék.
Gyümölcs (csontár), megszáritva, keményes, göm-

bölyded, egymagú, alapján megvékonyodó nyélszerű a
felső résznél hosszabb, reczésen ránczos, setét szürkésbarna, a fekete borséval egyenlő nagyságú, átható szagú,
rágva égető.

132. Cuprtun aliuninatom.

Réztimsó.

Végy : Kénsavas rézból
Légenysavas kaliumból
Timsóból mindegyikből tiienhat gramtnot 16
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130. Crocus.
Croous Sativne Linn., pianta In oriente indigena, nono in varile Europa* et Asiae partibus onlta. Irideae Juss.
Stigmata siccata, cìrciter tria centìmetra longa,
tubulosa, subcanaliculato complanata, antrorsum sensim incrassata, crenulata, aurantiaca, plerumque siylo
luteo brevissimo insidentia, odorls fragrantis peculiaris,
saporis subdulcis.
Cave ab adulterato.

131. Cubeba.
Cubeba Offloinalis Miquel, frutex in India
orientali spontanei» et oultas. Piperaoeae
Biohard.
Frnctus (Drupae) siccati (Gubebae), duriusculi,
subglobosi, monospermi, basi attenuata stipitiformi quam
fructus longiori, reticulatim rugosi, coloris e cinereo obscure fusci, piperis nigri magnitudine, odore fragranti,
manducati urentes.

132. Cuprum aluminatum.
Lapis divinili. Lapis ophthalmions.
Rp. Capri satfarici
Kalii nitrici
Alwninis

t

m

aä grammata sede cim 16
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. Megtörve és jól összekeverve olvaszd meg alacsony
hőmérséknél porczellán-edényben. A kihúlt és porrà tört

tömeghez keverj :

Porrà tört kámforból

egy grammot

1

Jól zárt edényben tartassék. A kékes fehér tömeg
határozott kámfor-szagot mutasson.

1133. Cuprum sulfuricum.

Kénsavas réz.
Kékgálicz. Rézgálioz.
CuSO4,5H2O - 249-4.
Ferde hasábalakú, kékszínű jegeczek, melyek a
levegőn kissé elmállanak és vizben könnyen oldhatók. A
vizoldat fölősleges ammoniával csapadékot ne adjon,
natriumhydroxyddal te\jesen kiejtve, a leszürt folyadék
kénammoniummal meg ne zavarodjék.

134. Decoctum Zittmanni fortius.

Zittmann erősebb fozete.

Öeszetett erősebb szárosagyökér-főzet
Végy: Szárcsagyökeret •
480

négyszáz nyolc\van grammot
Önts rá

Közönséges vizet

huszonhäromezer és szäz grammot .23.100
r

Pállitsd huszonnégy óráig, ekkor adj hozzá
vászonzacskóba kötve a következőket :
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Contusa et bene mixta liquefiant leni calore in vase
porcellaneo. Refrigeratae massae in pulverem tritae admisce.
Camphorae pulveratae grammo, unum
1
Serva vase bene clauso.
Massa ex albo caerulescens sit odoris camphorati
insignis.

1133. Cuprum sulfuricum.
Snlfas Capri orystallìsatae. Vitriolum
caernleum.
CuSO4,5H2O = 2494.
Crystalli cyaneae, rhomboideo-prismaticae, aere
paululum fatiscentes, aqua facile solubiles.
Solutio aquosa nec ammonia excedente praecipitatum deponat, nec natrio hydro-oxydato alcalina facta et
dein filtrata ammonio hydro-sulfurato turbetur.

134. Decoctum Zittmanni fortius.
Deoootnm Sarsaparillae oompositnm forttas.
Rp. Radicis Sarsaparillae
grammata quadringenta et octaginta
Infonde cum

480

Aquae commnnis
grammdtum viginti

tribus millibus et
centum 23100
Digere per horas viginti quatuor; dein
additisi

* **•
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Czukorport
Timsóport

mindegyikből harminc\ grammot
fligany halvacsport husz grammot
Czinóberport
öt grammot
Főzd az egészet

30
20
5

héte\erhéts\à\ grammnyi
maradványra ;
fözés vége felé adj hozzá :

7700

Ánizsmagvat
Ánizskaponnagvat
mindegyikből husz grammot
20
Szennalevelet
s$ázhusz grammot
120
Édes gyökeret
hatvan grammot
60
Sajtold ki és gyapjuszöveten szűrd át.
A hétezer hétszáz grammnyi szüredéket oszd szét
nyolcz üvegre.
Jelöld : erósebb fò'zet.

135. Decoctum Zittmanni mitius.

Zittmann gyöngébb fdzete.
Ömzetett gyöngébb szárosagyökér-fözet.
Végy: Szárcsagyökeret
kétszázttegyven grammot

240

az erősebb főzelék készitésénél hátramaradt elegyekkel együtt főzd

Közönséges vizben

huszonhárom*zer és s(áz grammban 23100
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„

Sacchari
Almninis

„

aä grammatibus triginta
Calomelis grammatibus viginti

„

Cinnabaris

30
20

grammatibus quinque
5
sacculo linteo inclusis, coque ad remanentiarn
grammatum Septem millium et septingentorum 7700
sub finem coctionis addendo :

Fructuum Anisi cont.
„
Foeniculi cont.
a~à grammata viginti

20

grammata centum et viginti

120

Foliorum Sennae
Radieis liquiritiae
grammata sexaginta
60
Exprime et per paimum cola.
Colaturam gfammatum septem millium et septingentorum 7700 distribue in lagenas octo.

Signa : Decoctnm fortius.

135. Decoctum Zittmanni mitius.
Beoootmn Sarsaparillae oompositnm mitiae.
Hp. Radicis Sarsaparillae
grammata ducenta et quadraginìa
Cum speciebus a decocto fortiori residuis
coque cum

240

Aquae communis
grammatibus viginti tribus millibus et
centum 23100
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hétezerhétszáz (7700) grainmnyi maradványra; a főzés vége felé adj hozzá

Összemetélt czitromhéjat
Összetört Kászia fahéjat
Összetört Kardamom magvat
Édes gyökeret

'mindegyikből ti\enöt grammot
15
Sajtold ki és gyapjuszöveten szűrd át.
A 7700 grammnyi szüredéket oszd szét nyolcz
üvegre.
Jelöld : gyöngébb fö'zet.

136. Dextrinum.

Keményitömézga.
06^005=162.
Színtelen vagy kissé sárgás, átlátszó, nem jegeczedett szemcsék, vizben könnyen és teljesen oldható. 90
százalékos borszeszben oldhatlan. A vizoldat ne legyen
savanyú hatású ; néhány csepp igen hig iblany-oldattal
ne vegyen fei igen sötét kék színt, natriumhydroxydoldattal és ferridcyankaliummal felfőzve az oldat el ne
színtelenedjék. Elégetés alkalmával maradékot nem hagy
vissza.

1137. Digitalinum depuratum.

Tisztitott Digitalin.

Gyüezünkeal.
Végy : Ugynevezett német digitalinból
i

grammot
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ad remanentiam
grammatum septem millium et
septingentorum
Sub finem coctionis addendo :

7 700

Corticis Citri conscissi
„
Cassiae Cinnam. cont.
Sem. Cardamomi cont.
Radicis Liquiritiae
a~à grommata quindecim
Exprime et per pannimi cola.
Golaturam
grammatum septem millium et
septingentorum
distribue in lagenas octo
Signa : Decoctum mitius.

15

7 7 00

136. Dextrinum.
GummiJDextrinum.
Sistit grana decolora vel parum flavescentia non
crystallina, in aqua facile et penitus solubilia, in spiritu
vini 90% insolubilia. Solutio aquosa non sit reactionis
acidae, cum aliquot guttis solutionis dilutae jodi mixta
colorem intensive coeruleum ne induat, cum natrio hydroxidato et kalio ferrocyanato cocta decolor non evadat.
Sit ex integro combustibile.

f 137. Digitalinum depuratum.
Rp. Digital ini sic dicti Germanici
grommata decerti

10
io
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gyurd össze porczellán- vagy üvegmozsárban ;

70 százalékos borezeszszel és
Lepárolt vizzel

mindegyikből öt grammot
A pépet add jól elzárható edénybe, mely

5

Chloroform bòi
ti\enot grammot
15
tartalmaz.
A keverék álljon 12 óráig, mialatt gyakrabban razassék fel. Ezután a Chloroform választassék el a vizrétegtől és ez utóbbihoz adj ismét :
Chloroíorniot
ti\enb't grammot
15.
Ily módon a digitalin a vizoldatból Chloroform által
teljesen vonassék ki.
A szűrlézett chloroform-oldat igen gyenge melegben
pároltassék el és a maradék tömény kénsav mellett teljesen szárittassék ki.
Félig lágy, vékony rétegben áttetsző, sárgásbarna,
tartósan igen keserü ízű tömeg legyen, mely közönyös
hatású. Vizben, borszeszben, chloroformban teljesen oldható legyen. Maradék nélkül égjen el.

t 138. Digitalis.

Gyüszünke.

Piros gyüszünke, kétévi növény. Közép-Európa napos hegyein és Magyar orezág kivételével, helyenkint tenyész, kertekben
gyakran tenyésztetik. Alakoeak.
Levelek, hosszúdadok, nyélczébe megvékonyodvák,
érdesek, hegyesen csipkések, alant többé-kevésbé tapló-
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in mortarium porcellaneum sive vitreum immissa subige cum
Spiritas vini 70%
Aqua e desti Uatae la grammatibus quinque
5
Pultem transfere in vas bene claudendum,
cui insunt
Chloroformii
grammata quindecim 15
Miscella stet saepius conquassando per 12 horas,
dein chloroformium a liquore aquoso separa, cui
denuo adde :
Chloroformii
grammata quindecim 15
et sic ex liquore aquoso digitalinum in chloroformio
solubile perfecte extrahe.
Solutio chloroformii filtrata lenissimo calore evaporet et residuum juxta acidum sulfuricum anglicanum
perfecte exsiccetur.
Sit massa submollis, tenuibus stratis pellucida, coloris e flavo brunei, saporis amarissimi persistentis, reactionis nullius. In aqua, spiritu vini et chloroformio ex
integro solvatur. Sine residuo comburat.

f 138. Digitalis.
talis purpurea Linn., herba biennis in
montibus aprieis Europae mediae, ezoeptis
terris Hungariois, passim creacene, in hortis
saepe calta. Sorofularineae B. Brown.
Folia oblonga in petiolum attenuata,* rugosa, acute
crenata, subtus praesertim magis minusve tomentosa odo10*
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san szőrösek, szagtalanok, keserű ízúek. A vadon tenyésző virágzó füvekről szakittassanak le, mig a tenyésztett
növényekről ne szedessenek. Ámyékban szárittassanak.
Fénytől óvott helyeken tétessenek el, egy éven túl ne
tartassanak.

139. Dulcamara.

Édeskeserű.
Édeskeserü oeúeeal.
Édeskeserü osucsor, kúezó oserje, sövények
körtil nedves helyeken no. Csúcsorfólék.
A szárak és kúszó ágak, gyakran tekeredettek,
szivósak, négy egészen nyolcz millimeternyi vastagok,
elmosódottan ötszegletesek, többé-kevésbé göcsösek,
hosszukban csíkosak vagy barázdásak, kiyül halaványzöldesek vagy barnássárgák, a bél kiszáradása folytáii
üresek, a kéreg vékony, pararéteggel fedett, mely a zöld,
később fehér középrétegről száritáskor leválik, a fás
réteg eleinte zőld, később zöldes, kevéssé halaványsárga,
gen likacsos, gyakran körkörös rétegekkel ellátva. Hevenyében igen kellemetlen szagú, mi szaradáskor elenyészik ; a kéreg íze keserű, a fa édes.

140. Elaeosachara.
Olajczukrok.
Végy : Cznkorport
Illó olajat
Dörzsölés által elegjritsd.

két grammot 2
egy cseppet 1
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rís nuilius, saporis amari. Golligenda folia e planus sponte
crescentibus florescentibus, e cultis ne colligantur. Siccentur in umbra. Iα vasis a luce remotis, neve ultra
annum sed caute serventur.

139. Dulcamara.
Solannm daloamara Lina., ftatex soandeae
oiroa sepes in humidis passim oresoens, Solanaoeae Bartling.
* Caules (Stipites Dulcamarae) ramique flexuosi,
saepe torti, tenaces, quatuor ad octo millimetra crassi,
obsolete quinquangularis, nodis alternis instructi, magis
minusve verrucosi, longitudinaliter striati vel sulcati,
extus e subviridi vel e subfusco lutei, intus medulla
exsiccata excavati, cortice tenui, peridermate obtecto
a mesophloeo viridi, demum albido, inter siccandum
sejuncto, Ugno initio viridi, paullatim subflavo, valde poroso, saepe stratis ligni concentricis praedito. Odor recentium valde ingratus siccatione evanescit, sapor corticis
amarus, ligni dulcis.
Stipites biennes vel triennes primo vere vel sero
autumno collectos, plerumque conscisos in mercaturam
venientes adhibere licet.

140. Elaeosachara.
Rp. Sachari pulverati

grammata duo 2

Misce terendo cum

Oleiaetherei

gutta una 1.
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141. Electuarium aromaticum.

lllatos nyelet.

Végy : Borsos méntalevél-port
Zsályalevélport

mindegyikből ötven grammot

50

mindegyikből tiz grammot

10

mindegyikből Öt grammot

5

egy háromszdz grammot
Keverd a vizfördőn gyönge hőnél nyeletté.

300

Angyalgyökérport
Czitvár-gyöktörzsport
Fahéjport
Szegfftszegport
Szerecsendióport

Tisztitott mézet a mennyi elég, mint-

t 142. Electuarinm aromaticum cum Opio.

lllatos nyelet mákonynyal.
Féjdalom-enyhitő nyelet.

Végy : lllatos nyeletet
Mákonyport
Keverd össze.

hatvan grammot
egy fél grammot

60
0,5

143. Electuarinm lenitívum.

Hashajtó nyelet.

Végy: Szilvapépet
Bodza-lésürÜt

kétszdztiz grammot
hetven grammot
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141. Electuarium aromaticum
Eleotuarium stomaohioum.
Rp. Pulveris fol. Menthae piperitae
„
„ Salviae
a~a grammala quinquaginta

„
,.

50

radicis Angelicae
rhizomatis Zingiberis

a~ä grammata centum 100
„
corticis Cinamoini
„
Caryophyllorum
„
Nucis moschatae
a~ä grammata quinque
5
Mellis depurati q. 8. grammata trecenta 300
fìat leni calore in balneo aquae Electuarium.

t 142. Electuarium aromaticum cum Opio.
Eleotaarium anodynnm. Therlaoa.
Rp. Electuarii aromatici
Pulveris Opii
Misce.

grammata sexaginta.
gramma dimidium

60
0*5

143. Electuarium lenitivum.
Electnarium aperiens. Eleotnarimn e Senna.
Rp. Pulpae Prunorum
grammata ducenta et decem 210
Roob Sambuci grammata septuaginta • 70
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Szennalevél port
Borkőport

mindegyikből harminc\6t grammot

ítitott mézet

35

mintegy kétszdztiz grammot 210
Készitsd a vizfürdőn szabály szerínt gyönge hőnél
nyeletté.
Száraz és hideg helyen tartsd.

144. Emplastrum adhaesivwn borussicum.

Porosz ragtapasz.
' Egyszerü diachylontapaszt

négys\á\ grammot 400
Fenyíígyantát
s\á\ grammot 100
Megolvasztva addig hevitsd, mig habja teseseli elenyészett, a tömeg olajként foly s-barna színt vesz fel.
Sodord ki.
Fénylő legyen; a régibb készitmény előnyösebb.

145. Emplastrum adhaesivum linteo extensum.

Fölkent ragtapasz.
Vászonra kent ragtapasz.
Végy : Porosz ragtapaszt
mennyi szükséges
' Kend múszabály szerínt vaszonra.
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Pulverte foliomm Sennae
„
Kalii hydro-tartarici
äa grommata triffinta quinque

35

Mellis depurati q. s.
grammata ducenta et decem
f. L a. Electuarium.
Serva loco frigido et sicco.
*

210

144. Emplastrum adhaesivum borussicum.
Rp. Emplastri diaehylon simplicis
grammata quadringenta 400
Resinae Pini
grammata centum 100
Liquefacta calefiant, donec spuma plane consumta,
massa olei instar tranquille fluat et colore fusco i
appareat.
Sit nitens ; vetustum recenti praeferendum.

145. Emplastrum adhaesivum linteo
extensum.
8paradrap.
Rp. Emplastri adhaesivi bornssici

q

extende lege artis super linteum.

i
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146. Empla&trnm anglicanum.

Angol tapasz.
Végy : Apróra metélt vizahólyagot

nyolc\van grammot

Áztasd 24 óráig
Lepárolt vizben ezerÖtszáz grammban
azután old fel gyönge hőnél s aclj hozzá :

80
1500

Tömény borszeszt

nyolc^van grammot
80
Zsir-édet
hat grammot
6
A megszűrt oldatotraiudannyiszorgyöngén hevitve,
ecset segélyével kend fel nyolczvaiiköbcentimeterselyemszövetre.
A tökéletesen megszáradt szövetet darabokra metéld szét.

147. Emplastrum Cantkaridum.

Kürisbogár tapasz.
Közöneéges hólyaghúzó tapasz.
Végy : Sárga viaszt
s\á\hatvan grammot 160
Közönséges terpentint
Disznózsirt

mindegyikből negyven grammot
40
Megolvasztás és átszűrés után a^j hozzá
Körisbogárport
s\á\hus\ grammot 120
A vizfürdőn eszközölt egy órai kavarás uián sodord ki.
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146. Emplastrum anglicanum.
Emplaetrum glatinoium.
Rp. Ichthyocoüae minntim conscissae
grammata octaginta

80

macera in

Aquae destillatae
grammatibus mille et quingentis 1500
per 24 horas, dein solve* leni calore et adde :

Spiritus yini concentrati
grammata octaginta
80
Glycerinae
grammata sex
6
Solutio colata et quotiescunque leniter calefacta,
obducetur ope penicilli telae bombycinae 80 Centimetr.
cubicorum.
Tela perfecte siccata in frusta secetur.

147. Emplastrum Cantharidum.
Emplastnun veaicatorium ooneuetam.
Rp. Ceraeflavae
grammata centum et sexaginta

160

Terebinthinae communio
Axungiae Porci
a~à grammata quadraginta
Colliquefactis et colatis admisce :

40

Pulveris Cantharidum
grammata centum et viginti
et in balneo aquae per horara agita.
Malaxandum.

120
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148. Emplastrnm Cantharidum perpetuum.

Folyton hólyaghúzó tapasz.
Fütejgy&ntA-tapasz.
Terpentint
ti\enhét grammot
Sárgaviaszt
három grammot
Megolvasztás és áts2úrés után adj hozzá
Maetik gyantaport
hus^ grammot
Győnge hőnél megolvasztva ác(j hozzá kavaras mellett
Korisbogárport
tiz grammot
Kutyatejgyantaport
öt grammot
öntsd ki kólemezre és tartsd el.

17
3
20
10
5

149. Emplastrum Cernssae.

Ólomfehér tapasz.
Fehér tapass.
Végy : Egyszerű diachylon tapaszt

hároms\á\ grammot
Disznózsirt
harmincz grammot
Megolvasztván kavarás közt elegyits hozzá

300
30

hdromszdz grammot

300

Széneavae ólomport

Sodord ki.
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148. Emplastrum Cantharidum perpetuum.
#

EmpUurtrnm Euphorbii. Empüurtrum
torlnm perpetuimi.

Rp. Terebintbinae grammetta septemdecim
Oerae
flavae
grommata tria

17
3

Liquatis et colatis adde :
Pnlveris Mastichis grommata vi gititi
Leni calore liquefactis admisce agitando :

20

Pnlveris Cantliaridum
grommata decerti

10

grommata quinque
Effonde super laminam lapideam et serva.

5

„

Enphorbii

149. Emplastrum Cerussae.
EmpUuitrnm album.
Rp. Emplastri diachylon simplicis
grommata trecento
Axungiae porci
grommata triginta
Golliquefactis agitando admisce :

300
30

Pnlveris piombi carbonici
grommata trecento

300

Malaxandum.
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150. Emplastram Conii maculati.

Bürök tapasz.
Végy : Disznózsirt
kéts\d\ötven grammot
Sárga viaszt
ötszdz grammot
Közönséges terpentínt ötven grammot
Megolvasztás és átszűrés után adj hozzá
kavarás mellett
Bürökfüport
szdz grammot
Sodord ki.

250
500
50
100

151. Emplastrnm diachylon compositum.

Összetett diachylon-tapasz.
Összetett ólomt&pasz.

Végy : Egyszertt diacliylontapaszt
Megolvasztván adj hozzá

ezer grammot 1000

Ammoniak mézgagyantaport

szá\huszonöt grammot
melyet elébb feloldtál

125

Közönséges megolvasztott és megsztírt terpentinben

negyven grammban
40
végül adj hozzá előleges egytlvé olvasztás
és átszűrés után
Sárga viaszt
$\á%hatvan grammot 160
Fenyögyantát
nyolc^van grammot
80
Sodord ki.
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150. Emplastrum Conii maculati.
Emplastram Ciontae.
Rp. Axungiae Porci
grammata ducenta et quinquaginta
Cerae
flavae
grammata quingenta

250
500

Terebinthinae communis
grammata quinquaginta
Colliquefactis et colatis admisce agitando :

50

Pulveris Herbae Conii maculati
grammata centum

100

Malaxandum.

151. Emplastrum diachylon compositum.
Emplastrum Lithargyri compositum. Emplastrum Plumbi compositum. Emplastrum diaohylon gummi-resinosum.
Rp. Emplastri diachylon simplicis
grammata mille 1000
Liquefacto admisce:

Pnlveris Ammoniaci
grammata centum et viginti quinque
soluti in

125

Terebinthinae communis liquatae et
colatae
grammatibus quadraginta
dein adde, prius colliquefactis et colatis

40

Cerae flavae
grammata centum et sexaginta
Resinae Pini
grammata octaginta
Malaxandum.

160
80
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152. Emplastrum diachylon simplex.

EgyszerÜ diachylon-tapasz.
Egyszerft ólomtapaez.

Végy: Disznózsirt
e\er grammot 1000
Ólomélegport
ötszdz grammot
500.
Főzd viznek gyakori hozzácsepegtetése és folytonos
kavarás mellett kellő tapaőz-összáüásra.
Sodord ki.

153. Emplastrum Hydrargyri.

Higany-tapasz.
Végy : Higanyt
szdzharmincz grammot
dörzsöld el a higany eloszlásaig

130

hetpen grommai
Keverj hozzá gyönge hőnél megolvasztott

70

Közönséges terpentinnel
Egyszerű ólomtapaezt

ötszáz grammot
500
A tapaszban higanygolyócskák ne legyenek láthatók.
Sodord ki.

154. Emplastrum Meliloti.

Sárga lóherefií-tapasz.
Végy: Sárgaviaszt

Dísznózsirt

kéts\á\őtven grammot
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152. Emplastrum diachylon simplex.
Emplaetrum Piombi simplex. Emplaetrum
Lithargyri simplex.
Rp. Axungiae Porci
grommata mille 1000
Pulveris Pluuibi oxydati
grommata quingenta
500
Coque, saepius aquam instillando, sub agitatione
continua ad justam emplastri consistentiam.
Malaxandum.

153. Emplastrum Hydrargyri.
Emplaetrum merourìale.
Rp. Hydrargyri
grammata centum et triginta
tere ad perfectam Hydrargyri disparitionem
cum

130

Terebinthinae communis
grammatibus septuaginta
dein misce intime cum

70

Emplastri diachylon simplicis leni
igne liquati grammatibus quingentis 500
Malaxandum.

154. Emplastrum Meliloti.
Rp. Cerae flavae
grammata ducenta et quinquaginta

250

Axungiae Porci
il
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Fenyőgyantát
Jnh-faggyút

mindegyikből hatvan grammot
Megolvasztás és szűrés után adj hozzá

60

hus\onöt grammot

25

Ammoniak mézgagyantaport

melyet elébb
Közönséges megolvasztott és megszűrt terpentinben hatvan gramtnban
oldottál fel,
Félig kihülvén, folytonos kavarás mellett
adj hozzá:
Sárga lóherefftport
s\á\hatvan grammot

Febér ürömfäport
Szikfíívirágport
Babérgyiimölesport

mindegyikből

ttz grammot

60

160

10

Sodord ki.

155. Empi atrum Minii adustimi.

Égetett ólom-tapasz.
Nürnberg^ vagy barna tapasz.
Végy : Faolajat

hároms\á\hatvan grammot

360

Ó Ioni felèi egport
s\á\nyolc\van grammot

180

Főzd folytonos kavarás mellett, migfeketés
barna színt nem nyert, ekkor adj hozzá :
Sárga viaszt
harminc^ grammot

30
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Resinae Pini
Sebi OYÜlis
a~à grammata sexaginta
Colliquefactis et colatis adde :

60

Pulveris Ammoniaci
gr animata vigiriti et quinque

25

in

Terebinthinae communis liquatae et
colatae
grammatibus sexaginta
soluti.
Semirefrigeratis sub agitatione continua admisce :

60

Pulverte herbae Meliloti
grammata centum et sexaginta

„
„
„

160

herbae Absinthii
flornm Chamomillae
frnctunm Lauri
Uà grammata decerti

10

Malaxandum.

155. Emplastrum Minii adustum.
Emplastrum norioum. Emplaetrnm fosoum.
Rp. Olei olivarnm
grammata trecenta et sexaginta

360

Pnlveris Minii
grammata centum et octaginta
Goque sub continua agitatione, donec colorem nigro fuscum acceperit, tunc adde :
Cerae
flavae
grammata triginta

180

30

il*
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Megolvasztván és kevéssé kihűlvén, adj hozzá :
Kámforport
ti\enöt grammot
15
Öntsd ki papirtokba.

156. Emplastrum oxycroceum.

Sáfrános tapasz.
Végy ; Sárga viaszt s\áqnyolc\van grammot
Fenyőgyantát
száihusz grammot
Megolvasztván, átszűrvén és félig kihütvén, adj hozzá :

Ammoniak mézgagyantaport
Galbán mézgagyantaport

180
120

mindegyikből negyven grammot
melyeket elébb

40

negyven grammban
oldottál. Ezután folytonos kavarás közben
adj hozzá:

40

mindegyikből hatvan grammot

60

harmincz grammot

30.

Közönséges megolTasztott és megszűrt terpentinben

Tömjénport
Rágmán y-gy a u ta port

Borszeszszel dörzsölt sáfránport
Sodord ki.
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Colliquefactis et paulum refrigeratis admisce

Pulveris Camphorae
granimata quindecim
effùnde in capsulas chartaceas.

15

156. Emplastrum oxycroceum.
Rp. Cerae flavae
grammala centum et octaginta

180

Resinae Pini
grommata centum et viginti
120
Colliquefactis, colatis et semirefrigeratis adde :

Pnlveris Ammoniaci
„
Galbani
ali grommata quadraginta
in
Terebinthinae coraniunis li quata e et
colatae
grammatibus quadraginta
soluta. Dein sub agitatione continua admisce :

40

40

Pnlveris Olibani
„
Mastichis
ää grammata sexaginta

„

60

Croci spirita vini irrorati
grammata triginta

30

Malaxandum.
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157. Emplastrum ad Rupturas.

Sérvellenes tapasz.

Végy: Fenytfgyantát

négys\á\nyolc\van grammot
Sárga viaszt s\a\kUenc\ven grammot
KÖzÖnséges terpentint
szäzhusz grammot
A megolvasztás és átszűrés után adj
hozzá :

Sárkányvér-p ort
Kágmány
„
Tömjén

melyeket

mindegyikből hus\ grammot

Megolvasztott és megszűrt terpen-

480
190
120

20

tínben
s^husz grammban
oldottál.
Félig kihűtve elegyits hozzá folytonos kavarás mellett

120

mindegyikből hatvan grammot

60

Nadálytő-gyökér port
Örményagyag
„
Vérktf

Kìsodrandó.

158. Emplastrum eaponatum.

Szappanos tapasz.
Végy: Egyszertí ólomtapaszt
hats\á\ grammot
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157. Emplastrum ad Rupturas.
Rp. Resinae Pini
grammata quadringenta et octaginta
Oerae flavae
grammata centum et nonaginta

480
190

Terebenthinae communis
grammata centum et viginti
Liquatis et colatis.adde :

120

Pulveris sanguinis Draconis
Masti chis
Olibani
a~à grammata viginti

20

in

Terebinthinae communis liquatae et
colatae grammatibus centum et viginti
soluti.
Semirefrigeratis admisce continue agitando :

120

Pulveris radicis Symphiti
„
Boli armenae
„
Lapidis Haematitis
a~ä grammata sexaginta

60

Malaxandum.

158. Emplastrum saponatum.
Emplastrtim eaponato-oamphoratum.
Rp. Emplastri diacbylon simplicis
grammata sexcenta

600
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Fehér Tiaszt
szäz grammot
Gyönge tüznel megolvasztván adj hozzá

100

ötven grammot
Ajól ősszekévert es félig kihűlt tömeghez adj
Káinforport
ti% grammot
melyet elébb
Faolajban
harminc\ grammban
oldottál.
Sodord ki.

50

Velenczei szappanport

10
30

159. Emulsio amygdalina.

Mandola-fejet.

Közönséges fejet.

*

Végy : Hámozott éd es inandolát

husionöt grammot
25
Czukrot
• ti\enb't grammot
15
Közönséges Tizet
a mennyi s^ükséges,
hogya müszabály szerint készitett fejet
szüredéke legyen kétsybfitven gramm
250
Ilasonló módon késziteridök a többi olajtartalmú
magvak fejetei.

160. Emulsio oleosa
MandolaolaJ-fejet. Olajoe keverék.
Végy : Friss édes niandola-olajat
tiz grammot
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Cerae albae
grommata centum
leni igne liquatis adde :

100

Pulveris saponis veneti
grommata quinquaginta
semirefrigeratis et intime mixtis
denique adde :
Camphorae
grammata decem
priusin
Olei olivarum
grammatibus triginta
solutae.
Malaxandum.

50

10
30

159. Emulsio amygdalina.
Enmlsio oommunis.
Rp. Amygdalarnm dulcium decortieatarum
Sachari

grammata viginti quinque
grammata quindecim

25
15

Aquae coinmunis tantum
ut fiat lege artis emulsio colaturae
grammatum ducentorum et quinquaginta 350
Eo mod^ emulsiones reliquorum seminum oleo
pingui scateniti um.

160. Emulsio oleosa.
Emulalo olei amygdalarum. Mistura oleosa.
Rp. Olei amygdalarum dui du ni recentis
grammata decem

10
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Arab mézgaport
öt grammot
Egyszertí szörpöt
tìz grammot
Közönséges vizet kéts\á\ grammot
Készitsd műszabály szerint fejetté.

5
10
200

t 161. Euphorbium.

Kutyatej.

Orvosi Kutyatej és más rokon fajok, északi
Nyugot-Afrikában ée a Canari ezigeteken
tenyészö növények. Kutyatejfélék.
Levegőn megszáradt tejnedv, kiválólag borsó-

nagyságú egészen mogyorónyi darabokban jön elő, sokalakúak, gyakran átfűrvák, szenyes halaványsárgák,
homályosak, hidegen törékenyek, nagyon csipősek; pora
szerfelett heves tüsszentést okoz, minélfogva az óvatosan
készittessék.
Vizben és borszeszben csak részben oldatik. A
gyakran közbekevert ágacskáktól megszabaditva, ovatosan tartassék.
•r

162. Eztractum.

Kivonatok.
A kivonatok készitésénél átalában a következő szabályok tartandók szem előtt.
1. A kivonandó anyagok, rainőségük és szövetük
szerint apróra metélendők vagy zúzandók, hogy az alkalmazott kivonószer az aitala oldható anyagokat tökéletesen kivonhassa.
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ruivens gammi ara DICI
grommata quinqiie

5

Syrupi simplicis
grammala decem
Aquae communis grammala ducenta
fiat lege artis emulsio.

10
200

161. Euphorbium.
Euphorbia Offloinarum Linn., et aliae affines
speoies pianta* in Afrioa boreali-oooidentali
et in insilile Oanariie indigena. Euphorbiaoeae Joes.
Saccus lacteus aere induratile (Euphorbium)
Qccurrit in frustulis pisi magnitudinis usque ad coryli
avellani, multi-formibus, saepe perforatis, sordide subflavis, opacis, frigore friabilibus, magnae acritudinis,
pulvere sternutamentura vehementissimum excitante,
hinc pulvis caute parandus.
Euphorbium in aqua et spiritu vini nonnisi e parte
solvitur. A ramulorum partibus saepe admixtis liberatum caute servetur.
f

162. Extractum.
In parandis extractis generatim sequentia observanda
veniunt
1. EJxtractorum materiae, pro earum habitu et textura minutim seu conscindendae, seu contundendae
erunt, ut menstruo adhibito solubilia perfecte exhauriri
queant.
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2. A kivonószer az előirott mennyiségnél nagyobb
mennyiségben ne alkalmaztassék ; tanácsos azonban a
maradványnak ismételt kivonása. A kisajtolt oldatok
összesitendők.
3. Az áztatásnk Cels. szerinti 10 és husz hőfok, a
pállitások 30 és 40° között eszközöltessenek.

Ovakodnì kell attól, nehogy az áztatás oly sokáig
húzódjék, hogy az oldatok erjedésbe vagy penészedésbe
menjenek át.
4. Az egyes műtéteknél nyert vizes oldatok folyto-

nos kavarás mellett azonnal bepárlandók, vizfürdőn
teriméjük egy harmad részére. Ezután hideg helyre teendők, hogy az oldatlan részek leülepec(jenek, melyektől
vagy letöités, vagy szűrés vagy szűrlézés által megszabaditva, a bepárlás folytonos kavarás mellett továb foly-.
tatandó.
A borlangos folyadékok pedig elébb tisztitandók
meg leülepités és szűrlézés által, és igy egyhuzomban
párolandók be.
5. A vonatok állományukra nézve :
folyékonyak, sürűfolyók a tisztitott méz stirűségével birók;
sürük, oly pép-sürűek, hogy kihűlés után az
edényből ki nem önthetők és a lapoczról nera folynak le ;
félsürűek, a folyékonyak és sürük közti középet
képezők ;
szárazok, melyek porrà dörzsölhetők.
6. A vonatok akként szárittatnak ki, hogy a már
sürü összállásra bepárolt vonatok porczellán csészében
Cels. sz. 40 fokot túl nem haladó hőmérséknek tétetnek ki.
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2. Quantitas menstrui ne plus quam praescripta
adhibeatur ; consultum tarnen est, residuum iteratis vicibus exhaurire. Soluta exprimendo colligenda erunt.
i

3. Macerationes calore 10 ad 20, digestiones vero
calore 30 ad 40 graduum Gelsii perficiantur
Cavendum insuper, ne maceratio in dies protrahatur, quo soluta in fermentationem abeunt, vel mucedine
corrumpuntur.
4. Fluida aquosa singulis operationibus obtenta,
sine mora in balneo aquae, sub assidua agitatione, ad
tertiam voluminis partem evaporentur. Seponenda dein
loco frigido, ut insolubilia subsideant ; quibus sive decantatione sive colatione aut filtratione remotis, evaporatio
sub continua agitatione ultra continuenda veniet.
Spirituosa autem fluida primum sedimentatione et
filtratione depurentur, sicque continuatim agitando evaporentur.
5. Extracta sunt :
liquida, tenuia, Mellagines; consistentiae mellis
depurati.
spissa ; ejus pultaeformis consistentiae, ut refrigerata emandi nequeant et a spatula non defluant.
subspissa ; medium inter liquidis et spissis tenent.
sicca; quae in pulverem conteri possunt.
6. Ad siccum redigantiir extracta eo modo, quod ad
consistentiam spissam jam evaporata, in patina porcellanea temperaturae 40 Celsii gradus non excendenti subjiciuntur.
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7. Hogy pedig némely száritott és száraz vonatok
jól eltarthatók, és poralakban könnyen kiszolgáltathatók
legyenek, azok, melyeknél különösen meg van emlitve,
sürűre lepárolandók, és fél annyi tiszta dextrinporral
elegyitve kiszáritandók. A tökéletesen kiszáritott tömeg
súlya a legpontosabban meghatarozandó. A maritasi
veszteség az alkalmazott sürú vonat súlyából levonva,
a nyert száraz vonat súlyát nyujtandja. E száraz töraeget
végre annyi tiszta dextrinporral dőrzsöjjük el, hogy a
dextrinnek elébb és most alkalmazott mennyisége egyenlő
legyen a nyert száraz vonat súlyával.
Példaul :

Yégy : Sttrtí beléndek vonatot

két$zázötven grammot

Tiszta dextrìnport

szá%huszonÖt grammot

250

125

(250+125 = 375)
Ha tehát a szárított tömeg volna
hároms\áz ti^enöt gramm 315
ez esetben a száritási veszteség (375—
315=)
hatvan grammot
60
tenne ki.
Ez a vett sürü vonat súlyából kivonva
(250—60), a nyert száraz vonat súlyát
eredményezné, azaz
szdzkilenczPen grammot 190
Ennélfogva a száraz tőmeghez még adnunk
kellene

Tiszta dextrìnport

hatvanöt grammot
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7. Ut vero extracta nonnulla siccata optime
asservari et in pulveris forma prompte expediri queant,
ea, ubi speciatim indicatur, ad spissitudinem redacta,
cum medietate pulveris Dextrini puri intime misceantur,
et dein exsiccentur. Massa perfecte siccata ponderetur
exactissime. Deperditum exsiccationis subtractum a pondere sumti extracti spissi, exhibet pondus obtenti extracti sicci. Massa haec sicca conturetur denique cum ea
quantità te pulverisDextrini puri, ut pondus, prius et nunc
adhibiti Dextrini aequeat ponderi obtenti extracti sicci

Sic v. g.

Rp. Extracti Hyoscyami spissi
grammata ducenta et quinquaginta * 250

Pulveris Dextrini pnri
grammata centum et vi gititi quinque 125
(250 plus 125 = 375)
Si dein massa exsiccata esset
grammatum trecentorum et quindecim 315
tunc indicaret exsiccationis deperditum (375
minus 315)
grammatum sexagintorum
60
Hoc subtractum a pondere sumti extracti
spissi (250 minus 60) exhiberet pondus extracti sicci grammatum centum nonaginta
190
Ideoque massa sicca adhuc cum

Pulveris Dextrini pnri
grammatibus sexaginta quinque

65
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hogy az összesen alkalmazott dextrin súlya (125
65) egyenlő legyenanyert szárazvonat súlyával(190).
Az ily módon száritott vonatokból, ugy poralakban
mint oldatokban kétszer oly nagy mennyiség szolgáltassék ki, mint minőt az orvos rendelt, mely mennyiség
a száraz vonat kivánt súlyának a leghelyesebben feielend meg.

t 163. Extractiun Aconiti.

Sisakvirág kivonat
Végy: Száritott és porrátörí Sisakvirággumót

Higitott borszeszt

hárome\er grammot
PáDitsd három napig, ezután sajtold ki és
a maradványra ujolag Önts

Higitott borszeszt

500

öts%áz grammot

3000

e^er grammot 1000

Ismételt 24 órai pállitás után sajtold ki.
Az elegyitett és megszűrt folyadékot párold be.
A kivonat dextrinnel szaritandó be.

t 164. Extractum Aloés.

Aloe kivonat.
Végy : Porrà tört aloet

öts^ grammot
500
Lepárolt Tizet
kéte^er grammot 2000
Áztasd néhány napig gyakori felkavaras
mellett. Az oldat letöltése után a maradványt ismételve áztasd

Digitized by

Google

— 177 —
conterenda veniret, ut pondus totius adhibiti Dextrini (125 plus 65) aequeat ponderi extracti sicci (190).
Extractorum hoc modo siccatorum, tarn in pulvere,
quam in solutione quantitas duplo major dispensetur,
quam quae a medico praescrìpta fuerit, quae sic ponderi
exigiti extracti sicci, quam rectius correspondet.

f 163. Extractum Aconiti.
Rp. Tuberum Aconiti siccatorum et pulveratoruin

grammata quingenta

500

Spiritus vini di In ti
grammata irta milita 3000
digere per triduum, tum exprime et residuo
novitus affunde :
Spiritus vini dilnti
grammata mille 1000
Post iteratam per viginti quatuor horas digestionem
exprime, et fluida commixta atque depirata evapora.
Extractum cum Dextrino siccetur.

f 164. Extractum Aloes.
Rp. Aloes pnlreratae grammata quingenta
Aquae destillatae
grammatum duo millia
Macera per aliquot dies saepius agitando.
Solutione deffusa macera residuum iteratim
cum

500
2000

12
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Lepárolt vizben kéteqer grammban 2000
Az elegyitett oldatok mindaddig kavartassanak
Lepárolt viznek lassankénti hozzáöntése mellett, mig azok zavarodást mutatnak.
A szűrlé bepárolandó, a sürú kivonat végre kiszáritandó.

t 165. Extractum Belladonnae.

Nadragulya-kivonat.

Ép ugy készittessék a Nadragulya-gyökérből
Öíszáz grammból
mint a sisakvirág-kivonat.

500

166. Extractum Galnmbae.

Kolombo-kivonat
Ép ugy készittessék a Kolombo-gyökérből
grammból 500
mint a sisakvirág kivonat, azonban dextrin alkalmazasa
nélkül.

f 167. Extractum Cannabis indicae.

Indiai kender-kiwnat
Ép ugy készittessék az indiai kenderfüből
kétszá\ grammból 200
mint a sisakvirág-kivonat, azonban ennél 9 0 % tömény
borszesz alkalmazandó és két rész Dextrinnel kiszáritandó.
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Aquae destillatae
grammatum duobus millibus 2000
Solutiones commixtae agiientur cum
Aqua destíllata sensim affusa
quamdiu ea turbantur.
Filtratae evaporentur, Extractum spissum dein
exsíccetur.

f 165. Extractum Belladonnae.
Paretur e radicìs Belladoiinae
grammatibus quingentis
ut extractum Aconiti.

500

166. Extractum Calumbae.
Paretur e radicis Calumbae
grammatibus quingentis
ut extractum Aconiti ; sed sine Dextrino.

500

f 167. Extractum Cannabis indicae.
Paretur e herbae Cannabis indicae
grammatibus ducentis 200
ut extractum Aconiti, cum Spiritu vini concentrato,
et dupla quanti tate Dextrin i.
12*
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168. Extractum Cascarillae.

Kaszkarilla kivonat

Ép ugy készittessék a Kaszkarillahéjból
Ötszáz grammból
500
mini a sisakvirág-kivonat ; azonban dextrin alkalmazása
nélkül.

169. Extractum Centaurii.

EzerjófQ-kivonat

Végy : Virágos ezerjófüvet ötszáz grammot
500
Közöiiséges meleg vizet
hárome\er grammot 3000
Alljon gyakori felkavarás mellett két óráig,
a midőn kisajtolandó. A maradvány ugyanezen műveletnek ujból alávetendő, mely
czélból önts rá

Kozönségee meleg vizet

ezer grammot 1000
A megtisztult folyadékokat sürű kivonat állományra
párold be.

170. Extractum Chelidonii.

Fecskefíi-kivonat

m

Végy : Fri ss fecskefövet négye^er grammot 4000
Kőmozsárban összezúzva sajtold ki. .
A nyert levet üstben hovitsd győnge forrásig.
A folyadékot a megaludt fehérnye-pelyhektől szűrés
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168. Extractum Cascarille.
Paretur e cortici3 Cascarillae
grammatibus quingentis
ut extractum Aconiti, sed sine Dextrino.

500

169. Extractum Cantaurii.
Rp. Herbae Centaurii florida e
grammata quingenta

500

Aqnae communis caiidae
grammatum tria milita 3000
Stent, saepius agitando per bihorium, dein exprimantur. Residuum eidem oparationi subjiciatur cum
Aquae comiuunis calidae
grammatibus mille 1000
Fluida depurata evaporentar ad extracti spissi consistentiauL

170. Extractum Chelidonii.
Rp. Herbae Chelidonii recentis
grammata quatuor milita 4000
In mortario lapideo contusa exprimatur.
Succus obtentus in lebete ad lénem ebullitionem
incalescat.
Fluidum a faecibus albuminosis coagulatis colando
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által megtisztitva, s a vizfürdőn hig állományú sürűre
bepárolván, hagyd palaczkban

Higitott borszesz

egyenlő mennyiségével elegyitve, gyakori felrázás mellett
huszonnégy óráig állani.
A szürledéket sürítsd be, s a kivonatot dextrinnel
száritsd ki.

171. Extractum Chinae fdscae.

Barna chinahéj-kivonat

Végy: Öeseezúzott barna chinahéjat

ötszdz grammot

500

Lepárolt forró vizet hate\ergrammot 6000

Aztasd 24 óráig s ekkor főzd egy óráig.
Szúrd le s a maradványt ismét főzd kétszer
Lepárolt vizben
hate\er grammban 6000
Az egyesitett folyadékokat forrald fel, és gyapjuszöveten átszűi've,. párold be szárazra.

1172. Extractum Colocynthidum.

Sártök-kivonat

Ép ugy készittessék a magvaitól megszabaditott -

Sártök gyümölcsból

kéts\á\ótven gratnmbók 250
mint a sisakvirag-kivonat.
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purgatimi, et in balneo aquae ad mellis consistentiam inspissatum, stei in lagena cum

Spiritus vini dilati
parte aequali commixtum, saepius agitando, per viginti
quatuor horas; filtratum inspissetur et extractum cum
Dextrino exsiccetur.

171. Extractum Chinae fbscae.
Rp. Corticis Chinae fasci contasi
grammata quingenta

500

Aquae destillatae ferridae
gramtnatum sex milita 6000
Macera per viginti quatuor horas, tum coque per
horam. Cola et residuum coque iterum bis, terve cum

Aquae destillatae
gramtnatum sex millibus 6000
Fluida commixta ebulliant et illieo per pannum colata evaporentur ad siccum.

f 172. Extractum Colocynthidum.
Paretur e fruetuum Colocynthidis a seminibus liberatorum
grammatibus ducentis et qtiinquaginta 250
ut extractum Aconiti.
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t 173. Extractnm Conii maculati.

BUdos bürök-kivonat

Ép ugy készittessék a büdös bürök-fóböl
négye\er grammból 4000
mini a fecskefű-kivonat.

174. Extractum Cubebarum.

Kubéba-kivonat.

Ép ugy készittessék a Kubéba-bogyókból
kétszázötven grammból
mint a sisakvirág-kivonat.
Félsürű állomanyú legyen.

250

175. Extractnm Filicis maris.

Páfrán-kivonat

Ép ugy készittessék a pafrán hämozott, tisztitott és
hevenyen száritott gyöktörzséből
kéts%dzötven grammból 250
mint a sisakvirag kivonat.
Félsürfl állományú legyen.

176. Extractiim Qentianae.

Tarnics-kivonat

Ép ugy készittessék a tarnics-gyökérből
négys\á\ grammból
mint az ezerjófü-kivonat.

400

Google
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f 173. Extractum Conii maculati.
Extraotnm Oioutae.
Paretur e herbae Conii maculati
grammatum quatuor millibus 4000
ut extractum Chelidonii.

174. Extractum Cubebarum.
Paretur e fructibus Cubebae
grammatibus ducentis et quinquaginta
ut extractum Aconiti.
Sit consistentiae subspissae.

250

175. Extractum Filicis Maris.
Paretur e rhizomalis Filicis Maris deglupti, purgati
et recenter siccati
grammatibus ducentis et quinquaginta 250
ut extractum Aconiti.
Sit consistentiae subspissae.

176. Extractum Gentianae.
Paretur e radicis Gentianae
grammatibus quadringentis
ut extractum Centaurii.

400
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177. Extractum Qramìnis.

Taraczk-kivonat
Végy: Összemetélt Taraczk-gyöktörzset
T

öts^á\ grammot 500

KÖzöneéges hideg vizet
kdromezer grammot 3000
Áztasd tizenkét óráig, azután sajiold ki s a
maradványra önts

Közönséges ìdàeg vizet
e\er grammot 1000
Ujólagos tizenkét órai áztatás után sajtold ki.
Az elegyitett és megtisztult folyadékokat híg kivonat állományra párold be.

f 178. Extractum Hyosciami foliorum.

Beléndeklevél-kivonat.
Ép ugy készittessék a beléndek leveleiből
mint a fecskefu-kivonat.

nyolc\e\er grammból 8000

t 179. Extractum Hyosciami Seminom.

Beléndekmag-kivonat

Ép ugy készittessék a

Beléndek kisajtolt magraiból

kétszdzötpen grammból 250
mint a sisakvirag-kivonat.
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177. Extractum Graminis.
Rp. Rhizomati» Graminis conscissi
grammala quingenta

500

Aqnae commanis frigidae
grammatum tria millia 3000
Macere per duodecim horas, dein exprime et residuo affunde

Aquae commnnis frigidae
granimata mille 1000
Post iteratam per vigiliti quatuor horas macerationem exprime.
Fluida commixta et depurata evaporentur ad exiracti liquidi consistentiam.

f 178. Extractum Hyosciami foliorum.
Paretur e foliorum Hyosciami
grammatum orto millibus 8000
ut extractum Chelidonia

f 179. Extractum Hyosciami seminum.
Paretur e seminum Hyosciami expressorum
grammatibus ducentis et quinquaginta,
ut extractum Aconiti.

250
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t 180. Extractom Laetucae yirosae.

Mórges saláta-kivonat.
Ép ugy készittessék a mérges salátafűből
négyeier grammból 4000
mint a fecskefü-kivonat

181. Extractum Liquiritiae.

Édesgyökér-kivonat.
Ép ugy készittessék az összezúzott
Édes gyökérból
e\er grammból 1000
mint a taraczk-kivonat.

182. Extractum Malatìs Ferri.

Almasavas vas kivonat
•i

Végy : összezúzott savanyú érett almát
háromeier grammot 3000
keverj hozzá
Tiszta yasport
öts^ grammöt 500
Gyakori felkavarás és az elpárolgó viznek apránkénti pótlása mellett pállitsd néhány hétig, mig az elegy
fekete tőmeggé változott át, mely kisajtolandó.
A leülepités által megtisztult folyadékot szürlézd és
félsürú kivonat állományra párold be.
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t 180. Extractum Lactucae virosae.
Paretur e herbae Lactucae virosae
grammatum quatuor millibus
ut extractum Chelidonii.

4000

181. Extractum üquiritiae.
Paretur e radicis Liquiritiae contusae
grammatibus mille
ut extractum Graniinis.

1000

182. Extractum Malatis Ferri.
Eztraotam Ferri pomati.
Rp. Pomornm aciduloram matarorum COD* tasorum
Misce cum

grammatum tria milita

3000

Ferri puri limati
grammatibus quingentis 500
digere saepius agitando et aquam evaporatam sensim
restituens per aliquot hebdomadas, donec in massam
nigram transierint, quae dein exprimenda.
Fluidum subsidendo depuratum filtra et ad subspissi
extracti consistentiam evapora.
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t 183. Extractum Nucis vomicae.

Ebvészmag-kivonat.

Ep ugy készittessék az ebvészmagvakból
kéts\á\ grammból
mint a sisakvirág-kivonat.

200

f 184. Extractum Opií.

Mákony-kivonat

Végy : Durván metélt mákonyt
Lepárolt hideg vizet

szdz grammot

100

nyolc\s\á\ grammot 800
Áztasd gyakran felrázva negyvennyolcz __
óráig, ekkor töltsd le a folyadékot és a kisajtolt maradványra önts

Lepárolt hideg vizet

négys\á\ grammot 400
Ismételt huszonnégy órai áztatás és ezt követő kisajtolás után az elegyitett folyadékokat a leülepités után
szűrlézd és sürűvé párold be.
E kivonatot old fel azután tizszeres inennyiségű Jepárolt hideg vizben, és huszonnégy óra mulva a szűrlézett oldatot párold el szárazra.

185. Extractum Quassiae.

Keserüfa-kivonat.

Ép ugy készittessék a keserűfából
nyolc\s\á\ grammból 800
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f 183. Extracttim Nucis vomicae.
Paretur e seminibus Nucis vomicae
grammatibus ducentis
ut extractum Aconiti.

200

t 184. Extractum Opii.
Rp. Opii grosse conscissi
grammala centutn

100

Aquae destillatae frigidae
grammala oclingenta 800
Macera saepius conquassando per quadraginta octo
horas, dein defunde fluidum et residuo expresso adde :

Aquae destillatae frigidae
grommata quadritigenia 400
Post iteratam per viginti quatuor horas macerationem et subsequentem expressionem, fluida commixta
post sedimentationem filtra et ad spissitudinem evapora.
*
Extractum hoc solve dein in aquae destillatae frigidae decupla quantitate, et solutionem post viginti quatuor horas fìltratam evapora ad siccitatem.

185. Extractum Quassiae.
E ugni Quassiae
grammatibus octingentis

800
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mint a barna chinahéj-kivonat, de közönséges
vizzel.
Félsürű állományú legyen.

186. Extractum Batauhae depuratum.

Tisztitott ratán - kivonat.

Végy : Árúbeli Ratán-kiyonatot
old fel

kéts\á\ötven grammot

250

Lepárolt meleg vizben

kéte\er grammban 2000
A leülepités után letöltött és átszürt folyadékot
párold el. A nyert sürü kivonatot pedig száritsd ki.
Sötét vörös-bama színü, fénylő és tőrékeny legy en

187. Extractum Ehei.

! Rheum-kivonat

Rhabarbara-kivonat.
Ép ugy készittessék a Rheum-gyökérből
hároms\d\ grammból 300
mint a Taraczk-kivonat, a vonat azonban kiszaritandó.

t 188. Extractum Scillae.

Tengeri hagyma-kivonat
Ép ugy készittessék a száritott
Tengeri hagymából kéts\á\ grammból
mint a sisakvirág-kivonat.
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paretur ut extractum Ghinae fuscae, sed cum aqua
communi.
Sit consistentiae subspissae.

186. Extractum Ratanhae depuratum.
Rp. Extracti Ratanhae renalis
grammata ducerti a et quinquaginta
Solve in

250

Àquae destillatae calidae
grammatura duobus millibus 2000
Fluidum post sedimentationem decantatum et colatum evaporetur. - Extractum spissum dein exsiccetur.
Sit coloris atre rubro-fusci, splendere, fragile.

187. Extractum Rhei.
Paretur e radicis Rhei
grammatibus trecentis
300
ut extractum Graminis, sed inspissatum exsiccetur.

f 188. Extractum Scillae,
£ squammarum Scillae siccatarum
grammatibus ducentis
paretur ut extractum Aconiti.

200
13
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t 189. Extractmn Secalis cornuti.

Anyarozs kivonat
Yégy : Összezúzott anyarozsot

kéts\á\ grammot 200
Lepárolt vizet
nyolc\s\á\ grammot 800
Gyakori felkavarás mellett áztasd 12 óráig, azután
sajtold ki s a maradványnyal lepárolt viznek ujbóli hozzáadása által ismételd e mutetet.
Az egyesitett és a leülepités utan betöltött folyadékokat pái'old be vizfürdőn méz-sürűre, a maradványt
helyezd palaczkba és önts rá

70 százalékos borszeszt

háromszoros mennyiséget.
Hagyd állani gyakori összerazas mellett huszomiégy
óráig. A képződött üledékről letöltött folyadékot szűrlézd
és vizfürdőn sürű vonat-összállásra párold be.

190. Extractum Taraxaci.

Pitypang-kivonat
Ep ugy készittessék egyenlő mennyiségü száritott
Pitypang-gyökér és levélből
mindegyikből háromszd% grammból 300
mint az ezeijóffl-kivonat.
A vonat folyékony állományú legyen.
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f 189. Extractum Secalis cornuti.
Ergotina.
Rp. Secalis cornati contasi
grammata ducenta 200
Aqaae destillatae grammata octirigenta
800
Macera saepius agitando per duodecim horas, deinde
exprime et cum residuo affusa nova aquae destillatae
quantitate eandem operationem repete.
Liquores commixtos post sedimentationem decantatos et in balneo aquae ad mellis consistentiam inspissatos immitte in lagenam et adde.
Spiritus vini 70%

triplam quantitatem

Stent saepius conquassando per vjginti quatuor horas. Sedimento deposito liquor filtretur et in balneo
aquae ad extracti spissi consistentiam evaporetur.

190. Extractum Taraxaci.
Paretur e partibus aequalibus radicis et foliorum
Taraxaci siccatorum ali grammatibus trecentis 300
ut extractum Centaurii.
Sit consistentiae liquidae.

13*
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191. Extractum Trifolii fibrini.

Vidra eleczke-kivonat

Ep ugy készittessék a Vidra eleczke leveleiből
négys%áz grammból 400
mint az ezeijófü-kivonat.

192. Extractum Valerianae.

Gyökönke-kivonat

Végy: Gyökönke gyökeret

négyszdz grammot 400
Higitott borszeszt héts\á\ grammot 700
Áztasd huszomiégy óráig, azután [önts
hozzá
Közönséges vizet nyolc\s\á\ grammot 800
Pállitsd vizfürdőn huszonnégy óráig, ekkor
sajtold ki s a maradványra ujból önts
Közönséges vizet négys\á\ grammot 400

Higitott borszeszt

hdromszázötven grammot 350
és huszonnégy órai pálliiás utan sajtold ki.
Az egyesitett, leülepités által megtisztult és szűrlézett folyadékokat vizíürdőn eszközőlt leparlás által a borszesztől megszabaditva, párold be félsürű vonat-összállásra.

193. Ferrum hydrogenio reduci

KSneny által szinitett vas.

Végy : Jegeczedett vashalvagból

tiz grammot
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191. Extractum Trifolii flbrini.
Parete e foliis Trifolii fibrini
grammatibus quadringentis
ut extractum Centaurii.

400

192. Extractum Valerianae.

è

Rp. Rad. Valerianae grommata quadringenta
400
Spiritus vini dilati
grommata septingenta
700
macere per 24 horas, dein affimele
Aquae communis grommata octingenta
800
digere in balneo àquae per 24 horas, dein exprime,
et residuo iterum affunde

Aquae communis
grommata quadringenta

400

Spiritus vini diluti
grommata trecento et quinquaginta
350
et post digestionem per 24 horas exprime. Liquores conmixti subsidendo depurati et filtrati in balneo aquae
destillando a Spirita vini liberati, ad extracti subspissi
consistentiam.

193. Ferrum hydrogenio redactum.
Rp. Ferri sesquichlorati crystallisati
grommata decem

10
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Old fei :

Párolt meleg vizben

200

kétszdz grammban
adj hozzá:

Tiszta folyékony légenyktfnegból

elegendő mennyiséget a tökéletes lecsapásra.

A csapadékot forró vizzel legjobban mosd mep,
szürlézd, s tökéletesen szárítsd, azután erősen megtüzesitvén, legfinomabb porrà törd, melyet pléhkályhán
vizirányosan keresztíil menő vas- vagy üvegcsöbe
helyezz.
A csö egyik végét kösd össze a kőneny-fejlesztő készülékkel, másik végét pedig egy lefelé hajtott üvegcsővel, mely viz alatt végződik.
Miután a készülék könenynyel megtelt, szénparázszsal hevitsd a csövet gyenge izzásig mindaddig, mig
vizgőz tódul ki a csőből. A szinitett vasat haddakönenylég folyamában kihűlni.
A köneny e műtétnél zink és higitott kénsavból fejlesztetik ; hogy tökéletesen megtisztittassék, Ualakú csöveken kell keresztül vezetni, melyek közül az első kaliumhydroxydot, a második kénsavas rézoldatával mcgnedvesitett habkö darabokat, a harmadik pedig chlorcalciuniot
tartalmaz.
Szürkés fekete por ; jól zárt edényekben tartassék
el. Higitott sósavban oldható legyen és e mellett ne fejleszszen semmiféle kellemetlen szagot.
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Solve in

Aquae destillatae calidae
grammatibus ducentis

200

Adde :

Ammoniae purae liquidae

q. s.

ad perfeclam praecipitationem.
Praecipitatum aqua fervida quam optime elue, filtra
et perfecte sicca dein in crucibulo fortiter candefactuin
redige in pulverem subtilissimum. Pulverem ingere in
tubum ferreum aut vitreum, qui per fornacem e lamina factum horizontaliter transit. Junge unum finem
tubi cum apparatu Hydrogenii, alter vero sit cum tubo
deorsum inflexo et in aquam orificium habente conjunctus
Postquam apparatus gase Hydrogenio perfecte plenus
esset, candefiat carbonibus ad lenem candescentiam usque
dum vapores e tubo aquosi adhuc evolvuntur et refrigeretur ex integro ferrum reductum in torrente gasis Hydrogenii.
Gas Hydrogenii in hoc processu e Zinco et acido
sulphurico diluto evolvatur, et ad perfectam purgationem
per tubos U formam habentes derivetur, quorum primus
Kalium hydro-oxydatum, secundus frusta Lapidis pumicis, solutione Cupri sulfurici humectata, tertius Calcium
chloratum contineat.
a-

Sistit pulverem griseo-nigrum in vase optime clauso
servandum. In acido hydro-chlorico diluto solvatur, nee
spargat ullum odorem inamoenum.

Digitized by

Google

-

200

-

194. Ferrum lacticum.

Tejsavas vas.
, 3H2O « 288.

Végy : Megsavanyodott tehéntejbòl
ezer grammot 1000
Czukorból
Vasporból egyenként ötven grammot
50
elegyitsd jól össze, hadd 8 egész 10 napig meleg helyen
állni, keverd fel e közben többször és adj hozzá czukrot
mindaddig, mig tejsavas vas keletkezik, mely mint zöldes, jegeczes por válik ki, és erről könnyen felismerhető.

Ezután forrald fel a keveréket és szűrlézd le rnég forrón
egy jól elzárható edénybe.
Ha kihülés után jegeczek már nem rakodnak le,
öntsd le a folyadékot. A jegeczeket gyüjtsd össze, mosd
meg kevés hideg vizzel, azután kevés 9 0 % borszeszszel
és szürő papirba göngyölgetve száritsd meg nedves helyen. Porrà dörzsölve, jól zárt edényekben tartassék el.

Sárgás, édeses, összehúzó ízú por legyen. 48 súlyrész
hideg és 12 súlyrész meleg vizben oldódjék ; borszeszben
oldhatlan. Hevitésnél sürű, savanyú gözt fejleszt és vaséleget hagy hátra.

195. Ferrum pnlveratum.

Vaspor.
Fe - 56.

Binom, hamuszttrke, fémfényú por legyen. Higitott
sósavban oldva, kénbydrogent ne fejleszszen. A savanyú
oldat kénhydrogen vizzel csapadékot ne adjon. Ugyan-
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194. Ferrum lacticum.
Laotas Ferri. Laotae ferrosi».
, 3H2O * 288.

Rp. Laetfe vaccini sponte acidifacti
grammala mille

1000

Sacchari
Ferri pulverati
aa grommata quinquaginta
50
inixta sepone in loco tepido per 8—10 dies, subinde agita
et sachari novam portionem adde, quamdiu fernim lacticum nascitur, quod pulvere crystallino viridulo deposito
dignoscitur. Dein miscella ebulliat et adhuc fervida filtretur in vas bene claudendum.
Quodsi sub refrigeratione crystalli non amplius increscunt, liquorem decanta, crystallos collige, cum parva
aquae frigidae quantitate lava, charta bibula involutas
lenissimo calore sicca et contritas in pulverem serva in
vase bene clauso.
Sit pulvisflav-escens,saporis styptici subdulcis, in
partibus 48 aquae frigidae, 12 fervidae solvatur in spiritu vini insolubilis sit.
Ignitus vaporem densum acidum evolvit oxydum
ferri relinquens.

195. Ferrum pulveratum.
Limatura Martie alooholieata.
Fe « 56.
Sit pulvis subtilissimus, cinereus, metallice nitens ;
dum in acido hydro-chlorico diluto solvitur, gas hydrosulfuratum ne emittat.
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csak azon oldat natriumhydroxyddal kiütve és leszűrve,
kénammonium által ne zavarodjék meg. Száraz helyen
jól záró edényekben tartassék.

196. Ferrum sesquichloratum crystallisatum.

Jegeczedett vaschlorid.
Jegeozedett vaehalvag.

A jegeczes, barnássárga, a levegőn szétfolyó tömeg
vizben, borszeszben és aetherben egészen feloldó^jék és
sósavra emlékeztető szaggal alig birjon. Kénsawal elegyitve, ne fejleszszen gőzöket, melyek légenysav vagy
szabad chlor szagával birnak.

197. Ferrum sesquichloratum solutum.

Vaschlorid-oldat
Vaehalvag-oldat.
Végy: Jegeczedett vaschloridból
Lepárolt vizből
egyenlő súlyrés\eket
Elegyitsd.
Az oldat fajsúlya 1*26 legyen.
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Solutio ejus acida aqua hydro-sulfiirata praecipitatum ne deponat. Eadem solutio natrio hydro-oxydato
praecipitata et filtrala ammonio hydro-sulfurato ne turbetur.
Servetur in vasis bene clausis loco sicco.

196. Ferrum sesquichloratum crystallisatum.
Ferrum mnriatioum oxydatum. Chloretum
ferrioum.
Fe2Cl6,12H2O=541.
Sit massa cyrstallina, coloiis íüsco-flavi aére deliquescens, in aqua, spiritu vini et aethere ex integro solubilis. Acidum hydrochloricum vix redoleat. Cum acido
sulfurico concentrato mixtum vapores acidum nitricum
vel liberum Ghlorum redolentes ne emittat.

197. Ferrum sesquichloratum solutum.
Oleom Marti«. Liquor Ferri seequiohlorati.
Liquor Ferri muriatioi *eu perohlorioi.
Rp. Fem sesquichlorati crystallìsati
partem imam.
Solve in
Aquae destillatae
Misce. Sit pond. spec. 1 *26

parte aequali.
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198. Ferrum sulfuricum.

Kénsavas vas.
FeSO47H2O = 278.

Végy : Angol kénsavból s\á\őtven grammot 150
higitsd üveg lombikban :
Közönséges vizzel hats\á\ grammal 600
tégy az elegybe :
Vashuzalt
s\a\ grammot 100
azon elővigyázattal, hogy a vasnak kis része oldatlan
maradjon.
A folyamato t vége felé gyenge melegités által segitsd elő, főzd le és adj hozzá :
Higitott kénsavból ti\enöt grammot
15
Párologtasd be a jegeczedésig és folytonos keverés
közben hűtsd le, mindaddig, mig jegeczes por keletkezik.
Ez tölcséren összegyi^tve, előbb csekély mennyiségű
hideg vizzel, azután borszeszszel lemosva és megszáritva
jól zárt edényben tartassék el.
Kékes zöld színű jegeczes por. Száraz levegőn elmálnak. Két súlyrész vizben könnyen oldható. A vizoldat
kénhydrogenviz által csapadékot ne adjon.

199. Filix mas.

Páfrány.

Páfr&nygyökér.
páftrány, majdnem'egész Europa
hegyee vidékein. Pàfìrànyok.
Gyöktörzs, különböző nagyságú, harmadfél centi-

mete r vastag, belül zőldes színü, fahéjbarnába átmenő, vas-
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198. Ferrum sulfuricum.
Vitriolum Martie. Sulfas ferrosus.
FeSO4,7H2O =

Rp. Acidi solforici anglicani
grammata centum et quinquaginta
dilue in cucurbita vitrea cum

150

Aquae communis
grammatibus sexcentis

600

Immitte
Ferri in
filis
grammata centum
100
Solve caute, ut exigua pare ferri insoluta remaneat,
sub fìnem solutionem promove leni adhibito calore. Solutioni dilutae adde:

Acidi snlfurici dilati pari
grammata quindecim
15
Evaporetur ad crystallisationem et sub cont. agitatione refrigeretur, donec pulvis crystallinus elicitur, qui
in infundibulo collectus primum pauca quantitate aquae,
dein spiritu vini ablutus et siccatus servetur in vase
optinie clauso.
Sit pulv. cryst. caeruleo-viridis, in aere sicco fatiscens, in aquaè frigidae duabus partibus facile solubilis.
Solutio addita aqua hydro-sulfurata ne turbetur.

199. Filix mas.
Polysttohum Filix mas Roth,, pianta montionla totiiie fere Enropae. Filioee Juss.
na (Radix Filicjs maris) variae longitudinis
ad duo et dimidia oentimetra crassum, intus coloris vi-
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tagabb edénykötegek megszakitott gyürűvé sorozódvák,
egész felületén egymásra sürűn következő, felhágó, szegletes, húsos, kivül setélbarna, belül zöldes nyélczemaradványokkal, továbbá polyvaszerű és barna pikkelyekkel,
nemkülönben vékony gyökérkékkel ; édeskesernyés ízű
s sajátságos, némileg undoritó szagú.
Ásassék őszszel és egy éven túl ne tartassék.
Porrátőrésre előkészités végett a nyélczék maradványaitól, pikkelyektől és gyökerektől megszabaditott gyöktörzset, a leszakitott nyélczedarabokkal együtt gondosan meg kell száritani, s a zöld por jól bedugott, fényhatlan edényekben tartassék ; a fahéjbarna por vettessék el.

200. Foeniculum.

Édes kömény.

Édes köménymagvak.
Édes kömény, dèli Enrópában honoe, nàlunk
tenyéeztik. Ernyősek.
Gyümölcs (buracsenk), hosszúdad, hengerded,
barnás vagy zöldes színü, körülbelül négy millimeter
hosszú, a gyümölcsfelek legtöbbször kettéváltak, ötbordásak, a bordák halaványabbak, a barázdák szélesek,
setétebbek, sajátságos szagú, édeses ízű, rágva a nyelvet
csípi.

201. Folia Sennae sino Resina.

Gyantanélküli szennalevél.

Végy : Osszeinetélt Szennalevelet

szdz grammot
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ridis, paullatim cinnamomei, instructum fasciculis vasorum majusculisad annulum interruptum dispositis, superfìcie tota dense petiolorum stipitum, residuis secundis,
adscendentibus, angulátis, camosis, extus atrofuscis, intus
viridibus et squammis paleaceis fuscis et radicibus tenuibus ; sapore e dulci subamaro, odore peculiari subnauseoso.
Fodiatur autumno et ne ultra annum servetur.
Ad pulverem parandum rhizoma a petiolorum residuis squamisque et radicibus liberatimi una cum reliquiis
petiolorum degìuptis caute siccetur et pulvis viridis in
vasis bene obturatis luci imperviis servetur ; pulvis cinnamomei coloris rejiciatur.

200. Foeniculum.
Foenlonlum officinale Alitane, pianta Europae
meridionali*, apud noe oulta. Umbelliferae
Joes,
Fructus (diachenia) oblonga teretiusculi (Semen
Focniculi), coloris subfusci vel subviridis, circiter quatuor
millimetra longi, mericarpiis duobus, plerumque discretis, quinque-costatis, costis pallidioribus, sulcis latis obscurioribus, odoris peculiaris, saporis subdulcis, manducati linguam paullum urentes.

201. Folia Sennae sine resina.
Rp. Foliornm senoae consciss.
gr ammala centum

100
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Áztasd huszonnégy óraig

90 százalékos borszeszben

kellő tnennyiségben
azután sajtold ki és szárítsd meg.

202. Galbanum.

Galbanum mézgás gyánta.
Ctalbanum offloinale Don. ée Fenda erubesoene
Boieeier, Perzsiában honoe. Ernyősek.
Mézgás gyánta. Zöldes és barnássárga tömegek, a
kéz melegénél meglágyulnak, nyáron könnyen szétfolynak,
hidegben törékenyek, kevéssé fénylők, gyakran fehéres
vagy sárgás szemcsék vagy darabok vannak közbe keverve; keserű ízű, nehéz, félig undoritó szagú. A galbanum részben borszeszben oldatik, s vizzel dörzsölye,
fejetet képez.
Tisztább árú választassék, mely szemcsékből, vagy
sok tiszta szemcsét tartalmazó darabokból ali A száraz,
sárgás, belül fehéres szemcsék kevesebb illó olajat tartalmaznak, minélfogva a többieknél kevésbé jók.

203. Gailae.

Gubacs.

Aleppoi gubaos. Török oeerg^abaos.
Cìnipe Gallae tinctoriae Olivier rovar által a
Quercus infectoriae Oli vier és más rokon fajok levélíügyein tett csipések helyén származó kinövés, gömbölyded, göcsös-tüskés, gyakran likkal ellátva, súlyos, kemény,
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Macera per 24 horas cum

Spiritus vini 90%

s. q,

dein exprime et sicca.

202. Galbanum.
Gummiresina Galbanum.
Galbanum offloinale Don. et ferola erubeaoens Boissier, Persidis Inoola. Umbelllferae.
Gummiresina. Massae e subviridi vel subfusco luteolae, manus calore emolliendae, aestate facile diffluentes, frigore fragiles, paulum splendentes, granis vel frustulis saepe intermixtis, coloris albidi vel luteoli, saporis
amari, odoris gravis subnauseosi. Galbanum solvitur pro
parte in spiritu vini, trita cum aqua emulsionem largitur.
Eligatur merces purior granis vel e massis constane,
quibus plurima grana pura insunt. Grana sicca, subflava,
intus albida, olei aetherei minorem copiam continente
quapropter praeferenda non sunt.

203. Gallae.
Gallae Halepenses. Gallae Querous turoioae.
Excrescentiae ictu Cinipis Gallae tinctoriae
Olivier in gemniis foliiferis Quercus infectoriae
Olivier et aliarum aifmium speciemm ortae, subglobosae verrucosoechinatae, «aepe foramine praeditae,
u
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inajd setétebb, majd halaványabb zöldes-szürke színü,
rágva fanyar.
A könnyű, szivacsos, sima, ugynevezett német gubacs vettessék vissza.

204. Gentiana.

Tarnics.

Sàrga Tarnice es pannoniai Tarnice. Növények, melyek Középeurópa havasi és havasalatti rétein tenyésznek. Tarnicsfélék.
1. A sárga vagy nagyobb Tarnics gyökere legtöbbnyire különböző nagyságú darabokban kapható, leginkább hosszában metszett, ránczos, gyürűszerű, egymáshoz közelitett ránczokkal, kivűl sárgás vagy verhenyesbarna, belül verhenyes vagy narancsszerű barnás, száritva
törékeny, gyakraii szivacsos, érdes törésű, a kéreg vékony, a vastag és húsos fától setétebb gyürű által különválasztva.
2. A veres Tarnics gyökere, a pannoniai Tarnicsból való, mely az osztrák havasokon és a Kárpátokon
'gyüjtetik, egész metszetekben kapható, haránt gyürúkkel,
melyek felül elmosódvák vagy hiányzanak, hosszukban
ránczosak, setétebb barna színüek.
Mind a két gyökér csekélyszagú, íze kezdetben édeses, később felettébb keserű, torokhoz sokáig tapadó,

205. Globuli iiiartiales.

Vasas golyók.

Végy: Vasport

Borkóport

negyven grammot
kéts\á\ grammot
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ponderosae, durae, coloris e subviridi cinerei vel obscurioris vel pallidioris, manducatae adstringentes.
Rejiciantur gallae leves, spongiosae, laeves sic dictae
germanicae.

204. Gentiana.
Gentiana lutea Linn., et Gentiana pannonioa
Scop., pianta« in prati« alpini» et subalpini«
Europae mediae epontaneae. Ctentianeae
Juee.
1. Radix Gentianae luteae seu majoris sistit
plerumque segmenta diversae magnitudinis, plerumque
longitudinaliter secta, rugosa, rugis annularibus approximatis, extrorsum subflava vel e subrufo fusca, introrsum e rubro vel ex aurantiaco subfusca, exsiccata fragilia, saepe spongioso-porosa, fractura aspera, cortice
tenui, per annulum saturatius tinctum a Ugno crasso,
carnoso separato.
2. Radix Gentianae rubrae e Gentiana pannonica Scop. in alpibus nostris et in Garpathis collecta, occurrit in segmentis integris, annulis transvei-sis, superne
obsoletis vel nullis, longitudinaliter rugosis, profundius
fuscae coloratis
Odor utriusque radicis debilis, sapor primum subdulcis, deinde amarissimus, faucibus diu haerens.

205. Globuli martiales.
Rp. Ferri pulverati granimata quadraginta

40

Kalii nydro-tartariei pulverati
grammata ducenta

200

14»
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Keverd vasserpenyőben.
Közönséges vizzel pépnemü tömeggé pállitsd gyaköri. kavarás és az elpárolgó viznek lassankénti pótlása
mellett, mig a vas, mennyire lehetséges, feloldódott, és
a tömeg egynemű, összefüggő feketés zöld és forró vizben
legnagyobb részt oldékony pépet képez.

Alakits ebból golyókat súlyra nézve

negyven grammosokat
40
melyek igen gyönge hőnél kiszáritva és viaszos papirba göngyölve, jól zárt edényben tartassanak.
Feketék, fénylők, vasízüek legyenek; nyolcz rész
íbrró vizzel csekély oldatlan maradvány hátrahagyásaval feketés zöld színű elegyet nyujtsanak.

206. Gliceriniim.

Zsiréd.
Olajéd.
C 3 H 8 O 3 = (C3H5)(OH)3 == 92.
Színtelen, szagnélküli szöi*pállományú átlátszó falyadék, édes ízü, kémhatasa közönyös, vizben és 90%-os
borszeszben minden viszony szerint oldható. Fajsúlya
125. A vizoldat sem sóskasawal, sem chlorbariummal,
sem légenysavas ezüsttel, sem kéiikönenyvizzel meg ne zavaroc(jék. Natrium hydroxyd-oldattal elegyitve és felfőzve
színét ne változtassa. Magasabb hőmérséknél részben
lelbomolva, csaknem ma radè k nel kill elpárolog.
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Mìsce in sartagine ferrea cum ,
Aquae communio
q.
ut fiat massa pultiformis.
Digere saepius agitando et aquarii evaporatam sensim restituendo, donec ferrum, qr.antum fieri potest, solutum fuerit, et massa pultem praebeat aequabilem, tenacem, e viridi nigrescentem et in aqua„ fervida maxima e
parte solubilem.

Formentur dein globali ponderi«
grammatum quandragintorum
40
qui lenissimo calore exsiccati et chartae ceratae involuti,
in vase bene clauso serventur.
Sint nigri nitentes, saporis ferrosi ; cum aquae bullientis partibus octo miscellam praebeant, viridi-nigrescentem, residuo pauco relieto.

206. Glycerinum.
C3H8O3 - (C3H5) (OH)3

-

Liquor consistentiae syrupi, limpidus, coloris et odoris expers, saporis dulcis, reactionis neutrius, in aquae
et spiritus vini 90% quantacunque copia solubilis, pond.
spec. 1*25.
Solutio aquosa nec acido oxalico, nec baryo-chlorato, nec argento nitrico, nec aqua hydro-sulfurata turbetur. Cum natrio hydro-oxydato soluto mixtum et ad
ebullitionem calefactum colorem ne mutet. Sub calore
fortiori partim decompositum evaporet, fere nihil residui
relinquens.
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2.07. Gramen.

Taraczk.

Taraozkgyökér.
Taraozkbuza, útfélen, sövényeknél és szantóföldeken igen gyakori. Füvek.
Gyöktörzs. Földalatti, mászó, igen hosszú, elágazó,
két millimeter vastag, hengerded, göcsös, halavány szalmasarga, gyökerek csak a göcsök helyein, hüvelyes, belül
üres, édes ízú.
Tavaszkor ásassék, mielőtt hajtana, s a gyökerek lemetszetvén, megszáritva tétessék el.

208. Quajacum.

Guajàk.
Ouajak-g^yanta.
Orvosi Guajákfa, forrövi Amerikàban, kivalt
az AntiUàkon tenyészik. Zygophylleafélék.
Gyanta, idomtalan darabokban, zöldes vagy verhenyes-bama, törékeny, a törés érdes, fénylő, a szegletekeh zöld, átlátszó, melegitve benzoészagú, élenyitő anyagok által zöldes vagy kékes színű lesz, borszeszben és

marò hamanylúgban oldatik.
Vigyázz, nehogy hegedügyántával tisztátlanitva
legyen, mitől különválasztható, ha legtisztább borszeszben oldott és vizzel lecsapott guajakgyántához marò
szíkenylúgot nagy bőségben adsz.
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207. Gramen.
Tritionm repene Linn., Agropyrum repene
Beauvois, herba ad viae, sepes et in agris
frequentissima. Gramineae Juss.
Rhizoma (Radix Graminis). Stolones subterranei,
longissimi, ramosi, ad duo millimetra orassi, teretes, nodosi,
coloris pallide straminei, ad nodos tantumradicibusobsiti,
vaginati, intus fistulosi, saporis dulcis.
Fodiatur vere, antequam culmi prodierint et resectis radicibus siccatum servetur.

208. Guajacum.
CKunmi Cfoajaoi. Resina Chiajaoi. Guajaoum
nativnm. Guajaoum officinale Linn., arbor in
America tropioa, imprimis in inenlis
Antillanie oresoene. Zygophylleae B.
irown«
Resina in frustis difformibus, e subviridi aut subrubro fusca, fragilis, fractura aspera splendente, ad angulos
colore viridi diaphana, calefacta odoris benzoini, substantiis oxydantibus colore viridi vel caeruleo tincta, in
spiritu vini et liquore kalii hydro-oxydati solvitur.
Cave, ne adulterata sit resina Colophonio, quae separetur, si ad resinam guajaci in spiritu vini rectificatissimo solutam et aqua praecipitatam natrium hydrooxydatum solutum copia abundante addideris.
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209. Guaranà.

Guarana-tészta.
Paullinia sorbilis Mart., Brasillában honoe
fa. Sapindaoeak.
Szilárd tömeg, leginkább pálcza-, ritkábban lepényvagy gömbalakú, áll pedig napon száritoit és porrà tört
csupaszmagvakból, melyek vizzel tésztavá gyúrattak, s
napon vagy füstön. megszárittattak. Barnásfekete, kemény, törése majdnem egyenes, csekély fényű, belül nem
rítkán egyes magvakkal, vizben részben oldható. Sajátságos szagú, fanyar és kesernyés, csokoládéhoz hasonló ízú.

ara

Arab mézga.
Érzöke-mézga.
Aoaoia Seyal Dolile, A. ehrenbergiana et a.
tortili« Hayne, éezaki Afrika pusztaeàgain
tenyéezik. Érzőkefélék.
A kéregből magától kiszivárgó, a leTegò'n meg-

száritott nedv, tftbbé-kevésbé gömbölyded, színtelen
vagy sárgás, kevéssé fénylő, átlátszó dai'abokban, iörve
kisebb, szegletes, üvegfényű, kagylós darabocskákra esikszét; íztelen és szagtalan. Az arab mézga boi'szeszben
nem. oldatik, hat vagy nyolcz rész hideg vizben s melegben még könnyebben oldatik, midőn nyúlós oldat képződik.
Gyógyszertári használatra csak a legfehérebb féleség
választassék ki.
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209. Guaranà.
Fanllinia »orbilis Mart., arbor in Brasilia
indigena. Sapindaoeae Jnee.
Massae solidae (Pasta Guaranà Paullinia) potissimum sub forma baculorum, rarius placentarum vel globorum a seminibus nudis sub sole siccatis, pulveratis,
cum aqua in pastam formatis et in sole vel fumo siccatis constantium. Sunt coloris fusconigri, durae, fractura
ut plurimum plana, nitoris exigui, interne non raro
singola semina includentes, in aqua pro parte solubiles,
odoris proprii, saporis adstringentis, subamari chocolatae
similis.

210. Gummi arabicum.
Gummi Mimoeae.
Aoaoia Seyal Dolile, A. ehrenbergiana et
A. tortili« Hayne. Speoies in Afrioae boreali« deserti» oresoentee. Mimoseae B.
Brown.
Saccus sponte manans e codice, aere induratus,
in frustis magis minusve globosis, incolori bus vel
subflavescentibus, subnitidis, diaphanis, dift'ractis in frustula parva, angulata, vitreo splendore, nitentia, fractura
conchulata, dissilientia, saporis et odoris nullius. Gummi
arabicum in spiritu vini non solvitur, in pai'tibus sex vel
octo aquae frigidae et calidae autem facile solvitur et
mucilaginem praebet.
Pro usu pharmaceutico nonnisi albissimum electum
adhibetur.
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211. Qutta percha.

Gutta percha.

Ieonandra Gutta Hook, a keletindiai »zigeteteken tenyéező fa. Sapotaoe&k.
Síegkeményedett tejnedv, mely súlyos, sok tisz-

tátlansággal szenyezett, bőrszerü, sárga vagy sárgás,
ritkán fehéres, homályos darabokban kapható. C. sz.
50°-on feliil ruganyos lesz, mig 65—70°-nál gyúrhatóvá
válik.
Forró vizzel hosszasabban kezelve, a tisztatlansagok-

tól megszabadittatìk.

1212. Gatti.

Gutti mézga.
Hebradendron oambogioidee et Xanthoohymnm ovalifolium Roxb., forrővi Azsiàban,
kiTàlt Chinàban tenyésző fa. Clusiaoeák.
Mézgás gyánta, tömött, törékeny darabokban
r

kapható, melyek széleiken kevéssé átlátszók; kag> lós
törésű, viaszfényű, narancsszínű, torve czitromsárga,
nedvesitve, halaványsárga, szagtalan, rágaskor kezdetben
alig van íze, később édeses, a szájat égeti.
Ovatosan őrízd.

213. fflrudo.

Nadály.

Orvosi Nadály (Hirudo medicinalis Linn.) és mfltermi Nadály (Hirudo officinalis Linn.), a Gyürű-

Digitized by

Google

-

219 —

211. Gutta percha.
Ieonandra Gutta Hook«, arbor in insulit Indlae ooourrene. 8apotaoeae Endl.
Succue lacteus indnratus venumdatur in massis ponderosi^ quisquiliis variis inquinatis, coriaceis,
fulvis vel flavescentibus, rarius albidis, opacis, duris.
Temperatura 50° C. superante fit elastica, ad 65—70° C.
aucta demum plastice emollitur.
Aqua fervida diulius contractata a quisquiliis adhaerentibus depurgetur.

f 212. Slitti.
Gommi Guttae.
Hebradendron oambogioidee et Xanthoohymnm ovalifolium Boxb. ; arboree in Asia tropioa imprimie in China oreeoentee. Clusiaoeae I^indl.
Gummi resina occurrit in frustis compactis, fragilibus, circa angulos paullum diaphanis, fractura conchata, cerae instar nitentibus, coloris aurantiaci, tritis
citrini, madefactis laete flavi, inodoris ; manducatis initio
sapore vix ullo, demum subdulci, os urentibus.
Caute serva.

213. Uirudo.
Hirndo medicinalis et Hirado officinali^
Liniì. Vermes. (Qassis Annuiata ordo: Discophora,
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nyök (Annoiata) osztályába, Szivókásak (Discophora) ren^jébe s Nadályfélék (Hirudinacea) csa-

ládjába tartozó hímnös férgek, melyek egész Europában
a lavak-, mocsárok- és patakokban előfordulnak. Testök
hosszukás, kissé lapult és csupasz, számos gyiirűvel, változó alakú szívó szájjal, hárorn félkörös, sugárszerüleg
elhelyezett s számos igen apró foggal fegy^erzett állkapocscsal, tiz egyszerű szemmel s a test végén egy szívó kával.
Az orvosi, vagy ugynevezett német Nadálynak
háta sötét olajzöld színü, hosszábau lefn tó hat világos
rozsdaszínü, feketén pettyezett sávval, hasa zöldes sárga,
szabálytalan fekete foltokkal és fekete széllel.

A dèli Europában, s különösen Magyarországban
gyakoribb míítermi, vagy ugynevezett magyar Nadálynak színe inkább feketés barna, vagy feketés zöld
s a háta hosszában lefató hat rozsdaszínű sáv nem

pettyezett ; hasa olajzöld, foltok nélkül mindkét szélén
fekete csfkkal díszitett.

A Lónadály (Haemopie sanguisorba Sav.),

mely csekélyebb számú tompa fogai miatt a bőrt nem
képes sérteni, s ez okiiál fogva orvosi használatra nem
alkalmas, az elébbiektől főkép nagyobb teste, szabálytalanul pettyezett, nem vonalzott háta és sötétebb színű
hasa által különbözik.

214. Hydrargyrum.

Higany.

Kéneső.
= 200.
Ne legyen tapadó. Idegen fémeket ne tartalmazzon ;
utolsó esetben az elpárlásnál nem illan el maradék nélkül.
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Familia : Hirudinaceae Grube) in lacubus, stagnis et rivulis totius Europae obvii, hermaphroditi, corpore oblongo
subdepresso nudo, annulìs numerosis, ore suctorio mutabili, maxillis tribus semicircularibus, radiatim dispositis,
dentibus minutissimis numerosis armatis oculis simplicibus decem, acetabulo suctorio terminali.
Hirudo medicinali^, etiam germanica dieta,
dorso obscure olivaceo, striis sex longitudinalibus laete
ferrugineis nigro punctatis, abdomine subviridi-luteolo,
maculis irregularibus nigris, margineque nigro.
Hirudo officinalis, sic dieta hungarica, in Europa
meridionali, praesertim Hungaria frequentior, fusco-nigricans, vel nigricante viridis, dorso striis sex longitudinalibus ferrugineis haud punctatis, abdomine olivaceo immaculato, linea utrinque marginali nigra notato.
Haemopis Sanguisorba. Savigny, ob dentes obtusos, haud numerosos, ad vulnerandam cutim, adeoque
ad usum medicinalem inepta, a prioribus utplurimum
distinguitur corpore majore, dorso irregulariter punctato
haud lineato, abdomine obscure colorato.

214. Hydrargyrum
Hg = 200
Ne sit adhaerens, nec metallis alienis inquinatum,
quod destillatione non ex integro evaporai.
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t 215. Hydrargyrum bichloratum ammo*niatum.
i

Higanyammonium - chlorid.
(HgH2N)Cl = 251*5.
Végy: Higyanychloridból

ötven grammot

50

e\er grammban
A leszűrt folyadékot folytonos keverés
kőzben elegyitsd :
Animoniával
hetvenöt grammban

1000

old fel:

Lepárolt vizben

75

A szűrlén összegytijtött, kevés hicleg vizzel kiinosott és kisajtolt csapadékot sötét helyen száritsd meg.

*

Igen fehér legyen. Kémcsöben hevitve maradék
nélkül elillanjon. Natriumhydroxyd-oldattal megnedvesitve és felmelegitve sárguljon meg és ammoniát fejleszszen.

Digitized by

Google

223

f 215. Hydrargyrum bichloratum ammoniatum.
Hydrargyrum amidato-bichloratum. Hydrargyrum ammoniatum. Mercuriue praeoipitatue albus.
(HgH2N)Cl = 251-5.

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosÍYÍ
grammata quinquaginta
50
Solve in
Aquae destillátae
grammatibus mille 1000
Solutionem fìltratam sub continua agitatione
misce cum

Ammoniae
grammatibus septuaginta quinque

75

Praecipitatum filtro collectum, parva aquae destillatae frididae copia lotum et expressum in loco obscuro
siccetur.
Sit albissimum, in tubo probatorio calefactum ex
integro volatile, cum natrio hydro-oxydato soluto mixtum et calefactum colorenti in flavum mutet, et ammoniam exhalet.
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t 216. Hydrargyrum bichloratum
corrosivum.

Marò higanychlorid.
Marò higanyhalvag.
HgCl 2 -271.
Jegeczes, nagyon fémízű tömeg, 16 súlyrész hideg,

2—3 súlyrész forró vizben, 2—3 súlyrész forró 90%-os
borszeszben, 4 súlyrész aetherben teljesen oldható legyen.
Hevités által maradék nélkül illanjon el.

• 1217. Hydrargyrum bijodatum rubrum.

Vörös higany joáid.
Higanylblag.
HgJ2 = 454.
Végy: Higanychlőridból negyven grammot
old fel :

40

hatszdz grammban
uzután önlsd a folyadékot oly oly oldatba
mely :
Jodkalimnból
ötven grammból

600

Meleg lepárolt vizben
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f 216. Hydrargyrum bichloratum corrosivum.
Hydrargyri Chloridum oorrosivum. Deutoohloridum Hydrargyri. Biohloretum Hydrargyri. Hydrargyrum muriatioum corroeivum.
Mercurio« sublimata«, corrosivo». Morias
Hydrargyri corrosivo*. Perohloridum
Hydrargyri. Draoo volane.
Sit massa crystallina, saporis admodum metallici, in
partibus 16 aquae Mgidae, duabus usque tribus, bullientis, in spiritus vini 90% partibus tribus, in aetheris partibus 4 sine residuo solubilis, ignita ex integro volatilis.

f 217. Hydrargyrum bijodatum rubrum.
Bijodetnm Hydrarg^yri. Hydrarg^ynun perjodatum. Deutojoduretum Hydrarg^yri. Joduretnm hydrargyrtonm. Hydrargyrum jodatum rubrum. Mercorine jodatile ruber.
HgJ2 = 454.

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi
gratnmata quadraginta

40

Solve in

Aquae destillata e calidae
grammatibus sexcentis
Huic adde solutionem ex
Kaliijodati grammatibus quinquaginta

600

50

15
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Lepárolt vízből
kéts\á\ grammból
200
készült.
Jól összerázva az elegy mindaddig álljon, mig a csapadék leülepedett. Utóbbit mosd ki jól lepárolt vizzel és
száritsd meg közönséges hőmérséknél. Jól zárt edényben
tartassék el.
Skarlat vörös por legyen, mely borszeszben és higanychloríd vagy jodkalium tartalmú vizben tökéletesen
feloldható. Hevitésnél előbb olvadjon meg, azután illanjon el, maradék nélkül. Gőze, ha lehútöd, sárga, jegeczes tömeggé sürüdik meg, mely késöbb vörös szint vesz
fel. Lepárolt vizzel összerázva és a folyadékot leszűrve,
ez szénsavas ammonium által legkevésbé se zavarodjék meg.

f 218. Hydrargymm chloratom mite
(Subì, paratum.)

Szelid higanychlorűr.
Fellengitett higanyhalvaoe.

Az árúbeli készitményt legfinomabb porrà dörzsöld

szét, mosd ki igen jól forró vizzel és megszaritva sötét
helyen tartsd el.
Igen finom, sárgás fehér, vizben, borszeszben es
aetherben teljesen oldhatlan por legyen, mely ammoniá-
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in Aqnae destillatae
grammatibus ducentis

200

paratam.
Intime mixta steht, donec praecipitatum subsederit,
quod aqua destillata optime lotum sub temperatura ordinaria siccatum servetur in vase bene clausa
Sit pulvis laete coccineus, in spiritu vini fervido nec
non in aqua, quae Kalium jodatum vel Hydrargyrum
bichloratum solutum tenet, ex integro solubilis. — Calore liquescat et ignitus plane avolet, emittens vapores
sub refrigeratione in crystallos flavas coguntes, quae postea colorem rubrum induunt. Cum aqua destillata conquassatus liquorem praebeat, qui fìltratus Ammonio
carbonico addito ne nimis turbetur.

f 218. Hydrargyrum chloratum mite.
(Sublimatione paratam.)
Hydrargyrum chloratnm mite laevigatnm.
Hydrargyri Subohloridum. Hydrargyrum
nrariatioum mite. Protochloridum Hydrargyri. Chloretum Hydrargyri vel hydrargyrosom. Merourius dnlois. Kalomel. Morias
Hydrargyri miti«. Aquila alba. Manna
metallornm. Fanaoea mercurialie. Draoo
mitigatile.
Hg 2 Q 2 «471.
Praeparatum venale in mortario vitreo in pulverem
subtilissimum redactum optime aqua destillata fervida
elue, deinde in loco obscuro siccatum serva.
Sit pulvis subtilissimus, flavide albus, in aqua, spiritu vini et aethere penitus insolubilis, superfusa am15*
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vai leöntve megfeketedik, izzitás által egészen elillan a
nélkül, hogy megolvadna. Lepárolt vizzel összerázva, a
leszűrt folyadék szénsavas ammoniával meg ne zavarocjjék.

t 219. Hydrargyrum jodatum flavum.

Sárga higanyjodűr.
Higanyiblaoe.
Hg2Í2 = 654.
Végy: Higanyból
ti\enhat grammot
16
Jódból
tiz grammot
10
Nedvesitsd meg mindkettőt 90%-os borszeszszel és
üvegmozsárban dörzsöld mindaddig, mig a fémgolyócskák egészen el nem tüntek ; gondoskodjál azonban arról,
hogy dörzsölés közben a tömeg nedves maradjon. Végül
mosd ki forró borszeszszel, száritsd meg sötét helyen és
tartsd el oly edényben, melyen a fény keresztül nem hat.
Zöldes sarga, vizben és borszeszben oldhatlan por
legyen. Hevités által teljesen illanjon el. A fény behatasa
által nagyon megszürkült vagy megfeketedett készitmény
vettessék el.

t 220. Hydrargyrum oxydatum flavum.

Sárga higanyéleg.
Végy: Higanyehloridból
szàz grammot
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monia reddatur niger, ignitus plane avolet, quin lìquescat.
Quodsi aqua destillata conquassetur, filtratum ammonio carbonico ne turbetur.

t 219. Hydrargyrum jodatum flavum.
Hydrargyrom eobjodatom. Protojodoretum
Hydrargyri. Hydrargyri Jodidom viride.
Mercurio« jodatu« flavo«. Jodoretom hydrargyrosum.
-654.
Rp. Hydrargyri
grammata sedecim 16
Jodi
grammata decem
10
In mortarium vitreum inmissa et spiritu vini 90%
humectata tere, donec globuli metallici penitus disparuerint, curans, ut massa sub trituratione maneat numida ;
demum cum spiritu vini bulliente lava, in loco umbroso
sicca et in vase luci impervio serva.
Sit pulvis e virescenti flavus, in aqua et spiritu vini
insolubilis, igne prorsus evaporet. Praeparatum actione
lucis decompositum et valde griseum, vel nigrum redditum rejiciatur.

f 220. Hydrargyrum oxydatum flavum.
Hydrargyrom oxydatum. Ozydom Hydrargyri flavum. Mercorios praeoipitatu« flavo«.
Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi
grammata centum

100

Digitized by

Google

-

230 —

old fei :

Meleg lepárolt vizben

hatszdz grammban
600
a megszűrlézett folyadékhoz adj tiszta átlátszó oldatot, mely

Kalyumhydroxydból

negyvenöt grammból
45
és lepárolt vizből s\á\ötven grammból 150
készült.
A támadt csapadékot gyüjtsd össze szűrlén, mosd
ki tökéletesen lepárolt vizben, száiitsd meg sötét helyen
és tedd el.
Narancssárga por legyen, mely vizben oldhatlan,
higitott sósavban könnyen oldható. Üvegcsöben hevitve
barna-vörös gőzök fejlődése nélkül élenyt és higanyt keletkeztessen, maradékot ne hagyjon.

221. Hydromel infantum.

Gyermekek hashajtó méze.

Végy : Hashajtó forrázatot harminc\ grammot 30
Manna-szörpöt
ti\ grammot 10
Keverd össze.

222. Hyoscyamus.

Csalmatok. '

Beléndek.
Fekete Csalmatok, kétévi növény, szemétdombokon nálnnk gyakori. Csncsorfélék.
Levelek, tojásdad-hosszasak, öblösen fogazottak,
pelyhesek, undoritó bóditó szagúak. Virágzáskor szedes-
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Solve in

Aquae destillatae tepidae
grammatibus sexcentis 600
Liquori filtrato adde solutionem limpidam ex

Kalii hydro-oxydati
grammatibus quadraginta quinque

45

in Aquae destillatae
grammatibus centum quinquaginta 150
paratam.
Praecipitatum inde ortum filtro collige, aqua destillata perfecte elue, demum in loco obscuro siccatum serva.
Sit pulvis aurantiaco-flavus, in aqua insolubilis, in
acido hydro-chlorico diluto facile solubilis ; in tubo vitreo
ignitus oxygenium et vapores hydrargyrosos, minime
rutilos prodat, residuum nullum derelinquens.

221. Hydromel infantum.
Rp. Infusi laxativi
Syrupi mannati
Misce.

grommata triginta
grommata decem

30
10

f 222, Hyoscyamus.
Hyosoyamus niger Linn., pianta bienni«, in
rnderatü obvia, apud noe frequene. Solanaoeae Bartling.
Folia ovato-oblonga, sinuato-dentata, villosa, odoris
nauseosi, narcotici. Colligantur, quum pianta florescit. —
Caute neve ultra annum serventur.
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senek. Gondosan tétessenek el, s egy éven túl ne tartassanak.
Magvak, a fedeles tokokból gyüjtve, igen kicsinyek,
kerekded-veséded alakúak, összenyomottak, reczés-ránczosak, szürke vagy barnássárga színüek, szagtalanok,
keserű, kevéssé csipős ízüek. Gsak érve szedessenek, midon a fedél érintésre felnyilik.

223. Ichthyocolla.

Halenyv.

Viza Tok (Accipenser Hnso Linn.) s a Tokoknak egyéb fajai (csillagos Tok-Accipenser stellatila
Pali., sima Tok-Accipenser glaber Heck., szürke
Tok-Accipenser Schypa Gülden, sto.) a Zománcosok
(Ganoidei) rendjébe és Tokfélék (Accipenserini) családjába tartozó halak, melyek a fekete és kaspi tengert s
az e tengerekbe szakadó folyamokat lakják.
Az úszhólyagnak belső hártyája áztatás aliai a külsö
rostos hártyától elválasztva, megtisztitva, kiszáritva s
különféle alakban összehajtva lanlalakú gytirúkké, vagy
vékony fehéres átlátszó, igen szívós, szag- és íznélküli
lemezekké idomitva fordul elő, melyek forró vizben és
borszeszben csaknem egészen felolvadnak ; az igen ragadós oldat töményités és kihűlés által sürű kocsonyát
képez.

224. Infusum laxatíviim.

Hashajtó forrázat

Bécsi haehajtó ital.
Végy : Szenna levelet

huszonÖt grammot
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Semina e capsulis operculatis collecta, minima,
orbiculari-sub-reiiiformia, compressa, reticulato-rugosa,
cinereo vel ochroleuco-fiisca ; odoris nullius, saporis
amari cum quadam acrimonia. — Nonnisi bene matura,
operculo capsulae ad tactum secedente legantur.

223. Ichthyocolla.
Accipenser Huso Linn. (Classis: Pisces, Ordo:
Ganoidei, Familia: Accipenserini) aliaeque species
Accipenserum (Accipenser stellatile Pali., Accipenser glaber Heck.) Accipenser Schypa (Gueld. etc.)
mare nigrum, caspicum fluminaque in ea aquas effundentia inhabitantes.
Tunica interior vesicae natatoriae maceratione a
tunica exteriore fibrosa separata, depurata et siccata, in
varias formas redacta; sistit annulos lyriformes vel lamellas tenues albidas, pellucidas, tenacissimas, inodoras,
et insipidas, in aqua fervida et spiritu vini ex toto fere
solubiles, solutione glutinante concentrata et refrigerata
in gelatinam spissam abeunte.

224. Infusum laxativum.
Aqua lazativa vienneneie. Initaram Sennae
compositum. Potio laxane viennensls.
Rp. Foliornm Seanae
grammala viginti quinque

25
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Közönséges forró vizet

200

kétszáz grammot
Negyed órai pállitás után a szűredékben
oldj fel

Válogatott calabriai mannát

harminczÖt grammot

35

Á deritett és sztírlézett folyadék
legyen
kéts\á\negyven gramm 240

225. Infasum Bhei ciim Natrio carbonico.

Rheum-öntelék szénsavas szikenynyel.

Végy : Összevagott rabarbara-gyökeret

10

tiz grammot

Jegeczedett szénsavas szikenyt

három grammot

3

s\á\hatvan grammot
Áztasd gyakori kavarás mellett tizenkét
óráig, ezután szűrd meg, és forrald fel.

160

Lepárolt hideg vizet

A felforralt szürlézett folyadék a kihülés ntán legyen
s\á%hatvan gramm

160

t 226. Ipecacuanha.

Hánytató gyökér.
Cephaälie Ipeoaonanha Willd., Brasilia fiatai
erdeiben tenyésző növény. Bnzérfólék.
Gyökér, hajladozó, két egészen négy millimeternyi
vastag, mindkét felé megvékonyodva, sürün álló, nem
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infonde per quadrantem horae cum
Aquae commnnis fervidae
grammatibus ducentis
In colatura solve

200

Mannae calabrinae electae
grammala triginta quinque

35

Clariiìcata et filtrata sit
grammatum ducentorum et quadraginta

240

225. Infusum Rheicum Natrio carbonico.
Tinotura Bhei aquosa.
Rp. Radicis Rhei conscissae
grammala decem

10

Nutrii carbonici crystallisati
grommata tria

3

Aquae destillatae frigidae
grammala centum et sexaginta
Macera per horas 12 saepius miscendo.

160

Colatura ebulliat et refrigerate filtrata sit
grammatum centum et sexagintorum

160

f 226. Ipecacuanha.
Cephaélis Ipeoaouanha Willd., pianta in silvie primaevie Braeiliae oresoena. Rubiaoeae
Joes.
Radix flexuosa, duo ad quatuor millimetra crassa,
in utramque partem attenuata, annulis densis, incom-
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teljes, vastag gytirűinél fogva göcsös, kérge vastag,
szaruszerü, kifelé setétebb vagy halaványabb barna, befelé barnas, a fehéres vékony fáról lefejthető penészes,
kellemetlen szagú, undoritó, keserű, csípőses ízű.
Porratöréskor a belsö fa, mely az egész súlynak körülbelül riegyedrészét teszi, hagyassék vissza vagy vettessék el.
A gyökeret ovatosan kell eltenni.

227. Iris.

Nőszirom.
Firenze! nőszirom gyökere.
Firenze! nőszirom és halavány D., Europa
déliebb tájain honos, s felső Olaszországban
kiválólag tenyéeztik. Nősziromfélék.
Gyöktörzs lehámozva, kevéssé nyomott, szilárd,
keményj különböző hosszúságú, majdnem négy centimeter széles, tagolt, alsó felületén a lemetszett gyökerek
helyeiti hegyes, fehéres színű, gyakran buzogányalakú
ágakkal keverve, ibolyaszagot áraszt.

t 228. Jalapa.

Jaiapa gyökér.

Ipomoea porg*a Hayne, a mezikoi hegyeken
tenyészik. Folyondàrfélék.
Gümök, vagy gömbölyüek, vagy körtealakúak, vagy
hosszasak, különböző nagyságúak, egészek vagy szétmetszvék, tömöttek, súlyosak, kivül barnák, ránczosak,
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pletis, torosis verrucosa, cortice crasso, corneo, extrorsum obscurius vel pallidius fusco, iutrorsum subfusco,
facile a Ugno tenui albido separando ; odoris mucidi, ingrati, saporis nauseosi, amari, subacris.
In parando pulvere lignum internum, quod circiter
quartam ponderis partem effìcit, remaneat atque rejiciatur. Radix caute servetur.

227. Iris.
Irle fiorentina Linn., et Iris pallida Lamarok,
in Europa australiore indigena et in Italia
superiore imprimis oulta. Irideae Juss.
Rhizoma (Radix Ireos florentinae) decorticatimi,
paullum depressum, solidum, durum, variae longitudinis,
ad quatuor fere centimetra latum, articulatum, latere inferiore radicibus resectis cicatricatum, coloris albidi, saepe
ramis clavatis mixtum, odorem violarum spargens.

f 228. Jalapa.
Ipomoea purga Hayne; pianta in montibue
mexioanis indigena. Convolvulaoeae Juss.
Tuberà (Radix Jalapae) vel globosa vel piriformia
vel oblonga, variae magnitudinis, integra aut dissecta,
compacta, ponderosa, extus rasca, rugosa, in rugis resina
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a ránczok fekete gyántával bevonva, belül vüágosbarnák,
számos, setétebb központi övvel, mely gyántás, fénylő
sejteket tartalmaz ; gyenge, undoritó, kellemetlen édeses,
végül csípős ízú.
Száz rész por legalább tiz rész gyántát tartalmazzon.

229. Jodum.

Jód.
Iblany.
J 2 =254.
A dülény rendszerhez tartozó, többnyire lemez alakú,
fémfényú, feketés szürke, egészen száraz jegeczek. Vizben kevéssé jódkalium oldatban, borszeszben, aetherben
barna színnel, chloroformban biborvörös színnel tökéletesen oldhatók. Hevités által teljesen iUaojon el.
Óvakocyál a vizzel megnedvesitett jód beszerzésétöl.

230 Juniperus.

Boróka.
Fenyőmagvak.
Közőnséges Boróka, oeerje, hegyeinken.
Toboztermők.
Gyümölcs, gönibölyü, borsónyi, húsos, héja kivü
fekete ibolyaszínű, fénylő, szárítva feketebamás ; gyur
mája lágy, végül szivacsos, zöldesbarna; csonlkemény
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nigrícante obducta, intus laete fosca, zonis concentricis,
numerosis, obscurioribus, cellulas resíniferas nitidas continentibus notata, odoris debilis, nauseosi, saporis ina*
moene dulciusculi, deinde acris.
Gontineant minimum resinae partes decem in centum pulveris partibus.

229. Jodum.
m

J2 - 254.
Sistit crystallos rhomboideas, plerumque lamellares,
metallice splendentes, nigro-griseas, plane siccas, in aqua
parum, in solutione Kalii j oda ti, nec non in spiritu vini
et aethere colore fusco, in chloroformio colore purpureo
perfecte solubiles. Calefactae ex integro avolent.
Cave, ne jodum aqua humectatum emas.

230. Juniperus.
Baooae Juniperi.
Janipenie oommanie Linn., fratex vel arbnae apnd noe montloola. Coniferae Joes.
Frnctus globosi (Baccae Juniperi), pisi magnitudinis, carnosi, integumento exteriore nigro-violaceo, nitido, insiccatis nigro fuscente; parenchymate pulposo,
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mirigyes magvakkal ; kellemes, balzsamos szagú, édeses
ízü, kevéssé kesemyés, illatos.
Az éretlen, szürkés vagy verhenyes magvak vettessenek vissza.

231. Kalium aceticum s ohitum.

Eczetsavas kalium-oldat
KG2H3O2 = (G2H3O)OK = 98* 1.

Végy : Tisztitott szénsavas kaliuinból
hetven grammot
old fel lassanként :
fligitott eczetsavban

70

hdromszáz grammban 300
A folyadékot a szénsav tökéletes eltavolitasa végett
melegitsd meg ; azután adj hozzá még annyi szénsavas
kaliumot vagy eczetsavat, hogy a folyadék közönyös
hatású legyen. Végttl szűrlézd meg a folyadékot és párold be vizfürdőn addig, mig fajsúlya 1*20 lett.
Tiszta átlátszó, majdnem közönyös hatású folyadék
legyen, mely kénhydrogenviz által meg ne zavarodjék.

232. Kalium bromatum.

Bromkalium

Hamanybüzeg.
KBr«119-1.
A köbalakú, színtelen, szagnélküli jegeczek csípös
sósízűek, vizben könnyen, borszeszben nehezebben oldhatók. A vizoldat chlorviz aliai vörösbarna színü lesz és
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demum spongioso, e subviridi fosco; seminibus osseis,
glanduliferis ; odore grate balsameo ; sapore subdulci et
cum aliqua amaritudine aromatico.
Rejiciantur fructus immaturi, grísei vel rufi.

231. Kalium aceticum solutum.
Kali aoettaum solatimi. Liquor Kali aoetiei.
Liquor Terrae foliatae TartarL Aorta« Lizivae. Aoetae Potassae.
KC2H3O2 - (QjHsOJOK = 9 8 1 .

Rp. Kalii carbonici depurati
granimata septuaginta 70
Sensim ingere in
Acidi acetici dilati grammatibus trecentis 300
Liquor calefiat ad acidi carbonici perfectam expulsionem, dein tantum sive Kalii carbonici sive Àcidi acetici
addatur, quantum ad perfectam neutralisationem requiritur. Quo facto liquor filtratus in balneo aquae evaporetur ad pondus specificum 1*20.
Sit liquor limpidus, fere neuter, aqua hydro-sulfurata ne turbetur.

232. Kalium bromatum.
Bromuretum potassioum. Potaseli Bromidmn.
KBr= 119-1.
Crystalli cubicae, decolores, inodorae, saporis salini
pungentis, facile in aqua, difficilius in spiri tu vini solubiles. Solutio aquosa per additam aquam chlori colorem
16
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chlorformmal Összerázva, színét ennek kölcsönzi, mig a
vizoldat színtelenné lesz.
A vizoldat chlorbarium által alig zavaroc|jék meg,
higitott sósav bromot ne válasszon ki oldatából.
Ha 1*191 gramm bromkalium lepárolt vizben feloldva, tiz köb-centimeter légenysavas eztist-oldattal elegyittetik, csapadék áll elő ; az erről leszürt folyadék többé
sem légenysavas ezüsttel, sem sósawal ne adjon oly
csapadékot, mely légenysavban nem oldható.

233. Kalium carbonicum crudum.

Nyers szénsavas kalium.
Hamuzsír.
Száz részben legalább 80 rész szénsavas kaliumot
tartalmazzon ; ennélfogva belőle egy gramni 11*5 köbcentimeter lúgmérő folyadékban feloldva, oly oldatot
adjon, mely felfőzés után még égvényes hatású.

234. Kalium carbonicum depuratum.

Tisztitott szénsavas kalium.
BorkŐBÓ.

Fehér, a levegőn megnedvesedő por legyen, mely
saját súlyával egyenlő vizmennyiségben tiszta átlátszó
oldatot ad. Eroseli égvényes hatású legyen. Légenysavval túltelitve, légenysavas ezüsttel és légenysavas
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induat fuscorubrum, qui conquassando cum gutlis
aliquot chloroformii in hoc migret relieta sotutione decolore.
Solutio aquosa cum baryo chlorato tentata vix turbetur et cum acido hydro-chlorico diluto mixta Bromum
ne secernat.
Quodsi grammata 1*191 Kalii bromati in aqua destillata soluta miscueris cum centimetris cubicis decem solutionis argenti nitrici normalis, praecipitatum oriatur et
liquor supernatans, nec nova portione argenti nitrici, nec
addito acido hydro-chlorico praecipitatum in acido nitrico
insolubile deponat.

233. Kalium carbonicum crudum.
Contineat in 100 partibus minimum 80 partes Kalii
carbonici, hinc gramma unum cum centimetris jcub'.cis
11*5 solutionis alcalimetricae mixtum post ebullitionem
liquorem praebeat reactionis, adhuc alcalinae.

234. Kalium carbonicum depuratum.
Kali oarbonionm purum. Carbonas Liadvae
panie. Carbonas Potaesae vel Lixivae Alkali
vegetatole mite depuratimi. Sai Tartari.
K2CO3= 138*2.
Sit pulvis albus, in agre humescens, in aequali pondere aquae perfecte et quidem limpide solubilis.
Sit reactionis fortiter alcalinae. Acido nitrico supersaturatus, addito argento nitrico et baryo nitrico nonnisi
16«
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bariummal csak gyenge zavarodást adjon. Sósawal telitve, kénhydrogenviz által csapadékot ne idézzen elő és
sötét színt se vegyen fei. A vizoldat kénsavas vas-oldattal
és egy csepp vaschlorid oldattal elegyitve azután sósavval
megsavanyitva, sem kék színt, sem kék csapadékot ne
keletkeztessen.
Egy gramm szénsavas kalium lepárolt vizben feloldva és 14*4 köbcéntimeter lúgmérő folyadékkal elegyitve, felforralás után még égvényes hatású folyadékot
adjon.

235. Kalium carbonicura solutmn.

Feloldott szénsavas kalium.
Végy : Tisztitott szénsavas kaliumból

grammot 100
Lepárolt vizből
kéts\á\ grammot
200
A szűrlézett folyadékot tedd oly sürűvé, hogy fajsúlya 1*33 legyen és tartsd el.

236. Kalium chloricum.

Chlorsavas kalium.
Halvanysavae hamany.
KG1O3 « 122-6.
Lemez vagy tábla alakú, az egy hajlású rendszerbe
tartozó jegeczek, melyek körülbelül 16 súlyrész hideg és
2 súlyrész forró vizben oldhatók.
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turbetur. Acido hydrochlotfco saturatus, addita aqua
hydro-sulfurata nee praeeipitatum demittat, nee colorem
obscurum induat. Solutio ejus aquosa cum solutione ferri
sulfurici et una gutta olei niartis, addito acido hydrochlorico nee colorem caeruleum induat, nee tale praeeipitatum deponat.
Gramma unum Kalii carbonici aqua destillata solutum et centimetris cubicis 14*4 solutionis alcalimetricae
post ebullitionem mixtum liquorem praebeat reactionis
adhuc alcalinae.

235. Kalium carbonicum solutum.
KaV oarbonlotun solatimi. Liquor ealis Tartari. Oleom Tartari per deliquium.
Rp. Kalii carbonici depurati
grommata centum
Aquae destillatae grammata ducenta
Uquorem filtratum ad pondus specifìcum
redactum serva.

100
200
1*33

236. Kalium chloricum,
Kali oblorioum. Kali oxymuriatioum. Kali
muriatioum oxygenatum. Chlorae Lixivae,
seu Potaesae seu kalious.
Crystalli rhomboideae, lamellares vel tabulaeformes,
in aquae Mgidae partibus circiter 16, in bullientis 2
solubiles.
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Éghető anyagokkal összedőrzsölve, melegités vagy
ütés által eldurran.

237. Kalium hydro-oxydatum.

Kaliumhydrat
Marò hamany vizegy.
KOH-56-1.
Á nyers szénsavas kaliumból előállitott rudakba

öntött készitmény, kevéssé sárgás színü. Fél súlyrész
vizben könnyen oldható. A vizoldat higitott sósavba
öntve, ne nagyon pezsegjen. 70 százalékos borszeszben
csaknem teljesen feloldódjék. Higitott kénsavban fcloldva
és töménykénsawal elegyitve, a fölibe öntött kénsavas
vasoldatot ne barnitsa meg.

238. Kalium hydro-tartaricum.

Savanyű borkösavas kalium.
Tleztitott borkő.
KG 4 H 5 O 6 =1881.
A dülény rendszerbe tartozó jegeczekből álló tömör
kérgek, melyek a levegőn változatlanok, fehérek, áttetszőek és savanyú fanyar ízűek. 240 súlyrész 10 fokú,
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Cum combustibilibus tritum, calefactum vel percus
sum detonai.

237. Kalium hydro-oxydatum.
Kali oauetioiim. Kali hydrionm fasum, Lixiva
. Hydra« kalious fosiis. Potassa oanstioa. Potassae Hydras. Lapis oanstions
Chirurgorum.
KOH = 56' 1.
Praeparatüm ex Kalio carbonico crudo paratum
atque in baccillos fusum sit parum flavescens, in aquae
frigidae parte dimidia facile solubile, solutio aquosa in
acidum hydro-chloricum infusa ne nimis effervescat. In
spiritu vini 70% fere ex integro solvatur. In acido sulfurico diluto solutum et cum acido sulfurico concentrato
mixtum, superfusa solutione concentrata ferri sulfurici,
colorem fusco-rubrum ne induat.

238. Kalium hydro-tartaricum.
Kali tartarionm aoidum depuratimi. Kali bitartarioum. Tartarus depuratile. Cremor Tartari. Tartras Lixivae seu Potassae aoidnlns.
Potassae Tartras aoidus. Crystalli Tartari.
KC4H5O6 = 188-1.
Crustae compactae e crystallis rhombicis, aè*ri resistentibus, albis, diaphanis, saporis acido-acerbi. Solvuntur in aquae partibus 240 sub temperatura 10° et in
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15 súlyrész forró vizben oldhatók. A vizoldat kénammo
nium aliai ne zavarodjék meg.

239. Kaliuni hypermanganicum.

Felmangansavas kalium.
KMnO 4 =1581.

Hasábalakú sötét vörös, férnfényü jegeczek, gyengén
összehuzó ízzel birnak, és 15 súlyrész vizben oldhatók.
Az igen higitott oldat kezdetben biborszínú, néhány csepp
kénsav által vörössé lesz, késöbb elszíntelenedik, mialatt
vörösbarna ttledék válik ki.
A jegeczek natríum hydroxyddal megmelegitve zöld
folyadékot adnak. Szerves anyagok és a világossag által
bomlast szenvednek.

240. Kalium jodatum.

Jodkalium.

Hftmanyiblag.
KJ= 166-1.
Köbalakú, szin és szag nélküli jegeczek. A levegőn
3
változatlanok, / 4 súlyrész hideg vizben, 6 súlyrész 90
szazalékos borszeszben oldhatók. A vizoldat közönyös
hatású legyen, igen híg sósawal jódot ne válaszszon ki ;
chlorbaríummal alig zavai*ódjék meg. A csapadék, melyet
légenysavas ezüst előidéz, ammoniával összerazva és le-
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partibus 15 bullienüs. Soluti o aquosa ammonio hydro
sulfurato ne turbetur.

239. Kalium hypermanganicum.
Ptrmanganae Potaseae vel potaasioue.
KMnO 4 =1581.
Crystalli prismaticae coloris intense rubri, metallice
splendentes, saporis parum adstringentis, in partibus 15
aquae solubiles.
Solutio valde diluta coloris initio purpurei additis
acidi sulrarici aliquot guttis rubefit, demum decolor evadit sedimentum fuscorubrum deponens. Grystalli cum
solutione natrii hydro-oxydati calefactae liquorem viridem praebent; substantiis organicis et luce decomponuntur.

240. Kalium jodatum.
Kalium hydro-jodionm eoa hydro-jodinioum.
Hydrojodas Lixivae. Jodaretvun Potassae.
Potaseli Jodidam.
KJ=1661.
Crystalli cubicae, decolores, inodorae, in aere im3
mutabiles, in /± partibus aquae frigidae, in partibus 6
spiritus vini 90% solubiles. Solutio aquosa sit neutra,
cum acido hydro-chlorico valde diluto, jodum ne secernat, cum baryo chlorato tentata vix turbetur et praecipitatum, quod ex solutione ope argenti nitrici obtinueris,
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szűrve oly folyadékot adjon, mely légenysavval telitve
csak megzavarodik, a nélkül, hogy csapadék származnék.

241. Kalium natrio-tartaricum.

Borkősavas kalium - natrium.
Seignette eó.
KNaC4H4O6,4H2O = 282*1.

Az árúbeli só átjegeczités által tisztittassék meg. A
hasábalakú jegeczek színtelenek, átlátszók legyenek;
2 súlyrész vizben tökéletesen oldhatók. A vizoldat sem
kénhydrogenviz, sem sóskasavas ammonium által ne zavaro^jék meg; chlorbariummal és légenysavas ezüsttel
légenysavban oldhatlan csapadéknak legfölebb csak
nyoma mutatkozzék.

242. Kaliiun nitricom.

Légenysavas kalium,
Salétrom.
KNO 3 =1011.
Hasáb alakú, légálló jegeczek, 3 súlyrész hideg
0*4 súlyrész forró vizben oldhatók. Az oldat légenysavas
ezüst hozzáadására csak kevéssé zavarodjék meg, de
csapadékot ne adjon.
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cum ammonia quassatum liquorem praebeat, qui addita
acidi nitrici copia excedente turbidus tantunimodo evadit, non vero praecipitatum deponit.

241. Kalium natrio-tartaricum.
Tartaro« natronatus. Kali natronato-tartarioum. Tartara* Lizivae et Sodae. Sai Seignetti. Natro-Kali tartarloum.
KNaC4H4O6,4H2O - 282*1.
Sai venale nova crystallisatione purgetur.
Sint crystalli prismaticae, decolores, pellucidae, in
partibus 2 aquae frigidae perfecte solubiles. Solutio aquosa
nee aqua hydro-sulfurata, nec ammonio oxalico turbetur,
cum solutione baryi cblorati vel argenti nitrici explorata
ad summum vestigia praecipitati, in acido nitrico, insolubilis, edat.

242. Kalium nitricum.
Kali nitrioum depuratimi. Nitrum depuratum. Nitrae Potaseae een Lizivae. Nitrae
kalious depuratile.
KNO 3 = 101-1.
Crystalli prismaticae in agre persistentes, in aquae
frigidae partibus 3 in aquae bullientis 0*4 solubiles. Sulutio argento nitrico addito parum nonnisi turbetur, praecipitatum ne deinittat.
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t 243. Kalium stibio-tartaricum.

Borkősavas antimon-kalium.
Hánytató borkő.
= 343*1.

Az árúbeli só átjegeczités által tisztittassék meg.
Igen fehér, kezdetben édeses, késóbb ingerlő, fém ízű por
legyen, mely 15 súlyrész hideg és 2 rész forró lepárolt
vizben ínaradék nélkül oldódjek.
Sósav által megsavanyitott oldatában kénhydrogenviz által dús, narancsszínű csapadék származzék. A sósawal megsavanyitott oldat, miután sok vizzel higittatott
fehér csapadékot ad, ez leszűretvén és a Marsch-féle készülékbe adatván, a fejlődő köneny légenysavas ezüsi oldatba
vezettetik. Ekként antimon ezüstből allò fekete csapadék
keletkezik, melyről az oldat szűrléztessék le. Utóbbi beparoltatva ne hagyjon vissza sarga vagy vörös, vizben
oldhatlan arseneásavas vagy arsensavas ezüstöt.

244. Kalium ßulfuratum.

Kénkálium.

Hamanykénmàj.
Végy: Kénvirágból

Ötven grammot

50

Tisztitott szénsavas kaliumból
szdz grammot

100

Bensőleg Összeke verve befedeit porczellán tégelyben
olvaszd gyenge tüznél mindaddig, mig a pezsgés által felduzzadt tömeg csendesen folyóvá vált és egy kis kivett
kémle 2 súlyrész vizben maradék nélkül feloldhatóvá lett.
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f 243. Kalium stibio-tartaricum.
Tartaros emettane. Tartaros etibiatoe. Tar
tras Lizivae et AntimonlL
Sai venale nova cryslallisatione purgetur. Sit pulvis albissimus, saporis primo dulcis, dein irritantis, metallici, in aquae destillatae partibus 15 in fervidae partibus 2 absque sedimento solubilis.
Solutio, acido hydro-chlorico acida reddita, addita
aqua sulfurata praecipitatum aurantiaco-rubrum abundans deponat. Quodsi solutionem cum acido hydro-chlorico miscueris et aqua abundanti dilueris, praecipitatum album nascitur ; liquorem fìltratum in apparatum
Marshii pone, atque gas Hydrogenium inde evolutum in
solutionem argenti nitrici deriva. Post fìltrationem argenti stibiati nigri, evaporatione filtrati facta, nullum
residuum flavum vel rubrum argenti arsenicosi vel arsenici in aqua insolubile remaneat.

244. Kalium sulfuratum.
Hepar Solfarle kalinom. Solforetom Lizivae
eeo Potaseae.
Rp. Sulfaris sublimati
grammata quinquaginta

50

Kalii carbonici depurati
grammata centum 100
Intime mixta in crucibulo porcellaneo tecto leni
igne liquescant, donec effervescentia peracta massa tranquille fluat et portio exemta in duabus partibus aquae
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Azután öntsd ki az egészet mozsárba, és raihelyl kihűlt,
tedd el jól zárt edényben.
Bama-sárga színű ; vizben és borszeszben könnyen
oldható legyen.

245. Kalium sulfuratuin pro balneo.

Fürdőkhöz való kénkalium.
2 rész nyers szénsavas kalium és 1 súlyrész kénből,
hasonló módon állittassék elő és tartassék el.

246. Kalium sulfuricum

Kénsavas kalium.
K 2 SO 4 = 174*2.
Tömör hasábos jegeczek vagy jegeczes kérgek, melyeknek hatszögű csúcsai letompitvák ; a levegőn állandóak, lakmusz papirra h;ttás nélktiliek, 9 súlyrész hideg
és 4 súlyrész forró vizben oldhatók.
A vizoldat kénhydrogenviz aliai ne zavarodjék meg.
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perfecte solvatur. Tum massam in mortarium effasam et
refrigeratam in vase bene claudendo reconde.
Sit coloris e füsco citrini, in aqua et spiritu vini
solubile.

245. Kalium sulfuratum pro balneo.
Hepar Solfarle vulgäre.
Simili modo e Kalii carbonici crudi parlibus 2 et
sulfuris parte una paretur et servetur.

246. Kalium sulfuricum.
Kali gulfarloum. Solfa« Potassae eeo Lizivae. Solfa« kalleos, Aroanom doplieatom.
Tartaros vitriolatae. Sai polyehrestom
Qlaserl.
K 2 SO 4 = 174-2.
Oystalli aut crustae crystallinae cohaerentes prismaticae, sexangulo truncatae, in aere constantes, ad
chartam exploratoriam indifferentes, in partibus 9 aquae
frigidae, in partibus 4 fervidae solubiles.
Solutio aquosa aqua hydro-sulfurata ne turbetur.
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247. Kalium tartariciun.

Közönyös borkösavas kalium.
K 2 G4H 4 O 6 = 226-2.

Végy : Tisztitott szénsavas kalinmból

ötvenöt grammot

55

Old fei :
Lepárolt vizben
kéts\a\ grammban 200
A porczellán csészében felmelegitelt oldathoz adj
lassanként folytonos keverés mellett:

Savanyú borkösavas kalinmot

s\á\6tven grammot 150
Ha a szénsav elüzése után az oldat még nem volna
közönyös, szénsavas kalium-oldatból adj hozzá annyit,
mennyi a telitéshez sztikséges.
A folyadék álljon 24 óráig, azután szűrlézd le és
vizfürdőben párold be szárazra.
Igen fehér, közönyös hatású, egyenlő súlyrész hideg és fél súlyrész meleg vizben oldható por legyen. Az
oldat kénhydrogenviz által meg ne zavarodjék és egyéb
kémhatasai hasonlók legyenek a borkösavas kalium-natriuméihoz.

248. Kamala

Ramala,

Bottlera tinotoria Bozb.; fa Keletindiàban.

Kutyatejfólók.
A Rottlera niirìgyei a gyümölcsburkon jönnek
elő, innét gyüjtve, félig gyántás, téglaszínű port képez-
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247. Kalium tartaricum.
Kali tartarioum neutroni. Tartras potaseioua.
Potaeeae Tariras. Tartara» tartarisatue.
Tartras Kalious. Tartarne solubili«.
K2G4H4O6 = 2 2 6 2 .

Rp. Kalii carbonici depurati
grammata quinquaginta et quinque
55
Solve in
Aqnae destillatae grammatibus ducentis 200
Solutioni in vase porcellaneo calefactae sensim sub
continua agitatione ingere

Kalii bydro-tartarici ''
grammata centum et quinquaginta 150
Quodsi post extricationem acidi carbonici soluta
non sint neutra, adde Kalii carbonici soluti quantum sufficit ad saturationem.
Liquorem sepone per 24 horas, deinde filtra et in
balneo aquae evapora ad perfectam siccitatem.
Sit pulvis albissimus, neuter, in aequali pondere
aquae frigidae, in dimidiò fervidae solubilis ; aqua hydrosulfurata solutio ne turbetur, caeterum ut solutio Kalii
natrico-tai'tarici ad reagentia se praebeat.

248. Kamala.
Rottlera tinotoria Bozb. ; arbor Indlae orientalie. Eaphorbiaoeae R. Br.
Glandulae Rottlerae indumentis fructuum insidentes collectae sistunt pulverem subresinosum, colore
17
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nek, kicsinyek, lenyomottak, gömbölydedek, s buzogányszerű, balzsammal teli hólyagocskákat tartalmaznak. A
mindig közéjük kevert, sokkal könnyebb apró szőröcskéktől lehetőleg, nemkülönben a homoktól tisztán tartassanak.

249. Kreosotnm.

Kreosot

Olajszerü, kezdetben színtelen, később megsárguló
folyadék, melynek sajátságos kozmás szaga van. Vizben 100 súlyrészben, borszeszben és aetherben igen könynyen oldható. Formi 203°-nál kezd; fajsúlya 1*037 és
1 '086 között ingadozik. A vaschlorid oldatot nem festi
kékre, ha azonban borszesz adatik hozzá, sötét zöld színt
ölt fei. 20°-nál a zerus alatt még nem fagy meg.

250. Kusso.

Brayera virágai.
Brayera anthelmintioa Kunth, Abyseinia hegyein tenyéező fa. Rózeafélék.
Bugavirágzat, ntfi, igen tömött, nagyon szét-

ágazó, szőrős, sokvirágú, kerekded, kétmurvás, középen
levő, többé-kevésbé elnyilt virágokkal, a rövid, pergeszerű
szőrös alsó kehelyhez nőve ; a külső lengék négyen vagy
öten vannak, hosszúdadok, körülbelűl centimeter hoszszúk, hártyásak, reczések, verhenyesek vagy zöldesek ;
undoritó-kesernyés ízű. Vastagabb ágaktól tisztittassék
meg, s jól zart, fénytől óvott edényekben tartassék.
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laterum, constantem ex glandulis minutis depresso subglobosis, vesiculas clavatas, balsamo repletas continentibus. Sit a pilis minutis stellatis semper immixtis, multo
levioribus, quantum fieri potest, et ab arena liber.

249. Kreosotum.
Sistit liquorem oleosum, initio decolorem, dein flavescentem, odoris empyreumatici fortis, peculiaris; solvitur in 100 partibus aquae, facillime in spiritu vini et
aethere ; versus temperaturam 203° ebullire incipit ; pondus spec. variat 1*037—1*086. Solutioni ferri sesquichlorati colorem caeruleum non tribuit, verum accedente
spiritu vini color intense viridis enascitur; sub temperatura — 20° in massam solidam non abit.

250. Kusso.
Brayera anthelminthioa Kunth, arbor in
Abyeeiniae montibne indigena. Roeaoeae
Lindley.
Paniculae femìneae (Flores Brayerae, Flores
Kosso) densissimae, ramosissimae, villosae, multiflorae,
floribus bibracteatis, peryginis, plus minusve defloratis,
bracteis subrotundis sepalìsque exterioribus (quatuor vel
quinque oblongis, circiter centimetrum longis, membranaceis, reticulatis, rubentibus vel subviridibus, hyanthio
brevi, turbinato, villoso insertis; saporis nauseoso-subamar i. A ramis crassioribus liberatae in vasis bene clausis, luci imperviis serventur.
17**
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t 251. Lactucarium.

Salátanedv.
Közönségee Salata, a nàlnnk tenyésztett novények között igen öemeretee. Osezetett.
virágúak.
Tejnedv, levegőn megszáradva, rendetlen idomú

darabokban, melyek borsónyi vagy mogyorónyi nagyságúak, vegyest sárgásbarna és szenyes-zöld színüek, homályosak, törékenyek. Sajátságos szagú, kevéssé mákonyhoz hasonló; csípőses-keserü ízű. Vizzel zavaros
oldatot képez, borégényben és borszeszben csak részben
oldható.
Még el nem viragzott növényböl gyümölcséréskor
gyüjtetik, reggel a szárak és a levelek hámját harántúl
bemetszvén, s a megsürűsödő cseppeket délelőtti órákban
Összeszedvén, minek megtőrténtével azok enyhe hőnél
szárittassanak meg.
Azon nedv, mely az egész növény kisajiolásából állíttatik elő és penészes, vettessék vissza.
Jól zárt edényekben tartassék.

252. Lapis Haematites.

Vérkő.
Veree termée vaeéleg.
Vasélegben dús ásvány, szilárd, rostos-sugaras ve«
. res porrà törhető.
A kön-halvanysav ráöntésekor ne pezsegjen, nem-
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f 251. Lactucarium.
Laotuoa sativa Linn., pianta inter otdtas
notissima. Compoeitae Vaillant.
Saccus lacteus, aere induratus, prostat in
frustis ìrregularibus pisi vel nucis avellanae magnitudine,
colore e flavo ftisco et sordide virescenti mixto, opacis
friabilibus. Odor peculiaris, aliquomodo opio similis, sapor subacri-amarus. Cum aqua solutionem turbidam
praebet, in aethere et in spiritu vini e parte tantuni solubile.
Colligitur e pianta nondum deflorata fructum maturescente, mane caulis ac foliorum epidermide transversim incisa, atque lacrymis spissescentibus horis pò
meridianis collectis, leni deinde calore penitus exsiccatis.
Ex integra pianta pressione obtentum et mucidum
rejiciatur.
Servetur in vasis bene clausis.

252. Lapis Haematites.
Ferrum oxydatum nativnm rubrum.
Minerà ferro-oxydato dives, occurrit massis solidis,
fibiis radiatis, pulverem rubrum largientibus.
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különben ha a nevezett savval melegíttetik, halvany ne
fejlődjék ki.

253. Lauras.

Babér.
Babérbogyók.
Nemee Babér, a földközi tenger vidékein
tenyéezö örökzöld fa. Babérfélék.
Gyümölcs, csontar, száraz, tojásdad, ráncos, bar-

nasfekete, kicsiny cseresznye-nagyságú, a középburok
vékony, a belső burok papirszerű, barna-vörös ; a mag
két félgömbölyded, olajos-húsos, bamás szikké könnyen
szétválik ; sajátságos szagú, olajos, keserű ízú.

254. Lavandula.

Lavandula.

*

Orvoei Lavandula, egéez dèli Eurtfp&ban
hono8T náltuik a kertekben tenyésztetik.
AJkasok.
Virágok, teljes kinyilásuk előtt száraikról leszakitva, kékek, hengerded, bolyhos, ötször-fogazott kelyhüek, a legfelső fog nagyobb a többinél, a parta kétajkú,
illatos, átható szagú.
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Ne acido hydro-chlorico affuso effervescat, nec
cum eodem acido calefactum chlorum exhalet.

253. Laurus.
Lauras nobiltà Linn., arbor semperviren*
regionie mediterraneae. Lanrineae Vent.
Fructus (Baccae Lauri) sistunt drupas siccatas,
ovales, rugosas, e fusco nigras, minoris cerasi magnitudine, mesocarpio tenui, putamine chartaceo, ex fusco
rubro ; semine in cotylas duas fere hemisphaericas, oleosocarnosas, subfuscas facile secedente; odoris peculiaris,
saporis oleosi, amari.

254. Lavandula.
Lavandaia officinali« Chaix, pianta in Europa
australi spontanea, in hortie apnd noe onlta.
Labiatae Joes.
Flores ante plenariam anthesim e pedicillis decerpti, caerulei, calyce cylindrico, villoso, quinque-dentato, dente summo majore, corolla bilabiata, odore aromatico fragrantes.
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255. Lichen islandicus.

Islandi zúzmó.

Cetraria ialandioa Aohariue, északi Európában, továbbá középső ée dèli Europa maga-

eabb hegyein a földön mindenhol található.
Parmeliafélék.
Telep, felálló, levélszerű, különbfélekép hasitott,

czafrangos, csatornás, majd barna, majd halaványabb,
alapján vérszerü, megszáradva merev, törékeny, megnedvesitye lágy, porczos, félig bőrszerü, keserú ízú; vizben
főzve és kihülve kocsonyát képez.
Tisztátlanságoktól és közbekevert mohadaraboktól
szabadittassék meg.

256. Linimentnm ammoniatum.

1116 kenöcs.

BepÜlő zsir.
Végy: Faolajat
s\á\hatvan grammot
Légeny könegoldatot
negyven grammot
Keverd összerázva.

160
40

257. Linímentum saponaio-cainphoratum.

Kámforos szappankenöcs.
Opodeldok.

Végy : Velenczei szappan-reszeléket

negyven grammot
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255. Lichen islandicus.
Cetraria ialandioa Aoharius, in Europa boreali,
in montibue oelsioribue Enropae mediae et
australi* gregarie ad terram nasoene, Parmeliaoeae Link.
Thallus erectus, foliaceus, varie laciniatus, fimbriatus, canaliculatus, hinc ruscus, illinc pallidior, in basi
sanguineus, quum siccus est rigidus, fragilis, quum humectatus est mollescens, cartilagineo-subcoriaceus, sapore amaro; cum aqua eoctus refrigerando gelatinam
efficiens.
Sit a quisquiliis aut muscorum fragmentis admixtis
liberatus.

256. Linimentum ammoniatum.
Linimentnm volatile.
Rp. d e i olivarum
grammata centum et sexaginta
Ammoniae
grammata quadragin ta
Misce conquassando.

160
40

257. Linimentum saponaio - camphoratum.
Opodeldoo.
Rp. Saponis reneti rasi
grammata quadraginta

40
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Szegedi fehér szappan-reszeléket
nyolc\van grammot
Borszeszt 70 %
Öts\ái grammot
Pállitsd a feloldasig és adj hozzá
Kámfort
ti\ grammot

Levendula olajat
Rozmarin olajat

80
500
10

mindegyikből öt grammot
5
Légeny-köneg oldatot husz grammot
20
Elegyités és szűrlézés után töltsd külön e czélra
szolgáló üvegekbe, melyek jól bedugaszolandók.

258. Linum.

Len.

Közőneéges Len. Hegye» vidékeinken tenyésztik. Lenfélék.
Magvak, petéded-hosszasak, összenyomottak, kö-

rülbelül négy millimeternyi hosszúk, simák, fénylők,
barnák, vizben megduzzadnak és csuszamlósakká lesznek, fehér, olajos magcsával.
Minden évben ujittassék meg.

259. Liquiritia.

Édes gyökér.

Hi^virioz.
8ima Higvirioz, délibben fekvő Eorópában
honos, nálunk tenyóeztetik. Pillangóeak.
Gyökér, igen hosszú, majdnera egyszerű, két centhneter vastag, súlyos, kivül szürkésbarna, csíkos baráz-
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Saponis Szegedinensis albi rasi
grammata octaginta

80

Spiritus vini 7Oo/o
grammata quingenta
500
Digere ad solutionem et adde :
Camphorae
grammata decem
10
Olei Lavandulae
„ Rosmarini a~ä grammata quinque
5
Ammoniae
grammata viginti
Mixtis et filtratis repleantur vitra propria, quae bene
obturata serventur.

258. Linum.
Liniim usitatieeimum Linn. Lineae De Candolle.
Semina obovato longa, compressa, circiter quatuor
millimetra longa, laevia, nitida, fusca, in aqua turgescentia et lubrica, nucleo albido oleoso.
Quotannis renovanda.

259, Liquiritia.
CMyoyrrhiza glabra Linn., pianta in Europa
aoetraliore spontanea, apud nos calta. Papilionaoeae L.
Radix perlonga, subsimplex, ad duo centimetra
crassa, ponderosa, extus griseo-fusca, striato-sulcata, in-
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dás, belül setétsárga, meglehetösen vastag kérgú, fája
kemény, vastag- és merev-rostos, haránt metszetben tömött, a vonalas bélsugaraktól sugaras ; igen édes, kevéssé
csípős.

TiUkés Higvirioz, dèli Oroezorezágban
vadon nő ée tenyéaztetik.
Gyökér, hosszú, négy centimeter vastag, külsö
kérge lehámozva, egyszersmind többnyire a gyöktörzstől
megszabaditva, sárga színü, a háncs vékony, a fa vastag,
sugaras, a törés igen rostos, igen édes ízú.

260. Liquor acidus Hallen.

Haller savanyú folyadéka.
Haller-féle sav.
Végy : Tömény borszeszt

$\á\Ötven grammot

Tiszta tömény kénsarat

150

ötven grammot
50
A savat cseppenként add a borszeszhez, hogy a keverék megínelegedjék, mely üvegdugóval jól zárt üvegben
tartassék.
Átlátszó sárgás színú, szesz és égény szagú folyadék legyen.
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tus obscure flava, cortice crassiusculo, Ugno duro, grosse
et rigide fibroso, transversim dissecto denso, radiis meduUaribus linearibus radiato; saporis perquam dulcis
cum aliqua acredine.

CHyoyrrhiza eohinata Linn., pianta in
Russia meridionali spontanea et onlta.
Radix longa, ad quatuor centimetra crassa, cortice
exteriore deglupta, plerumque et a cormo magno
liberata, coloris flavi, libro tenui, Ugno crasso, radiato,
fractura valde fibrosa, saporis valde dulcis.

260. Liquor acidus Halleri.
Elbdrinm aoidum Halleri ; Aoidnm Halleri.
Rp. Spiritus Tini concentrati
grammata centum et quinquaginta

150

Acidi sulforici concentrati pari
grammata quinquaginta
50
Guttatim ingere acidum in spiritum, ut mixtum
calefiat, quod in vitro epistomeo vitreo clauso servetur.
Sit liquor limpidus flavescens, odoris spirituoso
aetherei.
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t 261. Lobelia.

Porhonrojt
Hólyagoe porhonrojt íttve.
Hólyagos Porhonrojt, északl Amerikàban
honoe. Porhonrojtfélék.
i

A Tirágzó egész ítövény használtatik. A szár
egyszerű, fent ágcsás, sima ; a levelek váltogatók, gyérek,
mindkét oldalon szőrösek, az alantiak rövidnyélczesek,
a felsök ülnek, hosszúdad-gerely alakuak, hegyesek, egyenetlenül fürészesek ; fürtös kicsiny virágok, a kehely felfíyt, a parta félajakos, kék ; a gyümölcstok felfujt, többmagú. Az íz kezdetben gyenge, végül igen csípős.
Hozzánk a szétmetszett növényt igen összenyomott,
négyszegletes lepényekben hozzak.

262. Lupulns.

Komló.
Komlódék.
Közöneéges Komló, fóloeerje, kúszó, kétlaki,
nálnnk tenyéeztik. Kenderfélék.
Mirigyek, kicsinyek, igen rövid kocsányosak, vesédedalakúak, a hevenyében száritott komlótobozoktól
szita által külön választva, arany-, végül narancssárga
port képeznek, mely különös szagú és keserü ízű. Homokkal ne legyenek tisztátlanitva.
Évente ujittassanak meg.
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f 261. Lobelia.
Lobelia fallata Linn., pianta in Amerioa boreali spontanea. Lobeliaoeae Bartling.
Planta florida integra (Herba Lobeliae inflatae)
in usu est. Gaulis simplex, superne ramulosus, glaber,
folia alterna, sparsa, utrinque pi Iosa, inferiora breviter
petiolata, superne sessilia, oblongo-lanceolata, acuta inaequaliter serrata ; flores racemosi, parvi, calyx inflatus,
corolla sublabiata, caerulea ; fructus capsula inflata, polysperma. Sapor initio debilis, demum peracris.
Advehitur nobis pianta integra discissa in placentis
valde compressis, quadrangularibus.

262. Lupulus.
Humulus Lnpnlus Linn., euifrutex »oandene
dioious, apnd noe oultns. Cannabineae
EndL
Glandulae minutae, brevissime stipitatae, subreniformes a strobilis lupuli recens siccatis ope cribri
setacei separatae sistunt pulverem aureum, deinde aurantiacum, odoris peculiaris, saporis amari (Lupai in um).
Arena ne sint inquinatae.
Annue renovandae.
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263. Lycopodium.

Korpafíí.
Korpafü magva,
Buzoganyidomú Korpafü, máezó oserjéoske,
magaeabban fekvő hegyi erdökben tenyész.
Korpafüfélék.
Csírszemcsék, igen aprók, reczés-bordásak, négyszegletű-gömbölydedek, háromszegű-loboralakúak, alapjuk domború, igen finom és könnyen elfujható, vizzel
nem keveredő port képeznek, lángon hirtelen fellobbannak, halaványsárgák, szagtalanok és íztelenek.
Tisztátlanságoktól, homoktól és keményitőtől legyen
szabad, alakjáról és iblanyos kémhatós által könnyen felismerhető, ne zavartassék őssze fenyvek és mas fak sárga
hímporával, mely könnyen gömbökké tapad, s ujjak között dörzsölve, terpentjnszagot áraszt szét.

264. Macis.

Szerecsendióhéj.
Myristioa fragrane Houttuyn, Myrlstioa mosohata Linn., a molokkai szigeteken
tenyószö fa. 8zereoeendiófélék.
A magvak czafatos köpenye, törékeny, zsírfényü,
narancsszínű, sajátságos illatos szagú, rágva csípós.
A kereskedésben részint összenyomva, részint darabokban kapható.
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263. Lycopodium.
Lyoopodium olavatum Linn ; frutioulue repens in silvie montani« elatioribus oreeoens.
Lyoopodiaoeae De Oandolle.
Sporae minutissimae, reüculato - costatae, tetragono-globosae, pyramidem trigonam, basi maxime convexam efficientes, sistunt pulverem subtilissimum, mobilissimum, aquam respuentem, flanimae inspersum celeriter deflagraniem, pallide flavum, odoris et saporis expertem (Semen Lycopodii).
Sit liber quisquiliis, arena et amylo, forma et reactione jodi soluti facile discernendo, ne commutetur cum
polline aureo pinoruni aliarumque ai'borum, quod facilius in glomerulos coit et sub digitis trito terebinthinam
redolet.

264. Macis.
V*

Myrietioa fragrane Hontt. Myrietioa mo1
»ohata Li^nj étbor id ^ iteHlli • lÉ^ldooie
ii'ì\>.ii'A ijibjiiifi

Arili US setniuis
coloris amtiktiaKi J lodhgriè ^iiliáíiriii • auotítaítücny I ujiài/d uca
^•iÄensJiV/vj^irjyl

Hotiijiif ^ b m

tviiòm]ix^è>f

/K)

Obvenit in mercatura aut compressa aia io^á
mentis.
18
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265. Magnesium carbonicum hydro-oxydatiun.

Szénsavas magnesium-hydroxyd.
Szénsavas keeereny.
,3H 2 O=364.
Porlékony, hófehér, igen könnyú, vizben oldhatlan
tömeg, mely savakban pezsegve könnyen feloldható. A
savanyú oldat chlorbariummal ne zavarodjék meg,
és ammoniával telitve sóskasav által csak igen csekély
csapadékot acjjon.

266. Magnesium hydro-oxydatum.

Magnesium hydroxyd.
Keserenyvizvegy. Keserenyélegvizegy.
Mg(OH)2=58.
Végy : Frissen készült kesereny-élegból
ketven grammot
70
Lepárolt vizből
ötszdz grammot 500
Elegyitsd össze és tedd el négy jól zárt edényben.
A készitmény ezen mennyiségben mindig készen
fartassék a gyógyszertárakban.
A hydrat könnyen oldóíjjék higitott savakban.
Oly készitmény, mely liigitott kénsavval pezseg,
vettessék el.
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265. Magnesium carbonicum hydrooxydatum.
Magnesia oarbonioa. Magnesia hydrioo-oarbonioa. Magnesiae Oarbonas. Magnesia alba.
Magnesia Mnriae.
(MgCO3)3MgO2H2,3H2O = 364.
Massa pulverulenta, nivea, levissima, in aqua insolubilis ; in acidis cum eöervescentia facile solvitur. Solutio
acida baryo chlorato tentata ne turbetur et per ammoniam neutra redacta acido oxalico exiguum nonnisi praecipitatum deponat.

266. Magnesium hydro-oxydatum.
Magnesia usta in aqua. Magnesia hydrioa.
Hydras magnesious. (Antidotum Argentei fJbi.)
Mg(OH)2 = 58.

Rp. Magnesii oxydati recenter parati
grammala septuaginta

70

Aquae destillatae
grammata quingenta 500
Mixta serva in lagenis quatuor optime clausis.
Haec praeparati quantitas in pharmacopoliis sernpor praesto sit.
Hydras sit in acidis dilutis facile solubilis. "
Rejiciatur miscella, quae addito acido sull'urico diluto effervescit.
18*
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267» Magnesium oxydatum.

Magnesiumoxyd.
Keserenyéleg.
MgO=40.

Végy : Szénsavas magnesiuni-hydroxydból
tets^és szertnti mennyiségben.
Tömd máztalan agyag-edénybe, ugy, hogy az csaknem tele legyen, född be agyag fedővel és hevitsd gyengén mindaddig, mig a tömeg közepéből vett kémle vizzel
keverve higitott kénsavval nem pezseg.
Savakban pezsgés nélkül oldható, íze és hatása égvényes legyen.

268. Magnesium sulfuricum.

Kénsavas magnesium.
Kéneavas kesereny. Keserüsó.
MgSO4,7H2O=i246.
Fehér, fénylő, a levegőn kissé elmálló, hasábos jegeczkék, melyek közönyös hatásúak, 2 súlyrész hideg és
1 súlyrész forró vizben oldhatók. A vizoldat ammoniával
dús fehér csapadékot adjon, kénkönenyviz és kénammonium által ne zavarodjék meg. Fölösleges oltott mészszel
főzve oly folyadékot adjon, mely leszürve, szénsavas
íunmoniummal kiütve és ujra leszűrve, yégre pedig
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267. Magnesium oxydatum.
Magnesia osta sive oaloinata. Magnesia pura.
Oxydnm magnesionm.
MgO = 40.

Rp. Magnesia carbonici hydro-oxydati

q. v.

Inprime in vas fìgulinum non vitreatum, donec fere
repletum fuerit; operculo figulino imposito leniter calefìat, donec pars e medio massae calcinatae exemta et
cum aqua inixta acido sulfurico diluto affuso non amplius
effervescat.
Sit in acidis sine effervescentia solubile, reactionis
et saporis alcalini.

268. Magnesium sulfìiricum.
8ulfas Magnesiae. Magnesia snlforioa. Sai
amarne. Sai anglious, 8al Epsomensis. 8al
8edlitzensis.
MgSO4,7H2O=246.
Crystalluli prismaticae, albae, splendente«, in aere
parum fatiscentes, reactionis neutrius, et in aquae frigidae partibus duabus, in fervidae parte una solubiles. Solutio aquosa, addita amnionia, abundans praecipitatum
album deponat, et nee aqua hydrosulfurata, nec ammonio hydro-sulfurico turbetur, cum excedente calcio
extincto oxydato cocta liquorem praebeat, qui fìltratus,
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tökéletesen szárazra bepárologtatva. égvényes hatású
maradékot ne hagyjon vissza.

269. Malva.

Papsajt.
Kereklevelù Malva, erdei M., nàlnnk vadon
tenyésznek. Málvafélék.
Levelek hosszúnyélczések, szivalakú-kerekdedek,.
szegletesek vagy fóllebenyesek, iompa, félig kettősen csip-

kézett-fogazoit lebenyekkel, szőrcsések, fent setétzöldek,
alant halaványabbak, szagtalanok, íztik fűves-nyálkás. A
levelek virágzó növényekről szedessenek.
Erdei malva virágai, tökéletes nyiláskor szakittassanak le, a kehely burokkal ellátva, a parla ötszirmú,
rózsasziníí. a hímszálak egyfalkásak.

270. Manganimi hyperoxydatum natívum.

Természetes manganfeléleg.
Ceelenyfeléleg. Bamako.
MnO 2 =87.
Hamvas fekete darabok, a tűvel való karczolásnál
szürkc vonalat képezők. elönyüsebb azoknál, melyek
barna vonalat ailnak.
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ammonio carbonico praecipitatus et denuo fìltratus, de
mum ad perfectam siccitatem evaporatus residuimi rea
ctionis alcalinae ne relinquat.

269. Malva.
Malva rotnndifolia Linn. et Malva sylvestrie
Linn ; plantae apud noe vulgäre«. Malvaoeae
Juse.
Folia longe petiolata, cordato-orbicularia, angulata
vel sublobata, lobis obtusis, subduplicato-crenato dentatis, pilosiuscula, supra saturate viridia, subtus pallidiora,
inodora, saporis herbaceo-mucilaginosi, Folia e plantis
ilorentibus colligenda.
Flores Malvae sylyestris (Flores Malvae vulgaris)
sub plenaria anthesi decerpti, calyce involucrato, corolla
pentapetala rosea, staminibus monadelphis.

270. Manganum hyperoxydatum nativum.
MnO2 = 87.
Frusta cinereo-nigrescentia, lineam griseam, non
fuscam, acus ope ductam exhibentia praeferuntur.
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271. Manna.

Manna.
Mannatermő Körisfa, Calabriában ée Sioili ában honos és tenyésztetik. Olajfafélék.
Czukros, levegőn megszáradt nedv, mely a

megsértett törzsekből és ágakból foly ki. A calabfiai
kiválasztott manna szétmorzsolható tömegekben jön
elő, melyek különböző nagyságú, sárga vagy fehéres darabocskákból vannak Összetapadva, édes és mézszerű ízű,
némi féligundoritó csipősséggel.

Csò'ves calabriai manna egyenesen vagy csőves
darabokban kapható, melyek kopott hároniszegletück,
itt-ott félig hengerdedek, szárazak, kömiyük, törékenyek,
a türés körkörös jegeczes rétegekből áll, színük fehéres
vagy sárgás, tiszta mézízüek.

272. Mannitnm.

Mannaczukor.
1
Hasábalakú vagy tüszeiti, egészen fehér és fénylö
okef képez. nielyek kellenies édes ízűek, vizben és
IOITÓ boi'szt'szljeu könnyen oldliatók, Iikieg horszesz által
oldntnak.
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271. Manna.
Fraxinus orno* Linn., arbor in Calabria et
Sioilia indigena et onlta. Oleineae Link.
Est succns saccharinns e truncis et ramìs sauciatis effluens et aöre induratus. Manna cala brina
electa occurrit in massis grumosis e frustulis variae
magnitudini, flavis vel albidis, conglobatis, sapoiis dulcis, submellei cum quadam acredine subnauseosa.
Manna calabrina canellata sislit frusta planiuscula vel cànaliculata, obsolete trigona, bine inde subcylindrica, sicca, levia, friabilia, fractura stratis concentricis, crystallinis, colore albido vel subflavo, saporis
mellei purioris.

272. Mannitum.
Saooharnm Mannae

Sisti t crystallos prismaticas, vel aciculares, albissinias, nitentes, saporis grati dulcis, in aqua et spiritus
vini fervido facile, in spiriti! vini frigido parum solubiles.
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273. Mastiche.

Mastix.

Fistaoia lentieous Linn., a hellen Szigettenger
szigetein, kivált Chioe szigetén nő és tenyésztetik. Anaoardiumfélék.
A tőrzs és az ágak megsértése után kifolyó és a
ltvvegtfn megszáradt nedv, mely gömbölyded, többnyire borsónagyságú, sárgás. feltìlctéii pomi valtozó
szemcsékböl áll, iörésük üvegfényű, átlátszó, kftnnyen
lörhetők ; gyenge, illatos szagú ; illatos, izgató ízű ; a szájban meglágyul, a fo^akboz tapad ; enylie hőnél folyékony
lesz, s megg^jtva balzsamos szagot áraszt; vizben
nein oldatik, mig boiszeszben legnagyobb részben és leljesen oldható.

274. Mei crudum.

Nyers méz.
Czukros állomány, mely a mézelő Méh (Apis
mellifica Linn.) a Hártyaröpüek (Hymoneptera)
rendjébe s Méhfélék (Apidae) családjába tartozó rovar
által a virágok édelyeiből összegyüjtve, készül. A széttört lépekből átlátszó szörp alakjában nyerik ; színe világos sárga, egészen a barna-sárgáig ; íze édes, szaga sajátszerű, illatos; idővel szemcsés, átlátszatlan tömeggé
változik át.
A savanyú, vagy haniisitott méz elvetendő.
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273. Mastiche.
Mastix.
Fietaoia lentisous Linn ; arbor in insidie AΓohipelagi graeoi, inprimis in insula Ohios
«resoens, et cnlta. Anaoardiaoeae Lindley.
Succus resinosus e truncis et ramis sauciatis exsudatus, aero induratile sistit grana subrotunrìa, pisi
plerumque magnitudine, subflava, superficie pulverulenta, fractura vitri instar splendenlia, pellucida, dura,
t'riabilia, facile terenda ; odoris debilis, aromatici, saporis
aromatici, irritantis, ori immissa mollescit et dentibus
adhaeret ; leni calore fluit et comburendo spargit odorem
balsameum ; in aqua non solvitur, in spiritu vini pro
maxima parte, in oleis omnino solubilis.

274. Mei crudum.
Substantia saccharacea ab Apibus mellificis Linn.,
insectis Hymenopteris (Familia : Apidae) eflorumnectariis collecta et parata. Favis dinractis lenissimo calore
effluit syrupi spissi diaphani consistentia ; coloris lucide
flavi usque fusco-flavi, saporis dulcis, odoris proprii, aromatici ; tractu temporis in massam granulosam opacam
mutatur.
Mei acidura aut adulteratum rejiciendum.
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275. Mei depuratimi.

Tisztitott méz.

Végy : Nyers mézet
ötezer grammot 5000
Közőnséges vizet
kéte\er grammot 2000
Hevitsd és forrás közben adj hozzá
Karagen moszatból
ti\ grammból
10
Készitett, átsztirt töniény-főzetet
kéts\á\ grammot 2UU
Fözd lassanként leliabozva sürűbb szörp áUomáayra
s szűrd át gyapjuszöveten.

276. Mei rosatum.

Rózsa-méz.

Végy: Tisztitott mézet
e\er grammot 1000
Száraz Rózsa-yirágból
negyven grammot 40
Három orai pállitás utján készitett és

szűrlézett forrázatot

három$\á\6tven grammot 350
Elegyités után gyenge tUznél párold be az elébbi
sürüségre.

277. Melüotus.

Dutkóró.

Sárga Lóherfü, réteken és legelőkön helyenkint tenyéezik. Pillangóeak.
Fü Tirágokkal. Váltakozó levelek, hároraczimpásak, hosszúdad-gerelyalakú, tompa, éles fürészes levél-
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275/ Mei depuratimi.
Rp. Mellis ciudi
grammatum quinque millia

5000

Aquae communi**
grammatum duo millia áOOO
Caleíiaiii et sub ebullitione adde :
Decocti concentrali et colati e
Carragheen
grammatibus decem
10
parati
grammata ducenta 200
Goquautur sensim despuniata, ad syrupi spissioris
consistentiam, dein per pamium colentur.

276. Mei rosatum.
Rp. Mellis depurati
grammata mille 1000
Infusi e fiorimi Rosarum siccatorum
grammatibus quadraginta

40

per trihoriuiu sepositi et dein filtrati
grammata trecenta et quinquaginta 350
Mixta evaporentur leni igne ad consistentiam
priorem.

277. Melilotus.
Melilotue offtoinalie Deeroueeeanz ; herba in
pratis et paeouis passim oreaoena. Papilionaoeae Linn.
Herba cum floribus. Folia ultenia, pinnatim trifoliata, foliolis oblongo-lanceolatis, obtusis, argute sei-
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kékkel. A virágok kicsinyek, sárgák, elnyult kalászokban
elhelyezettek. A szag hevenyen csekély, megszáritva
nehéz, illatos, íze kesernyés, kevésbé sós.

278. Melissa.

Czitromfíl.
Orvosi Ozitromfö, dèli Európában honoe, helyenkint kertekben tenyéeztik. Ajkasok.
Levelek, petédedek vagy fél-szivalakúak, csipkésíürészesek, többé-kevésbé szőrösek, alant halaványabbak,

mirigyesek, illatos szagúak, kesernyés ízüek. Virágzaskor
szedessenek, s megszáritva, jól zái*ó edényben egy éven
túl ne tartassanak. Ne zavartassanak össze a Nepeta
cataria citriodora alul fehér-pelyhes leveleivel.

279. Mentha.

Menta.

1. Fodroe Menta, dèli Európán himoi, nálnnk

a kertekben tenyéiztik. AJkaeok.
Levelek, félig ülők, szivalakúak, vagy petédedek,

hólyagos-egyentelenek, hullámzatosak, rongyosan fogazottak, tompák vagy hegyesek, bolyhosak vagy simák,
alant mirigyesek, sajátságos szagúak.

2. Boreoe Menta, Angolorazágban honos,
nálunk tenyéeztik. AJkaeok.
Levelek, hosszabb nyélczések, hosszúdadok, hegyesek, élesen fürészesek, simásak, rairigyesek, átható
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ratis. Flores parvi, flavi, in spicas elongatas dispositi. —
Odor recentis exiguus, siccalae gravis, aromaticus, sapor
aniariusculus, subsalsus.

278. Melissa.
Melissa offioinalie Linn., oitrata Bisohoff ;
pianta in Europa australi indigena; passim
in hortis sata. Labiatae Juss.
Folia ovata vel subcordata, crenato serrata, magis
minusve subtus pallidiora, glandulosa, odoris aromatici,
saporis subamaii. Pianta ilorescente collecta et siccata in
vase bene clauso ne ultra annum serventur. Ne confundantur cum foliis subtus cano-tomentosis Nepetae catariae Linn. var. citriodorae.

279. Mentha.
1. Mentha orispa Linn.; pianta in Europa
australi indigena, apud noe in hortis colta.
Labiatae Juss.
Folia subsessilia, cordata vel ovata, bullato-rugosa,
undulata, lacero-dentata, obtusa vel acuta, villosa vel
glabra, subtus glandulosa, odoris peculiaris ; e stirpe fiorenti decerpta.

2. Mentha piperita Linn.; pianta in Anglia
indigena, apud noe oulta. Labiatae Juss.
Folia longius petiolata, oblouga, acuta, argute serrata, glabriuscula, glandulosa, fragrantia, saporis pecu-
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szagúak, sajátságos illatos ízűek, a szájban kezdetben
égetés, majd hidegség érzését ébresztik, virágzáskor gyüjtessenek.

t 280. Morphinum.

Morphin.

8zunyal.

A hasábalakú jegeczek színtelenek, fénylők, keserü
ízűek. 500 súlyrész forró vizben, 90 súlyrész 90 százalékos borszeszben oldhatók. Clilorofonnban csak igen
kevéssé, aetherben és glycerinben épen nem oldhatók.
A vizoldat lakmusz-papirra égvényes hatást gyakorol,
vaschlorid-oldat által kék színt vesz fel, mely savak
álta] eltünik. Maradék nélkül ég el.

t 281. Morphinum hydro-chloricum.

Sósavas Morphin.
Sósav&e ezunyal,

Vékony tű alakú, selyem fényü, igen keserü ízű jegeczek, melyek 20 súlyrész hideg, majdnem egyenlő
súlyrész forró vizben, borszeszben pedig igen könnyen
oldhatók. A vizoldat natriumhydroxyddal fehér csapadékot ád, mely a kémszer fölöslegében teljesen oldható.
Levcgőn izzitva teljesen égjen el. A jegeczek vaschloiidoldattal megnedvesitve kéküljenek meg.
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Hans aromatici, os primum urentia tum frigorie sensum
excitentia, sub tempore florescentiae collecta.

280. Morphinum.
Morphium. Morphina. Morphia.
C17H19O3N3, H2O = 303.
Crystalli prismaticae, decolores, nitentes, saporis
amari. Solvuntur in aquae férvidae partibus 500, in
spiritus vini 9 0 % partibus 90. Chloroformium nonnisi
per exiguam quantitatem harum solvit, in aethere et in
glycerino fere insolubiles sunt.
Solutio aquosa in chartam exploratoriam alcalium
modo reagit, ferro sesquichlorato soluto colorem caeruleum induit, qui acidis extinguitur.
Ignitum sine residuo comburat.

f 281. Morphinum hydro-chloricum.
Chlorhydras morphious. Morphiae Morias.
Morphium muriatioum Morphinnm hydroohloràtam.
C17H19O3N3,Ha,3H2O = 3755.
Grystalli aciculares, tenues, sericeo-nitentes, saporis peramari, solvuntur in aquae frigidae partibus 20, in
pari fere pondere férvidae, facillime in spiritu vini. Solutio aquosa cum natrio hydro-oxydato tentata praecipitatum album deponit, quod in kalio hydro-oxydato excedente perfecte solvitur.
19
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Ha 1.878 gramm sósavas morphin meleg lepárolt
vizbeii feloldva öt köbcentimeter szabályos légenysavas
ezüst oldattal elegyittetik, csapadék all elő; az erről
leszűrt folyadék többé sem légenysavas ezüsttel, sem
sosavval ne adjon nagyobb csapadékot, mely légenysavban nem oldható.

282. Moschus.

Pézsma.
Sajátszertí, igen szagos aliati állomány, mely
a pézsmahozó Pézsmány (Moschus moschiferas
Linn.), egy a kéródzó Párosújjuak (Artiodactyla
rurainantia) rendjébe s a Pézsmányfélék (Moschina)

családjába tartozó, Közép-Ázsia havasain (Himalaya,
Altai) seregesen lakó emlős állatnak egyedül csak hímjeinél egy a hastájon a köldök megett létező s a monny
előbőrével összeftiggő mirigyes zacskóban találtatik.

Legjobb minőségű a Tibetországból és Chinából

hozott ugynevezett tunkini vagy tibeti Pézsma (Moschus tunquinensis seu tibetanns); ez kiszáradt,

kerekded, galamb- vagy kisebb tyúktojas nagysagú zacskókat képez ; a zacskók felső felülete, — melylyel az állat hasához tapadva voltak, — inkább sík és csupasz,
alsó felszinök pedig domború s körületén ritkább, odanyomott, többnyire szürke-fehéres, ritkábban barnás,
meredt, — közepén pedig sürübb hosszabb és sötétebb
színű szőrökkel fedett, mely utóbbiak a zacskó középvonalában létező s annak kivezető csőyéhez tartozó két
nyilas felé térnek össze.
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Ignitiim ex integro comburat. Grystalli cum solutione ferri sesquichlorati humèctatae colorem caeruleum
induant.
Quodsi grammata 1*878 morphini hydro-chlorici in
aqua destillata calida soluta miscueris cum centimetris
cubicis quinque solutionis argenti nitrici normalis, praecipitatum oriate et liquor supernatans nec novaportione
argenti nitrici nec addito acido hydro-chlorico praecipitatum maius in acido nitrico insolubile deponat.
i

.

*

282. Moschus.
Substantia animali» odoris sai generis, in
sacco glanduloso contenta, qui 1n Moschi moschiferi
Linn ; animalis Mammalis (Ordo : Artiodactyla ruminali lia, Familia : Moschina) in Asiae centralis alpibus (Himalaya, Aitai) gregatim degentis solummodo
maribus, in regione ventrali pone umbilicum cum praeputio penis nexus est.
Optimae qualitatis Moschus tunquinensis seu tibetanus dictus, e regno Tibetano et ex imperio Chinensi
adlatus, sistit saccos exsiccatos suborbiculares ovi columbini seu gallinacei minoris mole, in facie superiori, qua
ventri animalis adhaeserat, planos, nudos, in facie inferiori convexos et pilis tectos rigidis, in peripheria rarioribus adpressis, ut plurimum griseo-albescentibus, rarius
^ubrascis, in centro densioribus, longioribus, obscurioribus, et versus duo foramina in linea mediana sacci sita,
e ductu excretorio abscisso residua convergentibus.
19*
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IJzen külső takaró alatt egy vékony, kissé meredt s
a kültakarótól könnyen elváló hártyán belől foglaltatik a
pézsma, különböző nagyságú barna-fekete s többé:kevesbbé lágy rögcsék aiakjában, a belső hártyának finomabb részeivel s igen finom szőrökkel keverve, szaga
sajátszerü, igen erős és átható, íze illatos kesernyés.
Elvetendö az ugynevezett kabárdi vagy orosz

Pézsma (Moschus cabardinns seu russicus). Ennek

zacskói nagyobbak, kivezető nyilatai nem a központ közelében, hanem többnyire a körület táján vannak elhelyezve ; szőrei hosszak, vastagok, inkább meredtek és fehéresek s a bennfoglalt anyag többnyire hasonnemű,
sokkal gyengébb és inkább ammoniakos szagú és ízű.
Óvakodni kell oly zacskóktól, melyek kiszáradt vérből, epéből, gyanta- és más állományokból mesterségesen
készúlt pézsmával vannají megtöltve.

283. Mucilago Gommi arabici.

Arab mézga-oldat.
•

Végy: Arab mézgaport
hus\ grammot
Önts hozzá lassanként
Lepárolt vizet
negyven grammot
Dörzsöld el oldattá.
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Sub tunica exteriòre intra mèmbranam tenuem rigidi usculam et facile a tunica externa separabilem continetur substantia officinalis grumosa, e glebis variae magnitudinis compacta, fusco-nigra, plus minus mollis cum
membranae interioris pàrticulis subtilioribus ac pilis tenerrimis mixta, odoris penetrantissimi proprii, saporis
aromatici amaricantis.
Rejiciatur Moschus sic dictus cabardinus seu
russicus, in saccis majoribus, foraminibus excretoriis
non prope centrum, sed plerumque in ambitu sitis, ac
pilis longis, crassis, magis rigidis et albescentibus tee ti s,
qui glebam plerumque homogeneam, odoris et saporis
multo debilioris, magis ammoniacalis includunt.
Cave a saccis moscho artefacto, e sanguine exsiccato, bile, resina et aliis substantiis parato factis.

283. Mucilago Gummi arabici.
Rp. Pulveris gnmmì arabici
grommata viginti

20

gramtnatibus quadraginta
subige in mucilaginem.

40

cum sensim affusis

Aquae destillatae
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284. Myrrha.

Myrrha.
Balsamodendron Ehrenbergianum Berg, talàn
egyazersmlnd balaainodendron myrrha Nees,
fák, Arábiában honoaak. Borseraoeák.
*

i

A kéregből kiizzadott. és megszáradt nedv, törékeny darabokban vagy szeincsékben, melyek átlátszók,
zsirfényűek, keserű ízűek és sajátságos szagúak. A Myrrha
nagyobb részben vizben qidható, sárga-barna, zavaros
oldatot képezve, kiseì)b részben pedig legtisztább borszeszben oldatik, midőn sárga-barna oldata lesz, s tiszta
légenysav hozzáadasára ibolyaszínüvó válik. Melegitve,
olvadás nélkül megduzzad, illatos szagot áraszt, s hozzá
közeledve, azonnal féllobban.
Vettessenek el a Bdelliumgyanta darabjai, melyek
gyakran közbekevervék,: s setétebb színűek, különböző
szagúak, nehezebbek^ s legtisztább borszeszben feloldva,
légenysav hozzáadására ibolyaszínüek nem lesznek.

285. Hatríttin aceticum.

Eczetsavas natrium.
Eozeteavae nzikeny.

, 3H2O - 136.
r

"

Végy: Higitott eczetsavMl
kétszdz grammot

200

Adj liozzá apródonkint :
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284. Myrrha.
Cfammireeina Myrrha,
Baleamodendron Ehrenbergianum Berg, fortaese et baleamodendron myrrha Nees, arboree in Arabia indigenae, Burseraoeae Kunth.
Saccus resinosus e cortice exsudatus et induratus in frustis vel granis friabilibus, diaphanis, e rubrofuscis, pinguiter nitidis, saporis amari, odoris peculiaris.
Myrrha pro majore parte in aqua solutione flavo-fusca
turbida, pro minore parte in spiritu vini rectificatissimo
solvitur, solutione flavo-fusca, limpida, adjecto acido
nitrico violacea. Galefacta, quin liquetur, intumescit,
odorem aromaticum edens, flammae admota statim deflagrai
Rejiciantur gummi-resinae Bdellii frusta saepe admixta, coloris obscurioris, odoris diversi, gravioris, quae
in spiritu vini rectificatissimo soluta acido nitrico addito
colorem violaceum non induunt.

285, Natrium aceticum.
Natrum aoetioum oryetallieatum. Aoetae So
dae. Terra follata Tartari orystallieata. Aoetas natrions own aqua.
NaC2H3O2,3H2O = (C2H3O)ONa,3H2O = 136.

Rp. Acidi acetici diluti
grammata ducenta

200

sensem ingere
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Szénsavas hydjro-natriumból
annyit (mintegy hatvan grammot
mennyi a pontos telitéshez szükséges.
A folyadékot melegitsd fel a szénsav teljes elüzése
végett, még melegen szűrlézd le és párologlasd el, anynyira, hogy felületén jegeczhártya keletkezzék.
Á kihűlés által nyert és az anyalúg ismételt bepárlása által keletkezett jegeczek levegőn megszáritva tartassanak el.
Á színtelen jegeczek 3 súlyrész hideg vizben és 2
súlyrész forró borszeszben oldhatók.
A vizoldat kénhydrogenviz aliai ne zavarodjék meg,
chlorbariummal, továbbá légenysav által megsavanyitva,
légenysavas ezüsttel legfölebb csapadék-nyoraokat adjon.

286. Natrium boracicum.

Bórsavas natrium.
Bóraz. Bòrie.
Na2B4O7,10H2O=382.
A hasábalakú jegeczek színtelenek, a levegőn elmál-

lanak, hevités által megolvadnak és likacsos tömeggé —
égetett bórissá — alakulnak át. 12 súlyrész hideg és
2 súlyrész forró vizben oldhatók.
Kénkönenyviz ne okozzon zavarodást avizoldatban.
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Na trii hydro-earbonici
q. s. zgrammata /ere sexaginta.
ad perfectam saturationem.

60)

Liquor calefíat ad perfectam acidi carbonici expulsionem, dein fervidus adhuc iiltretur et e vapore t, donec
pellicula crystallina adpareat. Crystallos refrigeratione et
iterata evaporatione obtentas et aere siccatas serva.
Oystalli decolores in partibus tribus aquae frigidae,
in spiritus vini bullientis duabus solvuntur.
Solutio aquosa aqua h yd ro-sul furata ne turbe tur,
baryo chlorato, vel argento nitrico addito acido niti'ico
tentata nonnisi vestigia praecipitati prodat.

286. Natrium boracicum.
Natrnm boraoioum. Natrum boriomn. Boras
8odae. Borax depurata. Borax Veneta.

Oystalli prismaticae, decolores, in aè're fatiscentes,
calore liquescunt et in massam spongiosam Boraceni
ustam abeunt. Solvuntur in partibus l£ aquae frigidae, in duabus fervidae.
Aqua hydro-sulfurata solutionem aquosam ne
turbet.
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287. Natrium bromatnm.

Bromnatrium.

Szikenybüzeg.
NaBr,2H2O= 139.
A dűlényrendszerhez tartozó átlálszó, ferde hasábokat képez, melyek égvényes és sósízűek. A hevitésnél
könnyen megolvadnak. Közönséges hőmérséknél saját
súlyuknál kevesebb vizben oldhatók és borszeszben is
könnyen oldódnak. A vizoldatnak higitott sósavval pezsegni vagy sárga színt felvenni, valamint chlorbariummal csapadékot adni nem szabad ; kevés chlorvizzel. elegyitve sárgás színt vesz fel az oldat, mely néhány csepp
chlorofonnmal összerázva, az utóbbit festi meg, nüg a
vizoldat színtelenné lesz. Egy és harminczkilencz század
gramm 1*39 bromnatrium vizben feloldatván tiz köbcentimeter légenysavasezüstoldatlal elegyitve, sárgásfehér csapadékot ad, az erről leszűrt folyadéknak sem ig részlet légenysavas ezüsttel, sem sósavval nem szabad nagyobb
csapadékot előidézni, mely légenysavban oldhatlan.

288. Natrium carbonicum crystallisatuin.

Jegeczedett szénsavas natrium.
Szíksó.
Na2GO3,10H2O=286.

Az egyhajlású rendszerbe tartozó, színtelen, a levegőn elmálló jegeczek, melyek 2 súlyrész hideg évizben,
forróban pedig miuden viszony szerint oldhatók.
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287. Natrium bromatum.
Bromnretnm natrionm, Bromidmn Natrii.
NaBr,2H2O = 139.
Sistit crystallos prismaticas obliquas ad systema
rhomboidale pertinentes saporis alcalini et salini, calefactione facile liquescentes, in temperatura communi solubiles in aqua proprio pondere minoris quantitatis, in
spiritu quoque vini facile solubiles. Solutio aquosa acido
hydro-chlorico diluto mixta ne effervescat nee colorem
flavum induat, nee addito baryo chlorato praeeipitatum
deponat ; modica aqua chlori mixta induit colorem fuscorubrum, qui cum aliquot guttis chloroformii conquassando in hoc nupiet, relieta solutione decolore.
Quodsi grammata 1*39 Natrii bromati in aqua destillata soluta cum centimetris cubicis decem argenti
nitrici soluti normalis miscueris praeeipitatum flavo album oriatur, liquor supernatans nec nova portione
argenti nitrici nec acido hydro-chlorico praeeipitatum
maius in acido nitrico insulabile deponat.

288. Natrium carbonicum crystallisatum.
Natrium oarbonioum. Carbonae Sodae. Alkali minerale. Sai Sodae.
Na2CO3,10H2O = 286.

.

Crystalli rhomboidales, decolores, aere cito fatiscentes, in partibus duabus aquae frigidae, in omni quanfitate aquae bullientis solubiles.
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Ha a vizoldatot higitott kétisavval tűltelited, sem
kénhydrogen, sem kénecssav-szagot ne mutasson, se
ként ne válaszszon ki, valamint kénhydrogenviz által sem
zavarodjék meg. Konyhasóval és kénsavas natriummal
ne legyen fertőztetve, ennélfogva 10 gramm szénsavas
natrium 69*8 köbcentimeter lúgmérő folyadék által telittessék.
A durván széttört jegeczek langyos helyen a levegore kitéve, sulyuknak több mint hat tizedét vesztik el.
Az ily módon keletkező por :

Natrium carbonicum dilapsum, Elmállott

szénsavas natrium neve alati legyen készletben.

289. Natrium hydro-carbonicum.

Szénsavas hydro-natrium.
Széneavae köneny-ezikeny. Savanyú ezénsavae natrium. Két-szénsavas szikeny.

Jegeczes, átlátszatlan, a levegőn el nem mallo kérgek, 13 súlyrész vizben oldhatók. Avizoldat kénsavas
magnesiummal csapadékot ne adjon. 8 gramm savanyú
szénsavas natrium hevités által mintegy 5 gramm maradékot hagyjon, mely telitésére legfeljebb 95 köbcentimeter lúgmérő folyadékot vegyen igénybe.
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Solutio aquosa, si acido sulphurico diluto supersaturatur, nec odorem gasis hydro-sulfurati, nec sulfurosi
spargat, nec sulfur deponat, nec addita aqua hydro-sulfurata turbelur. Natrio chlorato et sulfurico ne nimis sii
inquinatum, bine granuliate 10 natili carbonici neutra
reddantur centiinetris cubicis 69*8 solutionis alcalimetricae.
Crystalli ruditer tusae et in loco tepido aöri expositae ultra sex decimas ponderis partes perdunt. Pulvis
inde enatus sub nomine :

Natrium carbonicum dilapsum (siccmn).
praesto sR.

289. Natrium hydro-carbonicum.
Natrnm bioarbonioum. Bioarbonaa Sodae eive
Natri. Carbonae Sodae aoidnlne. Bioarbonae
natrions.
NaHCO3 = 84.
Crustae crystallinae, opacaé, aè're non fatiscentes,
in aquae partibus 13 solubiles.
Solutio aquosa cum magnesio sulfurico praecipitatum ne edat.
Grammata 8 natrii hydro-carbonici per ignitionem
derelinquant grammata circiter 5, quae ad perfectam
neutralisationem exposcant ad summum centimetra cubica 95 solutionis alcalimetricae.
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290. Natrium hydro-oxydatum solutum.

Oldott szikeny-könéleg.
Marò szikenylúg.
Végy : Jegeczedett szènsavas szikenyt
ötszd!( grammot
500
Lepárolt vizet
kéte\er grammot 2000
A vas üstben forró oldathoz adj apránkint
Mészenyéleget szdzhuszonöt grammot 125
melyet elébb
Lepárolt vizzel
Ötszd% grammal 500
megoltottál és elegyitettél.
Főzd folytonos kavarás mellett mindaddig, mig a
folyadéknak szűrlézett pròba részlete sav hozzáadására
többc nem pezseg; ekkor szűrd át vásznon és hagyd
teletöltött, jól zárt üvegpaíaczkban leülepcdés által megtisztulni. A deriilt és óvatosan letöllött íblyadékot azután
fon'alas utján párold be, mig lehűtve fajsúlya 1*35 lesz.
Tökéletesen zárt üvegpalaczkban tartsd. Használat.
alkalmával a folyadék az üledékről letöltendő.

291. Natrium jodatum.

Jodnatrium.

Szikenyiblag.
NáJ,2H 2 O=186.
A dülény, rendszerhez tartozó-átlátszó, csíkos lernezeket képez, melyek a hevitésnél megolvadnak. A levegön huzamos idő után megnedvesednek és vöröses színt
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290. Natrium hydro-oxydatum solutum.
Natrmn cauetionm solutum.
Rp. Natri carbonici crystallieati
grammata quingenta

500

Aquae destillatae
grammata duo millia 2000
solutionis in lebete ferres ebulienti adde sensim

Calcii oxydati
q. s. circa grammata centum viginti et
quinque
cum

125

Aquae destillatae
grammata quingenta 500
exstincta et mixta. Coquantur sub agitatione continua donec particula uxemplu et filtrata acido affuso non amplius^ effervescit, tum liquor subsidendo depuretur in
lagena vitrea omnino repleta et bene clausa. Limpidum
dein caute detfusum buliendo evaporetur, donec frigefactum sit grav. specif. 1*35.
Servetur in lagena vitrea bene clausa. In usuni
voeatus liquor a sedimento decantandus.

291. Natrium jodatum.
Jodnretmn Natriomn. Jodidum Natrii.
NaJ,2H 2 O=186.
Crystalli striatae, laminares pellucidae ad systema
rhomboidale pertinentes, calefazione liquescentes, in
agre post longius temporis spatiura humescentes,
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vesznek fei. 0*6 rész vizben, valamint borszeszben is feloldódnak. A vizoldat higitott sósavval ne pezsegjen és
sárgás-barna színt ne vegyen fel. Chlorbariuinmal alig
zavaródjék meg és felesleges légenysavas ezüsttel erös
sárgásfehér csapadékot adjon. E csapadék ammoniával
összerázatván, a megszűrt folyadéknak légenysavval
való túltelitése után legfeljebb gyengén megzavarodni,
de csapadékot adni nem szabad.

292. Natrium nitricum.

Légenysavas natrium.
Légenysavas szikeny.
NaNO3=85.

Végy : Tiszta higitott legenysavbó!
négys\á^ grammot 400
apródonkint adj hozzá :
*

Szénsayas hydro-natriumból

annyit (mintegy százhusz grammot 120)
mennyi a pontos telitéshez szükséges.
A folyadékot melegitsd fel a szénsav teljes elüzése
végett, még melegen szűrlézd le és párologtasd el anynyira, hogy felületén jegeczkéreg keletkezzék. A kihűlés
által nyert és az anyalúg ismételt bepárlása által keletkezett jegeczek megszáritva tartassanak el.
A ferdénylapú, csaknem köbalakú színtelen jegeczek a hevitésnél megolvadnak, két súlyrész hideg vizben
könnyen, forró vizben saját súlyuknál kevesebb menriyiségben oldhatók. A vizoldat kénkönenyviz által ne zavaroc^ék meg, chlorbariummal és légenysavas ezüsttel
legfölebb csapadéknyomokat adjon.
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atque colorem rubescentem induunt, in parlibus 0*6
aquae, et in spiritu vini solvuntur. Solutio aquosa cum
acido hydro-chloríco diluto ne effervescat, nee colorem
rubro-fùscum induat; cum baryo-chlorato tentata vix
turbetur et cum argento nitrico superabundante praecipitatum flavo-album abundans deponat, quod cum ammonia conquassatum liquorem praebeat, qui addita acidi
nitrici copia excedente tantummodo modice turbidus
evadat, non vero praecipitatum deponat.

292. Natrium Nitricum.
Nitras Sodae. Nitrnm oubioum.
NaNO3 = 85.

Rp. Acidi nitrici diluti puri
grammata quadringenta

400

sensi m ingere

Natrii hydro-carbonici
q. s. /ere zgrammata centum et viginti)
ad perfectam saturationem.
Liquor calefiat ad perfectam acidi carbonici expulsionem, dein fervidus adhuc filtretur et evaporetur donec
pellicula crystallina adpareat. Crystallos refrigeratione
et iterata evaporatione obtentas et siccatas serva.
Crystalli rhomboidales fere cubicae sint decolores,
calefactae liquescentes ; in aquae ftigidae duabus partibus facile, et in fervidae aequali minore quantitate solubiles. Solutio aquosa aqua hydro-sulfurata ne turbetur, baryo chlorato vel argento nitrico tentata nonnisi
vestigia praecipitati prodat.
20
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293. Natrium phosphoricum.

Phosphorsavas natrium.
Vilanyeavae szikeny.
0

Na2HPO4,l 2H2O=358.
Az árúbeli só átjegeczités által tisztittassék meg.
Négyoldalú, átlátszó hasábok ; igen könnyen elmállanak, égvényes hatásúak, 4 súlyrész hideg, 2 súlyrész
meleg vizben oldhatők. A vizoldat chlorbariummal fehér
csapadékot ad, mely higitott sósavban teljesen feloldhatő.
A légenysavas ezüst által keletkező sárga csapadék szintén maradék nélkül oldódjék higitott légenysavban. A
vizoldat sósavval megsavanyitva, kén-hydrogen viz által
ne zavarodjék meg.

294. Natrium silicicum liquidum.

Folyó kovasavas natrium.
Vizüveg,

Fajsúlya 1*4 legyen. Egy negyed súlyrész 90 százalékos borszeszszel elegyitve, csapadékot adjon ; ha az
nem áll elő, akkor a készitmény szabad natrium-hydroxydot tartalmaz. Ily készitmény javittassék meg hevenyén
kiejtett kovasawali főzés által.

295. Natrium sulfiiricum crystallisatum.

Jegeczedett kénsavas natrium.
Kénsavas szikeny. Glanbereó.
O^ 10H 2 O=322.

Az árúbeli só jegeczités által tisztittassék meg.
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293. Natrium phosphoricum.
Natrum phosphoricum. Phosphas 8odae. Sai
mirabilie perlatus.
Sai venale nova, crystallisaüone purgelur.
Sistit prismata tetragona, pellucida, verum cito fatiscentia, reactionis alcalinae, in aquae frigidae partibus
4, in fervidae partibus 2 solubilia.
Solutio aquosa baryo chlorato tentata praecipitatum edat, quod addito acido hydro-chlorico ex integro
solvitur. Simili modo se habeat praecipitatum flavum
cum argento nitrico productum reagente acido nitrico.
Solutio aquosa per acidum hydro-chloricum dilutum et aquam hydro-sulfuratam ne turbetur.

294. Natrium silicicum liquidum.
Sit ponderis specifici 1 *4. Cum quarta ponderis sui
parte spiritus vini 90% mixtuni praecipitatum deponat,
cujus defectus praesentiam natrii hydro-oxydati liberi
indicat. Gorrigitur tale praeparatum coquendo liquorem
cum acido hydro-silicico recenter praecipitato.

295. Natrium sulfuricum crystailisatum.
Natrum eulftirioum orystallisatum. Sulfas
Sodae. Sai mirabilis Glauber!.
Na2SO4,10H2O =
Sai venale nova crystallisatione purgetur.
20*
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Jegeczes, könnyen elmálló darabok, melyek 33°-nál
egy harmad súlyrész vizben oldhatók. A vizoldat sem
kénhydrogenvizzél, sem kénammoniummal csapadékot
ne adjon.
Ajegeczedett kénsavas natriuin száraz levegőn
súlyának.közel felét veszti el és fehér porrà omlik szét;

mely

Natrium sulfuricuni dilapsum (s. siccum),
Elmállott kénsavas natriuin — név alati készen
iartassék.

296. Nnx moschata.

Szerecsendió.
Myristioa fragrane Houttayn, a Molukkaszigeteken tenyéező fa. Szereosendiófélék.
Petéded mag, két és fél centimeter hosszú, súlyos,
kivül reczés, gyakran fehér porrai behintve, belili halaványbarnás, a belső burok setét narancsszínű nyúlványai
miatt rágotian néz ki, kellemes illatos szagú, sajátságos
égető illatos ízü. A Myrislica fatua Houtt. penészes,
könnyű, rovaroktól rágott, gyenge ízű és szagú, hosszúdad, nagyobb hosszúságú magvai vettessenek el.

t 297. Nux vomica.

Ebvészmag.

Stryohnos nux vomica Linn., keletindiai fa.
Ebvészmagfélék.
Magvak, korongalakúak, kerekdedek, két és fél
centimeter hosszúságúak, két millimeter vastagok, köze-
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33° in tertia parte aquae solubilia.
Solutio aquosa ammonio hydro-sulfurato tentata
praecipitatum nullum producat; quod etiam de aqua
hydro-sulfurata valet.
Natrium sulfuricum agri sicco expositum dimiduum
fere ponderis sui perdit et in pulverem album dilabitur,
qui sub nomine :

Natrium sulfuricum dilapsum (siccum). Sai
mirabilis dilapsus
praesto sit.

296. Nux moschata.
Myristioa fragrane Houttuyn; arbor in instili*
Moluooie orescene. Myristioeae B. Brown.
Nucleus (Nux moschata, Semen Myristicae) ovalis
*
ad duo et dimidium centimetra longus, ponderosus, extus reticulatus, saepe pulvere albo adspersus, intus pallide subfuscus, integumenti interioris processibus obscure aurantiacis ruminatus, odoris grate aromatici, peculiaris, saporis fervido-aromatici. Mucidus, levis, ab
insectis corrosus, saporis et odoris debilioris, Myristicae
fatuae Houtt. progenies, formae oblongae et majoris
longitudinis rejiciatur.

f 297. Nux vomica.
Stryohnos nux vomica Linn ; arbor Indiae
orientalis. Stryohnaoeae Blume.
Semina (Nux vomica Semen Strychni) discoidea,
orbiculata, circiter duo et dimidia centimetra lata, duo

Digitized by

Google

-

310

-

ptíkön köldökösek, felettébb apró, selycmszerű, szürkesárga, odasimuló szőrökkel ellátva, vékony, szorosan
odatapadó burokkai, továbbá szaruszerű, fehéres, szürkés-sárgás, szagtalan, legkeserűbb ízű, ketté választható
fehémyével, melynek alapján az ébreny található.

298. Olea aetherea.

Ilio olajok.
Folyadékok, itató papirosra cseppentve, borlangban
oldható foltot nem hoznak létre, lassankint fokozott melegben elszállanak, épen semmi vagy felettébb csekély
rnaradékot hagyva hátra ; borsónyi nagyságú olvasztott
mészenyhalvag olajjal rázatván, az se nem folyik szét,
se nem lágyul meg.

299. Olenm Anisi.

Ánizsmag-olaj.
Közönséges ánizs gyümölcséből átpárologtatás által
készitve, legyen tiszta, színtelen vagy sárgás.
+ 10°-nál megszilárdul, s részben jegeczes tömeggé lesz.
Közönbös kémhatású. 90°-ú borszesz kétszeres
egészen háromszoros mennyiségébcn teljesen oldatik. Az
iblany feloldása alatt megmelegszik.
Háromnegyed rész szilárd és egy negyed rész folyó
illó-anyagból áll.
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millimetra crassa, medio umbonata, pilis minuüssimis,
serieeis, cinereo-ochroleucis, adpressis vestita, Constant
ex integumento tenui, arcte adhaerente et ex albumine
corneo, albido vel griseoflavo, bipartibili, basi embryonem concelante, inodoro, saporis amarissimi.

298. Olea aetherea.
Sint liquida, quorum gutta in chartam bibulam delapsa maculam pinguem, in alcohole insolubilem ne derelinquat, sub calore sensim aueto avolent, residuo vel
nullo, vel nonnisi perexiguo derelicto ;frustilium calcii
cblorati magnitudinis pisi cum oleo fusi quassatum nec
diffluat, nec emollescat.

299. Oleum Anisi.
Sit limpidum, decolor, vel subflavum. — Temperatura + 10° rigescat, et in massam crystallinam ex parte
abeat.
Sit reactionis neutrius.
In spiritu vini 90° partibus duabus, usque tríbus
perfecte solvitur. Sub jodi solutione calefit.
Gonsistit e partibus tribus quartis stearopteni et
una quarta elaeopteni.
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300. Oleum Aurantii florum.

Narancsvirág-olaj.

Színtelen, híg, idővel megsárgul, s végtére barnássárga színű lesz..
90%-os borszesz egyenlő mennyiségében könnyen,
mig vizben alig oldatik.
Kémhatása közönbös.
lblany hozzáadására szétduiTan.

301. Oleum Aurantíorum corticum.

Narancshéj-olaj.

Tiszta, színtelen vagy kevéssé sárgás, igen híg, közönbös kémhatású. 90%-kú borszesz ötszörös mennyiségében oldható.
Iblanyt adva hozzá, eldurran. Légenysavval melegittetvén, élénken szétbontaiik. Szantálfa veres festenyét
feloldja.
Kellemes, kissé kesemyés ízű.

302. Oleum Bergamotta«.

Bergamottahéj-olaj.

Kevéssé zavaros, sárgás, tisztitva színtelen, híg.
Felényi mennyiségű 90%-os borszeszben lisztán
oldatik ; hosszabb időn át állva, jegeczes tömeg válik ki
belőle, mely borszeszben kevésbé oldható.
Hamanylúgban oldatik (a narancs- és czitromhéjolaj nem).
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300. Oleum Aurantii florum.
Oleum Neroli.
Sit decolor, tenue, tempore flavescit, et demum colorem fusco-flavum assummit.
In aequali parte spiritus vini 90% facile et in aqua
vix solvitur.
Sit reactionis neutrius.
Sub additione jodi explodit.

301. Oleum Aurantiorum corticum.
Sit limpidum, coloris expers, vel subflavescens, consistentiae valde tenuis, reactionis neutrius.
Solvitur in spiritus vini 90% partibus quinque.
Sub additione jodi explodit. Cum acido nitrico calefactum vivide destruitur. Pigmenfum ligni salitali rubrum
solvit.
Sit saporis grati cum aliqua amaritudine.

302. Oleum Bergamottae.
Sit sublimpidum, flavescens, rectificatum decolor,
tenue.
In dimidia parte spiritus vini 90% limpide solvatur,
et per longius tempus asservatum massam crystallinam
in spiritu vini minus solubilem deponit.
In solutione Kalii hydrici solvitur (oleum corticis
aurantiorum et ci tri non).
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Az iblanyi gőz és meleg kifejlesztése mellett feloldja
A szantálfa veres festenye nem oldatik.
íze kesernyés-illatos. valamennyire csípős.

303. Oleum Carvi.

Köménymag-olaj.
Színtelen, híg; állás közben sárgás és sürűbb lesz.
Kémhatása közönbös.
Vizben kevéssé és egyenlő mennyiségű 90%-os borszeszben oldható.
Iblanyt csekély gőzképzés és a meleg fokozása mellett feloldja. Légenysavval melegiltetvén, hevesen szétbomlik. A szantaldékot részben feloldja.

304. Oleum Caryophyllorum.

Szegfűszeg-olaj.
Tiszta, színtelen vagy síírgás, sürüs, kémhatása
kevéssé savi.
Borszeszben, nemkülönben tömény eczetsavban
kőnnyen oldatik.
Az iblanyt csendesen, a szantaldékot gyorsan és teijeseii feloldja. Légenysavval vagy meleg kifejlódése és
lángralobbanás mellett szétbomlik. Kénsav befoly;lsa alati
kék színű lesz.
Átható szagú és égető, illatos ízű.
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Jodum sub vaporum et caloris fortiori evolutione solvit
Pigmentum rubrum santaliligni non solvitur.
Sit saporis cum aliqua acredine amaro-aromatici.

303. Oleum Carvi.
Sit decolor, tenue ; temporis tractu subflavum, spissius evadit.
Sit reactionis neutri us.
In aqua parum et in spiritus vini 9 0 % aequali
parte solubile.
Jodum sub parci vaporis evolutione et caloris auctione solvit. Cum acido nitrico calefactum vehementer
destruitur. Santaiinum ex parte solvit

304. Oleum Caryophyllorum.
Sit limpidum decolor, vel flavescens, spissiusculum,
et reactionis parum aciduli.
In spriritu vini nec non in acido acetico concentrato
facile solvitur.
Jodum lente et san tal in um cito et perfecte solvit.
Àcido nitrico concentrato sub fortioris caloris evolutione
et deflagratione destruitur. Sub acidi sulfuricì influxu colorem coeruleum assummit.
Sit odoris fragrantissimi et saporis urentis, aromatici.
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305. Oleom Cinnamomi.

Cassiakéreg-olaj.

Tiszta, sárgás, végtére barnaszínü, sürús, közönbös
kémhatású. Borszeszben igen könnyen oldható. Az
iblanyt némi mozgás és a meleg észrevehető fokozása
mellett feloldja.
Ize és szaga kevésbé kellemes mint a fahéj-olajé.

306. Oleum Citri.

Czitromhéj-olaj.

Tiszta, színtelen vagy sárgás, igen híg, kémhatása
közőnbös, hétszer annyi 90%-os borszeszben oldható,
zsiros olajokkal könnyen elegyedik.
Iblany hozzáadásakor eldurran.

307. Oleum Foeniculi.

Édes kömény-olaj.
Tiszta, színtelen vagy sárgás, híg, némelykor már
0° felett megmered. 90%-os borszeszben oldható.
Iblanyt majdnem mozgás nélkül feloldja.

308. Oleum Juniperi.

Boróka-olaj.

Tiszta, színtelen vagy sárgás, híg, közönbös kémhatású, 10—12 rész 90%-os borlangban oldatik.
Levegő behatása alatt gyantás anyaggá változik át.
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305. Oleum Cinnamomi.
Oleum Caesiae oinnamomlae.

#

Sit limpidum subflavum, deiuum in colorem fuscum
vergens, spissiusculum, reactionis neutrius.
In spiritu vini facillime solvendum.
Jodum paullula agitatione et manifesta calorie auctione solvit.
Saporis et odoris minus amoeiii quam oleum cinnamomi.

306. Oleum Citri.
Oleom de Cedro.
Sit limpidum, decolor, vel flavescens, admodum
tenue, reactionis neutrius, in septem partibus Spiritus
vini 90% solubile et cum oleis pinguibus facile miscendum.
Sub additione jodi explodit.

307. Oleum Foeniculi.
Oleum limpidum, decolor aut subflavum, tenue,
nonnunquam jam supra 0° rigescit. In alcohole 90%
solvitur.
Solvit jodum fere tranquille.

308. Oleum Juniperi.
Sit limpidum, decolor, aut flavescens, tenue, reactionis neutrius et in alcoholis 90% 10—12 partibus
solubile.
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Iblanynyal meleg- és gőzképzödés mellctt szét
durran.

309. Oleom Lavandnlae.

Lavandula-olaj.

Tiszta, sárgás vagy zöldes-sárgas, híg, savi kémha
tású, 90%-os borszeszben minden arányban oldható.
Iblanynyal nagy meleg és sok gőz kifejlesztése mei
lett eldurran ; légenysavval főzve, szétbontatik.

310. Olenm Macidis.

Szerecsendióhéj-olaj.
Friss állapotban színtelen, állás közben barnás lesz
és szilárd illó anyag válik ki, híg, kémhaiása közönbös ;
vizzel rázva, ennél könnyebb és ennél nehezebb olajjá
szétválik, mely vaj-összetarlású ; borszeszben könnyen
oldatik.
Iblanynyal hevesen eldurran ; a szantálfa veres fesíényét feloldja ; kénsav hozzáadásakor gyenge melcg kifejlesztése mellett szétbontatik.

311. Oleum Mentirne crispae.

Fodros-Menta-olaj.

Sárgás, híg, 90%-os boi-szeszben minden arányban
oldható.
Az iblanyt majdnem minden mozgas nélkül feloldja.
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Sub influxu aeris in massam resiuosam abit.
Jodo sub evolutione caloris et vapoiis explodit

309. Oleum Lavandulae.
Sii limpidum, subflavum, aut e subviridi subflavum,
tenue, reactionis acidae, in spiritu vini 9 0 % sub omni
proportione solubile.
Jodo, magnum calorem et mullum vaporem evolvens, detonit. Acido nitrico durante calefazione destruitur.

*

310. Oleum Macìdis.

Recens paratum colóris expers, tractu temporis èva-,
dit subfuscum et stearoptenum deponit ; est tenue, reactionis neutrius, aqua quassatum in oleum aqua levius
et oleum gravius butyri consistentiae separatur ; in spiritu vini facile solvitur.
Jodo vehementer explodit; solvit pigmentum rubrum Ugni san tali ; sub additione acidi sulfurici caloris
mitis actione destruitur.

311. Oleum Menthae crispae.
Sit coloris subflavi, tenue, reactionis neutrius, in
spiritu vini 90% sub omni proportione solubile.
Jodum fere tranquille solvit.
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312. Oleum Menthae piperitae.

Borsos-Menta-olaj.

Tiszta, színtelen vagy sárgás, híg, egyenlő mennyi
ségű 90%-os borszeszben oldható, íze égető hűsitő.
Az iblanyt egészen nyugodtan feloldja.

313. Oleom Bosarum.

Rózsa-olaj.

Színtelen vagy halaványsargás, sürűs, 26°-nyi hőmérséknél megmered, szerfelett átható szagú, savi hatású, vizben alig, 22°-nyi hőmérséknél harminczhárom
rész 90%-os borszeszben oldható.
Az iblanyt csendesen, a veres szantál-festenyt pedig tejjesen feloldja. Kénsavval fózve részben felbontatik.
Egyharmadában ilio, szagos folyadék, mig kétharmadában szagtalan, szilárd anyag.

314. Oleum Rosmarini.

Rozmarin-olaj.

Tiszta, szintelen vagy zöldes-sárga, híg, 90%-os
bortizeszben minden arányban oldható, állás közben kevés szilárd ilio anyag válik ki belőle.
Az iblanyt sugárszerüen tőrténő lökések és melegfejlődés mellett oldja. A szantálfa festenye részben oldatik.
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312. Oleum Mentitati piperitae.
Oleum limpidum decolor aut flavesceiis, tenue, in
pari pondere Spiritus vini 9 0 % solvendum, saporis urentis refrigerantis.
Jodum perfecte tranquille solvit.

313. Oleum Rosamm.
Sit coloris expers aut pallide subflavum, subspissumque, temperatura 26° solidescens, odoris fragrantissimi, reactionis acidae, in aqua haud, et sub temperatura
22° in partibus triginta tribus Spiritus vini 90% solubile.
Jodum tranquille et pigmentum santali rubri perfecte solvit. Cum acido sulfurico coctum e parte destruitur. Constat ex elaeopteni volatilis odori V3 et
2
pteni inodori /3 partibus.

314. Oleum Rosmarini.
Oleum Anthoe.
\

•

-

Oleum limpidum, eoloriá expers, aut e subviridi ilavum, tenue, in spiritu vini 9 0 % omni proportione solubile, temporis tractu stearopteni exigtìam quantitatem
deponit.
Jodum sub depulsipnum ràdiiformium et caloris evolutione solvit. Pigmentum Ugni santali e parte solvitur.
21
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315. Oleum Sinapiß aethereum.

Mustár-olaj.
Tiszta, színtelen vagy sargás, felettébb átható csípős
szagú, égetö ízű, kémhatása kőzőnbős.
145—148°-nyi hőmérséknél forr, ötv«n rész vizben,
borlangban és borégényben könnyebben oldható ; a vizes
oldat gyorsan felboraoL Iblanyt csendesen oldja fel;
légenysav hatása által hevesen szétbontatík.
A bört megveresiti.
Ha a világosságnak hosszabb ideig ki van téve,
verhenyesbama színű lesz, s szenyes narancs-színű vaimány képzódik.

316. Oleom Terebinthinae rectificatom.

Tisztitott Terpentin-olaj.
Színtelen, híg, a levegőn alias közben gyántás tömeggé változik.
Kémhatasa savi, hét rész 90%-os borszeszben
oldható.
Iblanynyal megmelegedés és gőzkifejtés közben szétdurran.
Fenyő-olajjal, mely füstös szagú, ne legyen tisztátalanitva.
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315. Oleum Sinapis aethereum.
Allylii Solfooyanidum. AUylii Bhodanidnm.
Sit limpidum, coloris expers, aut subflavum, odoris
penetrantissimi acris, saporis urentis, reactionis neutrius.
Sub temperatura + 145—148° ebulliet. Solvitur
in aquae partibus quinquaginta, facilius in alcohole, et
in aethere. Solutio aquosa cito decomponitur. Jodum
tranquille solvit; sub actione acidi nitrici vehementur
destruitur.
In cute qua rubefaciens agit.
Per longius tempus luci expositum, assumimi colorem rutilo-füscum et sedimentum sordide aurantiacum

exoritur.

316. Oleum Terebinthinae rectiflcatum.
Spiritus Terebenthinae.
Oleum coloris expers, tenue, aere expositum in
m resinosam transit.
Sit reactionis neutrius, in partibus Septem spiritus
vini 90% solubile.
Jodo sub calefazione et vaporis evolutione explodit.
Cave, ne sìt adulteratum oleo pini, quod odorem
praebet empyreumaticum.
21*
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317. Oleum Valerianae.

Gyökönke-olaj.

Zöldes-sárga vagy barna, híg, idő teltével sürübb,
szivós, kémhatása igen gyengén savi, vizben kevéssé és
90%-os borszeszben oldható.
Iblaiiyt meleg kifejlése és sztirkés-sárga gőzök képzödése mellett feloldja. Légenysav hozzáadására ibolyaszínbe átjálszó biborveres színü lesz. A szántaldékot
feloldja.
Az olaj még kisebb vagy nagyobb mennyiségben
gyökönkesavat tartalmaz.

318. Oleom Ajnygdalarum dulcium.

Édes mandola-olaj.

Végy : Édes mandolát
hats\á\ grammot 600
Vas-mozsarban kellőleg szétzúzva, hideg sajtóban
sajtold ki eroseti. A nyert olajat szűrlézd és tedd el.
Átlátszó, halványsárga színű, szagtalan, enyhe és
ne avas ízű legyen.

319. Oleum Cacao.

Kakao-olaj.

Kakao-vaJ.
Végy: Kakao-magvakat
hats\á\ grammot 600
Gyönge pörkölés, lehámozás és tisztitás után vasmozsarban zúzd szét egynemű péppé, mely a vizíürdőn
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317. Oleum Valerianae.
Oleum e subviridi flavum aut fuscum, primum
tenue, temporis tractu spissius, tenax, reactionis vix
acidae, in aqua parum, in spiritus vini 90% solubile.
Sub solutione jodi calescit, et vapores cinereo-flavi
evolvuntur. Additu acidi nitrici induit colorem purpureorubrum in violaceam transeuntem. Santalinum parum
solvit.
Oleum insuper continet acidum valerianicum in
majori vel minori quantitate.

318. Oleum Amygdalarum dulcium.
Rp. Amygdalarum dnlcium
grammata sexcenta 600
In mortario ferreo rite contusa in prelo frigido fortissime exprime. Oleum obtentum serva filtra tum.
Sit limpidum, colore pallido flavo, inodorum, saporis mitis, non rancidi.

319. Oleum Cacao.
Butyrum Caoao.
Rp. Semi«um Cacao
grammata sexcenta
600
Leniter tosta, decorticata et mundata in mortario
ferreo contundente in pultem aequabilem, quae in bal-
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Cels. szerinti 40 fokra kevittetvén, a sajtóban is ugyanezen hőmérséknél sajtolandó ki a legnagyobb erővel.
A gyönge hőnél megolvasziott és átszürt olajat
papirtokokba öntsd ki.
Sárgás-fehér, a magvak kellemes szagával biró
enyhe ízü, közönséges hőmérséknél törékeny, gyönge
melegnél üledék nélkül olvadó legyen.

320. Oleom cadinum.

Füstös fenyo-olaj.

Füstös olaj a Juniperus oxycedrus fájából száraz
átpárologtatás által készitve.
Setétbarna, sürűs, kátrányhoz hasonló.

321. Oleum Camphoratimi.

Kámforos olaj.

Végy : Porrà dörzsölt kámfort
Old fel
Faolajban
Jól elegyitve tartsd el.

harminci grammot

30

hatvan grammban

60

t 322. Oleum Crotonis Tiglü.

Kroton-olaj.
A Krotonmagvakból előáüitva, lcgyen tiszla, méz-

színü vagy sárgabarna, süró, zsiros, száradó, harminczhat rész 90%-os borszeszben, borégényben pedig köny-
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neo aquae ad 40 Celsii gradus calefacta, in prelio ejusdem temperaturae fortissime exprimetur.
Oleum leni calore liquatum et colatum effunde in
capsulas chartaceas.
Sit flavescenti album, odoris grati seminum, saporis mitis, temperatura consveta fragile, leni calore sine
sedimento liquescens.

320. Oleum cadinum.
Oleum Juniperi empyreumatioum.
Oleum empyreumaticum e ligno Juniperi oxycedri
ope destillatione sicca paratum.
Sit obscure fuscum, spissiusculum, picis liquide
simile.

32I. Oleum camphoratum.
Rp. Camphorae in pulverein contritae
grammala triginta

30

Solve in
Olei olivarum grammatibus sexaginta
Intime mixtum serva.

60

f 322. Oleum Crotonis Tiglii.
Oleum e seminibus Grotonis Tiglii ope expressione
obtentum sit limpidum, coloris mellei aut e flavo-fusci,
spissum, pingue, siccescens, in triginta sex partibus
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nyebben oldható ; sajátságos kellemetlen szagú, íze kezdetben enyhe-olajos, késöbb azonban igen is tartósan
égető.

323. Oleum Hyosciami foliorum coctum.

Főzött beléndeklevél-olaj.

Végy : Szétzúzott friss beléndek-levelet

Öts%dz grammot
500
Faolajat
kéte\er grammot 2000
Főzd mérsékelt hevités és. folytonos kavarás mellett
a nedvesség eltünéseig, azután sajtold ki és szűrlézd.

A sztírledék legyen
.

*

e\erhéts\á\ gramm

1700.

324. Oleum Jecoris Aselli flavum.

Sárga Gadóczmáj-olaj.
Sárga halmáj-olaj.

Zsiros olaj, mely a tőke Gadócz (Gadus Morrlina Linn.), K al lari Gadócz (Gadus Callarias Linn.),
smásaCsontoshaiak (Teleostei) rendjébe, Tttskenél*
kttliek (Anacanthini) alrendébe s Gadóczfélék
(Gadoídei) családjába tartozó, az északi iengerekben

előforduló Gadóczfajok friss májából magától foly ki.
Ez sürűs, atlátszó, sárgás vagy aranyszfnú olajt
képez, melynek gyenge halíze és halszaga van.
Ne legyen avas, zavaros, vagy ólomtartalmu. Az
olajat eczetsavval rázd üssze; az igy nyert szűrlézett
folyadék kétszer chromsavas Kaliummal : sárga, kénsavval pedig fehér csapadékot ne adjon.
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spritus vini 90%, facilius in aethere solubile ; odoris specifici ingrati, saporis initio oleosi mitis, dein autem valde
et continue urentis.

323. Oleum Hyosciami foliorum coctum.
Rp. Folioram Hyosciami recentium contnsornm
grammata quingenta
500
Olei olivarum
grammata duo milita 2000
Coque igne moderato, sub agitatione continua ad
humidi consumtionem, dein exprime et filtra.

Colatura sit
grammatum mille et septingentorum 1700.

324. Oleum Jecoris Aselli flavum.
Oleum ex hepate recenti Gadi Morrhuae Limi.
Gadi Callariae Linn. et aliarum specierum Gadi
(Pisecs, Teleostei, Anaeanthini, Gadoide») maria
septemtrionalia habitantium sponte effluens pingue, spissiusculum, pellucidum, fere decolor aut flavi aut aurantiaci, pond. spec. 0*923 et reactionis parum acidi ; in
alcohole e parte et in aethere perfecte solubile. Temperatura 17° pingue solidum subsidet.
Odoris et saporis debilis piscini.
Rejiciatur, quod rancidum, aut turbidum est aut
plumbum continet. Oleum cum acido acetico conquassa
et liquor filtrationis ope obtentus, sub additione Kalii
bichromici colore flavo, cum acido sulfurico autem colore
albo ne praecipitetur.
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225. Oleum Jecoris Aselli fuscum.

Barna Gadóczmáj-olaj.
Barna halmáj-olaj.
A tőke Gadócz és kallári Gadócz, mesterséges
melegnek kitett, vagy rothadásnak indult májából nyert
olaj nagyobb fajsúlyú és savanyubb kémhatású mint a
sárga gadóczmáj-olaj, borszeszben lassan, 7 ° melegben
könnyebben oldliató, mint az előbb nevezett sárga olaj ;
szaga erősebb, íze kesernyés.

326. Oleum Lauri.

Babér-olaj.
Friss babérmagvakból vizzeli főzés és kisajtolás
által készitve, zöld, lágy kenőcshöz hasonló, szemcsés,
borlangban részben és másfél rész borégényben oldható.
keserú ízű.

327. Oleum Lini lotum.

Mosott len-olaj.
Végy : Árúbeli lenolajat, lehetőleg frisset

hats\á\ grammot 600
Lepárolt vizet
hároms\á\ grammot 300
Gyakori felrázas mellett álljon egy napig, ezután az
olajat a viztől elkülönitvén, szűrlézd és tartsd ci.
Átlátszó, nyáktól ment, száradó legyen.
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325. Oleum Jecoris Aselli fuscum.
Oleum ex hepate Gadi Morrhnae et Gadi Cailariae calori arteficiali vel fermentationi putridae exposito obtentum pingue, coloris flavo-brunei ; gravitatis
spec. majoris et reactionis magis acidi, in alcohole paullulo, magis (in calore 7%) solubile, quam oleum jecoris
aselli flavum ; odoris fortioris et saporis amaricantis.

326. Oleum Lauri.
Oleum e fructibus recentibus lauri ope coctione
cum aqua et expressione obtentum, sit viride, unguenti
mollioris consistentia, granulosum, in alcohole e parte
et in sesqui partibus aetheris solubile.
Sit odoris laurini, aromatici et saporis amari.

327. Oleum Lini lotum.
Hp. Olei lini venalis quantopere recenti»
granimata sexcenta 600
Aqnae destillatae grammala trecenta
300
Stent saepius conquassando per diem. Oleum dein
ab aqua separatimi filtra et serva.
Sit limpidum, mucilagine expers, exsiccans.
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328. Oleum Nncis moschatae.

Szerecsendió-olaj.

Szerecsendióból kisajtolás által Indiában készitve,
hozzánk levelekbe burkolt négyszegletű szilárd darabokban hozatik.
Narancs-színüen vagy sargan és fehéren márványzott, szerecsendióhéjnak megfelelő szagú és ízű, boiiangban nagy részben, négy rész forró borégényben pedig teljesen oldható, 68°-nál megolvad.
Zsiros és ilio olajból álló keverék.

329. Oleum Olivarum.

Faolaj.

Israert olaj, használatra a legfìnomabb provence-i
vagy csepegett olaj vétessék.
Tiszta, sárgás, szaglalan és íztelen, 0°-nál megmered, borlangban nehezen, borégényben könnyen oldható.

330. Oleum Ricini.

Himboj-olaj.
Végy : Közönséges Hinibo j-magvakat
hats\á\ grammot 600
A lehámozás után sajiold ki a gyöngén melegitett
sajtóban. Aszűrlézettolajat iartsd el.
Átlátszó, kissé sürű, majdnem színtelen vagy sárgás
színú, kellemes ízű, szagtalan, tömény-borszeszben oldékony legyen. '
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328. Oleum Nucis moschatae.
BalfAmum Nuoiitae. Oleum NuoUtae.
Oleum e seminibus Myrìsticae moschatae expressione in India orientali paratura adfertur in massis solidis quadrangulis in foliis involutis.
Sit coloris aut aurantiaci aut e flavo et albo variegati, odoris et saporis fragrantis Myristicae moschatae,
in alcohole magna parte et in quatuor partibus aetheris
ferveutis piane solubile, in graduum + 68° temperatura
liquescens.
Est oleum pingue, cum oleo aethereo mixtum.

329. Oleum Olivarum.
Oleum venale notissimum, ad usum nonnisi purissimum „oleum olivarum provinciale vel virgineum" adhibeatur.
Sit limpidum, coloris subflavi, saporis et odoris expers, rigescens, in alcohole difficulter et in aethere facile
solubile.

330. Oleum Ricini.
Oleum Palmae Chrieti Oleum Castori».
Rp. Seminom Ricini communis
grammata sexcenta 600
Decorticata exprimentur in prelo leniter calefacto.
Oleum fìltratum serva.
SU limpidum, saporis blandi, odoris expers, in spiritu vini concentrato solubile.
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331. Olibanum.

Tömjén.
Bofwellìa serrata Colebrooke et B. papyrifera Hochstetter, Keletindiában tenyéező f&k.
Borferaoeák.

A törzsből kicsepegő és megkeményedett gyántás

nedv, mely hosszúdad vagy gömbölyded, sima, fehéressárgás vagy halavány-verhenyes, később setétebbé váló
szemcsékben jőn elő, melyek kivül homályosok, mintegy
porrai behintvék, törékenyek, lapos-törésüek, viaszszerüek, átlátszók, kesernyés ízüek, meggyujtva szagot
árasztanak.

332. Ononis.

Iglicz.

Tövises Iglioz, félcserje, szántóföldeken és
mezőkön található. Pillangósak.
Gyökér, igen hosszú, majdnem ujjnyi vastag, sokszoros, hosszában gyakran mélyen barázdás, szivós és
hajlitható, igen vékony, kivül setétbarna kérgű, fája fehéres, rostos, kemény és haránt átmetszeiben nyilvánvalón, de egyentelenül és legyezőszerüen sugaras, kevéssé
édeses-kesernyés ízű. Kereskedésben leginkább hosszában
széthasitva kapható.
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331. Olibanum.
Thus.
Boswellia serrata Colebrooke et Boswellia
papyrifera Hochstetter, arboree Indiae orientalis. Burseraoeae Kunth.
Saccus resinosus e trunco stillans et induratile
sistit grana oblonga vel subglobòsa, laevigata, colorís ex
albido-luteoli, vel subfrufi, serius obscurioris, extus
opaca, quasi pulvere inspersa, fragilia, fractura plana,
cerea, diaphana, saporis subamari, quum accenduntur
fragrantia.

332. Ononis.
Ononis spinosa Linn., suflrutez in arvis et
oampis obvtas. Papilionaoeae L.
Radix praelonga, digitum fere crassa, multiceps,
in longitudinem saepe profunde sulcata, tenax flexibilisque, cortice tenuissimo, extrorsum obscure fusco, ligno
albido, fibroso, transverse dissecto duro et manifeste quidem, sed inaequaliter et flabelli instrar radiato, saporis
paullum e subdulci subamari, manducata urens. In mercatura plerumque longitudinaliter fìssa occurrit.
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t 333. Opium.

Mákony.

Álomhozó m&k, Keleten, kiváltkép KieÁzf iában honoi, f leginkább Itt tenyéiztetik.
Mákfélék.
A megsértett iokokból kifolyó, megszáradt tej~
nedv, leginkább lepényekben kapható, melyek különböző nagyságúak, többé-kevésbé gömbölydedek, máklevelekkel boritvák és lórom-magvakkal behintvék. —
A lepények kivül keményebbek, barnák, egyenteleniil
lágyabbak, tömötten egybetapadt szemcsékből vagy
szemcsécskékből állanak, verhenyes vagy halavány sárgák, a törlapon fénylők, veresbarnák, a kéz melegénél
meglágyulnak, keserú ízűek, bodiió szagúak, borszeszben és vizben részben oldhatók.
Ne használd az igen lágy, már penészes, nemkiilönben a szerfeíett kemény és törékeny mákonyt.
Minthogy a mákonyban a szunyal mennyisége 3—
13 százalék között változhatik, csak olyan mákony hasz-

náltassék, mely megszáritva és torve legalább tiz
százalék szunyalt tartalmaz.

Ez következőleg puhatoltassék ki: A száritott és

porrà tört mákony tiz grammját (10) áztasd 24 órán
át kilenczven grammjával (90) oly elegynek, mely
száznegyven (140) gramm leparolt vizböl és negyven (40) gramm higitott sósavból készült; azután a
visszamaradt részt ugyanezen elegy másik kilenczven
grammjával (90) részletenkint vond ki. A fei nem
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f 333. Opium.
laandaniim« Meooniunia

Papaver •omniferum Linn., herba in Oriente
praeoipue in Asia minori indigena et ibidem
maxime oulta. Papaveraoeae JUM.
Succne lacteus e Jcapsulis vulneratis immaturis
effluens, indurata», occurrit, plerumque in placentis
variae magnitudinis, plus minusve conglobatis, papaveris
folio involutis et rumicis cujusdam fructibus conspersis.
Placentae sunt extus duriores, fuscae, intus inaequaliter
molliores e granulis vel lacrymis dense compactae, fulvae
vel subflavae, fractura nitentes e rubro fuscae, manu
tractatae mollescentes, saporis amari, odoris sopientis,
in spiritu vini et in aqua partim solubiles.
Cave ab opio nimis molli, jam mucido, nee minus a
nimis duro et fragili.
Qu um opium morphii partes 3 ad 13 in 100 partibus continere possit, ne adhibeatur opium nisi siccatum
et pulveratum, quod morphii minimum decem partes in
centum partibus contineat.
Cognoscitur hoc modo :
Opii siccati et pulverati grammata decem (10) macera per 24 horas cum grammatibus nonaginta (90)
miscellae paratae ex grammatibus centum et quadraginta
(140) aquae destillatae et grammatibus quadraginta (40)
acidi hydro-chlorici diluti, dein cum ejusdem miscellae
grammatibus nonaginta (90) partitis vicibus exùahe. Re-
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oldódott maradék ismert súlyú szűrlén gyüjtessék
össze és szárittassék meg. Ha a kisérlethez vett mákony jó fajta volt, ugy e maradék súlya négy és fél
grammot (4*5) nem halad meg. A savanyú oldathoz kevertessék harmincz graram (30) porrà tört konyhasó,

mely miutan feloldódott, az elegy 24 órán át hide«? helyen álljon.
\
Az ezalatt származott nyúlékony enyvszeni üledéket előbb a folyadék leöntése, késöbh pedig sziirlézés
által válaszd el és telitett konyhasó-oldaltal raosd ki.
Az összegyüjtött és elegyitett folyadékhoz adj annyi
ammoniát, hogy annak szaga tisztán érezhető legyen.
Nyilt edényben. tedd a folyadékot 12 órán át hideg
helyre, ezután a jegeczekl>en kivált és az edény falaihoz tapadt szunyalt óvatos leöntés által válaszd el a folyadéktól, kevés lepárolt vizzel öblitsd le, szürlén gyüjtsd
össze és megszáritva porczellán csészében mintegy ugyanannyi súlymennyiségíí elegygyel, melyet egyenlő rész
lugitott eczetsav és lepárolt vizből készitettél, dörzsöld
íissze, végre a mi oldható, csekély mennyiségű lepárolt
vizben old föl. Az oldatot szflrlézd meg. a szűrlét mosd
ki; úgy azonban, hogy az ekként nyert folyadékok
összege 70—80 gramnmál tftbb ne legyen. A szűrletet annyi ammoniával elegyitve, hogy feleslegben legyen, nyilt edényben hagyd állni 12 óráig, azután az
ekként származott csapadékot ismert súlyű szűrlén
gyüjtsd őssze. csekély mcnnyiségö lepárolt vizzel mosd
ki igen jól és száritsd meg. A csapadék legalabb is egy
gramm súlyával birjon.
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siduum, quod non solutum regtat, in filtro noti ponderis
colligatur et siccetur. E^us pondiis, quodsi opium bonae
indolis experimento subjeetum fuerit, grommata quatuor
et dimidium (4*5) non exeedat.
Solutioni acklae admisceantur natrii chlorati pulverati graminata triginta (30), quibus soluiis miscellam
loco frigido per 24 horas sepone.
Sedimentum tenax, glutinosum inde ortum primum
decantatane, dein filtratione a liquore separa et cum solutione saturata natrii chlorati elue.
Liquoribus collectis et mixtis adde ammoniae quantitatem sufficientem, usque dum redoleat.
Sepone vase aperto in loco frigido per 12 horas,
dein morphium in crystallos concretum et parietibus vasis adhaerens cauta decantatione a liquore separa, cum
exigua quanti tate aquae destillatae lava, demum in filtro
collige et siccatum in patina porcellanea cum aequali circiter pondere miscellae ex acidi acetici diluti et aquae
destillatae aa partibus aequalibus paratae contere, denique aquae destillatae parva quantitate addita, quod solvi
poterit, sol ve. Solutionem filtra, filtrum elue; liquores
tali modo obtenti pondus 70—80 grammatum ne excedant. Ammonia sufficiente quantitate, ut superabundet,
admixta stet in vase aperto liquor per 12 horas, dein
praecipitatum inde ortum filtro noti ponderis collige,
parva quantitate aquae optime elue et sicca. Sit ad minimum ponderis grammatis unius.

32«
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334. Origanum.

Murvapik.
Gyopánfü.
Szurokszagú Murvapik, fü, utak és eövények
mellett közöneéges. Ajkaeok.
Fα Yirágzó csúcsaÍYal, a nyélczés levelek átelleniek, petealakúak, hegyesek vagy kevéssé tompák, majdnem egészek, mindkét oldalon pelyhes-érdesesek, a murvás virágok tömöti kalászban,sazután csúcsi csomótában
elhelyezve. Erös szagú ; íze illatos, kesernyés.

335. Oxymel Scillae.

Tengeri hagyma eczetméz.
Yégy: Tisztitott mézet

négyszdznyolczpan grammot

480

három grammot

3

Tengeri hagyma-kivonatot

mely utóbbit old fel :
TfSmény eczetsayban
öt grammban
Higitott eczetsavban
öt grammban
Kellő elegyités után tartsd el.

5
5

336. Oxymel simplex.

Egyszerű eczetméz.

Végy : Tisztitott mézet nyolczSzäz grammot
Töniény eczetsavat ti\enhat grammot
Kellőleg elegyitve tartsd el.
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334. Origanum.
Origanum vulgäre Linn., pianta ad via* et
eepes vulgaris. Labiatae. Juse.

1

Herba cum summitatibus ilorentibus, t'oliis oppositis, petiolatis, ovatis, acutis vel obtusiusculis, subintegerrimis, utiinque pubescenti scabriusculis, ílorum spicis
densis, bracteatis, in corymbum terminalem dispositis.
Odor fragrane, sapor aromaticus, subamaricans

335. Oxymel Scillae.
Rp. Mellis depurati
grammata quadringenta et octaginta
Extracti Scillae
grammata tria
in

480
3

Acidi acetici concentrati
Acidi acetici diluti
a~à grammatibus quinque

5

soluti.
Intime mixta serva.

336. Oxymel simplex.
Rp. Mellis depurati

gràmmata octìngenta

800

Acidi acetici concentrati
grammata sedecim

16

Intime mixta serva.
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337. Papayer Rhoeas.

Pipacs.
Pipaoivirágok.
Pipao» Mik, tt, »zántóföldeken közönséges.
Màkfólék.
Szirmok, kerekdedek, pirosak, alapjukon néha
piros-feketés folttal jelölvék, gyenge bóditó szagúak, száriiva igen vékonyak, majdnem átlátszók, szemiyes biborszínüek, majdnem szagtalanok.

338. Papaver somniferum.

Bóditó mák.
Mákfejek.
Álomhozó Mák, keleten tenyészö fíi, nálnnk
Igen gy&kran tenyéiztik. M&kfélék.
Tok, teljes megérése előtt, mig bemetszéskor tejnedv foly ki, szedessék és enyhe hőnél szárittassék, diónyi
nagyságú, gőmbölyded vagy hosszas-iojásdad, sima,
gyakran szilvás-kékes ; ülő, korongalakú, ölsugai-as
bibével koronázva, a bibe alati tiz nyitott likkal, undoritó-keserü ízü.

339. Postilli e Natrio hydro-carbonico.

Kétszénsavas szikenyes czukor korongok.
Bilia! korongok.
Végy: KétsjEéneavas szikenyt
hdrom grammot
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337. Papaver Rhoeas.
Papaver rhoeas Linn., herba inter
vulgaris. Papaveraoeae Jos*.
Petala (Flores Pu|»aveiis Rhoeados) subrotuiula.
miniata, basi interdum macula purpureo-nigricante notata, odoris dehilis narcotici, siccata tenuissima, fere diaphana, sordide purpurea, fere inodora.

338. Papaver somniferum.
Papaver somniferum Linn., herba orientali«,
apud noi irequentUiime onlta. Papaveraoeae JOBS.
Capsulae (Capita Papaveris) ante plenam maturitatem, quamdiu ex incisione succus lacteus manat, collectae et leni igne siccatae, nucis juglandis magnitudine,
subglobosae vel ovato-oblongae. glabrae, saepe glaucopminosae, stigmate sessili, disciformi, decemradiato coronatae, sub stigmate poris decem apertae, saporis nauseoso amali.

339. Pastilli e Natrio hydro-carbonico
PastilU Bilineneee. Paetilli de Viohy.
Rp. Palveris Natrii hydro-carbonici
granimata trìa
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Czukorport
negypenöt grammot 45
Lepárolt vizet
mennyi elég
Készitsd tésztavá, melyből alakits
harminci korongot.

340. Petroleum rectificatum.

Tisztitottköolaj.

•

*

É

*

-k

A nyers kőolaj átpárologtatása aliai nyeretik, tiszta,
színtelen; híg, kémhatása savi, 85°-nál foír, kátrányos
szagú, kesemyés-csípös ízű. Vizben nem oldható, borszeszben nehezen, ìlio és más szilárd és szállékony ola-

jokban oldható.
... .
Meggyujtva világos laiiggal ég. Se az iblanyt, se a
szantálfa fesienyét nem olc^a fel.
,

t

*

.

.

.

341. Phellandrium.

Bösövény.
.* . növény, Europa mooiaras vidókein
Ernyősek.

Gyümölcs, hósszúdad buracsenk, hengerded, fent
kevéssé megyékönyodva, kehelylyel koronázva, tompabordás, keskenybarazdá@r barua, négy millimeter hosszú,
a gyümölcsfelek t<öbb;>yire egybetapadvák, kesernyés ízű,
sajátságos szagú.
Vigyázz, nehogy gyilkos csomorika vagy széleslevelü bolonjik gyümölcsei közbe legyenek keveredve,
melyek amattól gömbölyded Vagy tojásdad alakjuk, nemkülönben halaványzöld színük által különböznek.
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Pulvene Sachari
grammala quadraginta et quinque
45
Aquae destillatae
q. s.
ut fìat massa, ex qua forraentur pastilli 30.

340. Petroleum rectificatum.
Sit liquor per destillationem petrolei nativi obtentus, limpidus, decolor, reactionis acidi, versus 85° temperaturam ebulliens, odoris bituminosi, saporis araaroacris, bituminosi. In aqua non solvitur; difliculter in
spili tu vini, facile in aethere et in oleis diversis, tum
iixis, tum volatilibus solubilis.
Incensum cum fiamma lucide comburitur. Nec jodum, nec santalinum solvit.

341. Phellandrium.
Oenanthe Phellandrium Lamarok, in paludosi« Europee oreioens. Umbelliferae Juss.
Frnctus (Semen Phellandrii, Semen Foeniculi aquatici) sistit diachena oblonga, subteretia, sursum paullum
attenuata, calyce coronata, obtuse costata, anguste silicata, fusca, ad quatuor millimetra longa, mericarpiis plerumque cohaerentibus, saporis subamaii, odoris peculiaris.
Cave ne fructus Cicutae virosae Linn. neve siilatifoiii Linn. immixti sint, qui forma subglobosa, aut
ovata et colore subviridi ab eo differunt.
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342. Pilttlae Ferri jodati.

Vasiblacsos labdacsok.
Blankard labdaosai.
Végy: Tiszta iblanyt
nyolc\ grammot
Vasport
öt grammot
Lepárolt vizet
hét grammot
A szabály szerint készitett és azonual szürlézett oldathoz keverj
Nyers fehér mézet
öt grammot
és párold el vas-csészében
ti\enhárom gramm
maradványra, melyhez adj

8
5
7
5
13

Zilizgyökér-port
Édesgyökér-port

mindegyikből öt grammot
5
Alakils belőle lehető leggyoriáabbaii .szHzhusz darab
labdacsot, niolyek vaspor által legyenek fedve, s nielyek

Egy rész Tolti balza nmak

három rési égényben
való oldatával bevonva, a megszáritás után ellai'tandók.

343. Pilulae laxantes.

Hashajtó labdacsok.
Végy: Aloe-port
negyven grammot
Jalapa gunió-port
hatvan grammot
Orvosi szappan-port
husz grammot
Anizsinag-port
ti\ grammot
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342. Pilulae Ferri jodati.
Pltalao Ferri jodurati. Pilnlae Blankardl.
Rp. Jodi puri
grammata octo
8
Pulveris FeiTÍ
grammata quinque
5
Aqnae destillatac
grammata scptem
7
Solutionem lege ailis paratam et illieo íillralam
commisce cum
Mellis eradi albi grammatibus quinque
5
et evapora in patina ferrea ad
grammata tredecim
13
Additis tum :

Polveri» radici» Althaeae
„
„ Liquiritiae
ää. grammatibus quinque
5
formcntur citissime pilulae uuniero
centuni vigiliti seinper pulvere ferri tectae, quae
denique cum solutione e
Balsami de Tolu
parie una in
Aetheris sulftirici partibus tribus
obductae exsiccentur et serventur.

343. Pilulae laxantes.
Rp. Pulveris Aloes grammata quadraginta
„
Jalapae tuberuin
grammata sexaginta
„
Saponi» medicinali»
grammata viginti
„
Anisi vulgaris
grammata decem

40
60
20
10
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90% borszeszt
mennyi elég
Készits belőle husz centigrammos labdacsokai.

344. Pix liquida.

Kátrány.
Az erdei bükkfából átpárologtatas utján előálliiott
és a kereskedésben kapható kátvány, mely folyékony,
nyúlós, viznél nehezebb, olajos, fekete-barna, félig átlátszó; füstös, kreosotszerű szagú, undoritó, keserú,
égető ízü.

t 345. Plombum aceticum basicom solutum.

Oldott aljas eczetsavas ólom.
Ólom-eozet. Olom-vonat.
Végy : Szétdörzsölt tisztitott eczetsavas óliuot
s\á\nyolc\van grammot
ólomélegport
kilenciven grammot
Lepárolt vizet
héts\á\hus\ grammot

180
90
720

Gyakori felrázás mellett hagyd állni, mig az üledék
színe fehérré változott ái s legnagyobb része feloldódott.
A szűrlézett folyadék színtelen és lúgaljas kémhatású legyen.
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Misce, fiant cum
Spirita vini rectificali 90%
pilulae ponderis
centi grammatum viginti

s. q.
0*20.

344. Pix liquida.
Resina empyreamatioa liquida.
Pix venalis e fago silvatica destillatione obtenta,
sistit massam liquidarli, spissam, aqua graviorem, oleosam, nigro-fuscam, subdiaphanam, odoris empyreumatici,
kreosotum redolentis, saporis nauseosi, amari, os urentis.

f 345. Plumbum aceticum basicum solutum.
Aoetom Lithargyri. Aoetum Piombi ieu Saturni. Extraotom plombioom seu Saturni.
Liquor Piombi subaoetioi.
Rp. Flambi acetici deparati contriti
grammata centum et octaginta

180

Piombi oxydati pulverati
grammata nonaghita

90

Aqoae destillatae
grammata septingenta et viginti
720
Stent in lagena rite clausa saepius conquassando,
donec sedimentimi in album commutatum et maxima e
parte solutum fuerit.
Liquor fìllratus sit fere decolor, reactionis alcalinae,
superaddita Ammonia liquor fìltratus decolor maneat.
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t 346. Pliimlnim aceticum dopuratum.

Tisztitott eczetsavas ólom.
Ólom-ozukor.
Pb(G2H 3 O 2 ) 2 ,3H 2 O = 379.

Végy : Nyers eczetsavae ólmot

négys\á\ grammot

400

old fel
Lepárolt vizben
hats\á\ grarnmban 600
hozzáadván
Tömény eczetsavat három grammot
3
A szűrlézett oldaiol párold be a jegeczedésig,
a bepárlás
Töinény eczetsavnak
két grammnak
2
további bozzáadásával mindaddig ismétlendő, mig ez
uton színtelen jegeczek nyeretnek.
Színtelen, a száraz levegőn elmálló vizben könnyen
és csak csekély maradvány hátrahagyásával oldható hasábokat képezzen.
Jól zárt edényben tartandó.

t 347. Plumbum aceticnm solntum.

Oldott eczetsavas ótom.
Ólomozakor-oldat.

Végy : Tisztitott eczetsavan ólmot egy ré$\t
Lepárolt vizet
hat részt
A rendelés alkalmával old fel.
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f 346. Plumbum aceticum depuratum.
Saoharum Saturni. Aoetas Piombi aoidulus.
Pb(G2H3O2)2,3H2O = 379.
Rp. Plunibi acetici eradi
grammata quàdringenta
Solve in

400

Aqnae destillatae
grammatibus sexcentis

600

addendo :

Acidi acetici concentrati
grammata Iria
3
Solutio filtrata evaporetur ad crystallisationem ;
quae additis ulterioribus

Acidi acetici concentrati
grammatibus duobus
2
iteranda, quamdiu crystalli decolores obtinentur.
Sint prismaticae, colorìs expertes, in ae"re sicco fatiscentes, in aqua facile et exiguo nonnisi residuo solubiles
Servetur in vitro bene clauso.

f 347. Plumbum aceticum solutum.
Saoharum Saturni solutum. Aoetae Plumbi
aoidulue eolutus.
Rp. Piombi acetici depurati
Solve in
Aquae distillata e
Paretur ex tempore.

partem unam
partibus sex
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34$. Plumbum carbonicum.

Szénsavas ólom.
Olomfehér.

i

Tiszta, fehér tömeg, mely eczetsavban pezsgés meileti majdnem teljesen oldhaió.
Higitott légenysavban feloldatván, az oldat kőnenykéneg-lég által lecsapatik, s annak átszűrés uián szénsavas szikeny hozzáadasára megzavarosodni nem szabad.
Ne legyen benne se kréta, se kénsavas súlyany, se
gipsz vagy más idegen anyag.

349. Plumbum hyperoxydatum rubrum.

Veres ólomfeléleg.

Súlyos por, élénk veres, szagtalan és íztelen, vizben
oldhailan.
Sóskasav és forró viz hozzáadása melleii higitott
légenysavban majdnem teljesen oldatik.

350. Plumbum oxydatum.

Óloméleg.
PbO=223.

Veres-sarga, pikkelyalakú darabkában, légenysavban
és eczetsavban pezsgés nélkül oldható.
Rezet vagy vasat ne tartalmazzon. Higitott kénsavval rázatván, a képződött és átszűrt folyadék légenyköneg
feles mennyiségével meg ne kékü(jön (réz), sem pedig
veres-barna váladékot ne adjon (vas).
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348. Plumbum carbonicum.
Cerussa.
Sit massíi albissima, in acido acetico sub effervescentia fere solubilis.
Solulio ope acidi nitrici diluti obtenla et gase hydrosulfurato praecipitata, dein lìltrata natrio carbonico ne
turbetur.
Cave, ne creta, baryta sulfurica, gypso aliisve hetcrogeneis inquinatum sit.

349. Plumbum hyperoxydatum rubrum.
Minium.
Sistit pulverem ponderosuin, laete rubrum, inodorum et insipidum, in aqua insolubilem.
Solvatur fere ex integro in acido nitrico diluto
accedente acido oxalico et aqua fervida.

350. Plumbum oxydatum.
Lithargyrum.
PbO=223.
Sit massa rubroflavescens, squamosa, in acido
nitrico diluto et in acido acetico sine effervescentia
solubile.
Cupro aut ferro ne sit inquinatum. Cum acido sulfurico diluto conquassatimi praebeat liquorem, qui filtratus, per superadditam ammoniam nec colorem coeruleum
(cuprum) induit, nec praecipitatum rubro-fuscum deponit (ferrum).
23
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351. Potio Magnesiae citricae effervescens.

Pezsgö czitromsavas kesereny-oldat
Olvaaztó ozitromviz.

: Czitromsavat

Szénsavas kesrenyt

ti\enkét grammot

12

ti\enegy grammot

11

Old fei
Lepárolt vizben négys\á\ grammban 400
A pezsgés megszünte után adj hozzá
. Czitrom-olajt
két cseppet
2
mcly clébb

Kétszénsavas szikeuynyel

három giammai

eldörzsöltetett.
A tökéletes oldiis és szűrlézós után adj bozza
Egyszeru szörpöt
halvan grammot
Töltsd külön e czélra szolgáló üvegbe s
adj hozzá

Czitromsavat darabokban

3
60

négy grammot
Igen jól bedugaszolva és lekötözve tartsd el.
Tartalmaz :

4

körülbelűl husz grammot

20

Czitromsavas kesrenyt

352. Potio Riveri.

Rivar itala.

Hanyásellenes ital.
Végy : Tjsztitott szénsavas kaliumot

nyolci grammot
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351. Potio Magnesiae citricae effervescens.
Potio oitrioa purgane. Limonada Magnesia*
Limonada solvens.
Rp. Acidi curici

giammai a duodecim

12

Magnesii carbonici hydro-oxydati
grammata undecim

11

Aquae destillatae
grammata quadritigenta
Solutis et effcrvitis addo :

400

Olei citri
guttas duas
cum
Pulvere Natrii liydro-carbonici

2

grammatibus tribus
contritas.
Perfecte solutis el íiltratis admisce
Syrupi simplicis grammata sexaginta
Immitte in lagenam propriam, addendo

3

60

Acidi citrici in frnstulis
grammata qxiatuor
optime obturatam et ligatam serva.

4

Continet Magnesiae citricae circa
grammata viginti

20

352. Potio Riverì.
Potio antiemetioa
Hp. Kalii carbonici puri
grammata octo

8

Í3»
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Vásznon átszíírt friss czi troni le vet
mennyi elég, mintegy szá% grammot
Lepárolt vizet
s$ái grammot

100
100

harminc\két grammot

32

Egyszerü szörpöt

A folyadék legyen
kéts\á\negyven gramm

240

353. Pulpa Prunorum.

Szilva-íz.

Végy: Száritott szilvát
kéte\cr grammot 2000
Főzd vizzel
elegséges mennyiséggel
folytonos kavarás niellott a meglágyulásig.
A nyert pépet szitán dörzsöld át és süritsd be
gyönge tüznél félsürű vonat-állományra, azután a tömeg
három súlyrészéhez adj :
Czukorport
egy súlyrészt
és párold be a kellő stirűségre.

354. Pulpa Tamarindorum.

Tamarind-íz.

Végy : Árúbeli Tamarin<1 belet
nyolc\s\á\ grammot
Öntsd le

800

Közönséges forró vizzel

e\er giammai 1000
Pállitsd gyakori felkavarás mellett a meglágyulásig.
A szitán áttőrt pépet párold be a vizfürdőn por-
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Succi Cifri recenti» per linteum colati
q. 5. circa grammata centum
Aquae destillatae
grammata centum
Syrupi siili piicis
grammata triginta et duo
Sitfluidani
grammatum ducentorum et quadragitila

100
100
32
240

353. Pulpa Prunorum.
Rp. Fructuuin Pruni siccatorum
grammata duo millia

2000

coque cum

Aquae communis

q. s.

continuo agitando ad emollitionem usque
Pulpa per cribrum trajecta inspissetur leni igne ad
extracti consistentiam, dein adde ternis ejus partibus
Pulveris Sacliari albi
partem imam
et evapora ad justam consistentiam.

354. Pulpa Tamarindorum.
Rp. Pulpae Tamarindorum venalis
grammata octingenta

800

Infunde cum

Aquae communi» fervidac
grammatibus mille 1000
digere saepius agitando ad emollitionem usque. Pulpam per setaceum transmksam evaporo in patina porcel-
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czellán csészében félsürü kivonat állományra, a tőmeg
három súlyrészéhez adj
Czukorport
egy súiyrés^t
és párold be a kellő sürűségre.

355. Pulvis aörophorus.

Pezsgő-por.
Végy: Kétszénsavas

szikenyport

két grammot

Add kék papirba.
Végy: Borktisavport
egy és fél grammot
Add fehér papirba.

2
1*5

356. Pulvis aeropborus S eidlitzensis.

Seidlitzi pezsgö-por.
Angol pezsgő-por.
Vógy : Borkò'savas kalinm-natrinm port
tiz grammot

10

Kétszénsavas szikeny-port
hdrom grammot
Keverd össze és add kék papirba.
Vtfgy: Borkősav-port

három grammot

Add febér papirba.
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lanea in balneo aquae ad extracti spissitudinem, dein
adde : ternis pulpae partibus
Pulveris Sachari albi
partem imam
et evapora ad justam consistontiam.

355. Pulvis aerophorus.
Rp. Pulveris Natrii hydro-carbonici
grammata duo

2

grammo, unum et dimidium
Detur in Charta alba.

1*5

Detur in Charta caerulea.

Rp. Pnlveris Acidi tartarici.

356. Pulvis aerophorus Seidlitzensis.
Seidlitz Powder Anglorum.
Pulvis aerophorus anglioanus.
Rp. Pulveris Kalii natro-tartarici
grammata decem

„

10

Natrii hydro-carbonici

grammata tria
Mixta dentur in Charta caerulea.

3

Rp. Pulveris Acidi tartarici
grammata tria

'

3

Detur in Charta alba.
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t 357. Pulvis Doveri.

Dover pora.

Végy: Hánytató gyökérport
Mákonyport mindegyikből öt grammot
Czukorport
negypen grammot
Hosszabb időn át dörzsölve elegyitsd.

5
40

358. Pulvis gummosus.

Mézgás por.

Végy: Keményitőport
Édes gyökérport

mindegyikből

Arab mézgaport

útven grammot

50

Czukorport mindegyikből s\ái grammot 100
Elegyitsd.

359. Punica granatimi.

Gránátfa.

Granátfa gyökerének kérge.
Punioa granatum Linn., Keleien nő, keleti
Enrópában tenyésztetik. Mirtusfélék.
A gyökér k^rge csöves vagy összegőngyölődött,
különböző nagyságú darabokban kapható, melyek fél
egészen egy millimelornyi vastagok, kivül göcsösérdesek, többé-kevésbé repedezettek, halaványsárgák,
belül halavány zöldes-sárgák, a legbelső felület halavány
faliéjbarha, sima vagy sárgásfehúr kicsiny forgácsok
lapadnak alihoz, a törés egyenleles, rágáskor összeliúzó,
kellemetlen és kosornvós ízt'i.
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f 357. Pulvis Doveri.
Pulvis Ipeoaouanhae oum Opto.
Rp. Pulverig Ipecacuanhae
„
Opii
a~à grammata quinque
„
Sacbari grammata quadragin t a
Misce diutius terendo.

5
40

358. Pulvis gummosus.
Rp. Pulveris Amyli
,,
Liquiritiae radicis
a~à grammata quinquaginta

„
„

50

Gammi arabici
Sachari
aà grammata ceti tum

100

Misce.

359. Punica granatum.
Punioa granatimi Linn., arbor in Oriente
spontanea, in Europa orientali oulta. Myrtaoeae Juss.
Cortex radicis (Cortex Granati radicis) sistit
frusta canaliculata vel convoluta varine magnitudinis,
dimidinm usque unum millimetrum crassa, cxtus verrucoso-exasperata, plus minusve rimosa, subflava, intus e
subviridi flava, superficie intima pallide cinnamomea,
laevia vel assulis tenuibus e flavescente albis adhaerenlibus instructa, fraclura aequabili, manducata adstringentia, saporìs ingrati, subamari.
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360. Pyrethrum.

Pyrethrum.

Anaoyolue offioinanun Hayne (Anaoyolue Pyrethrtun D, 0.) középtengermellóki növény,
kivált Algirban honos óe tenyésztetik.
Oeszetett virágúak.
Gyökér, egyszerű, három millimeter vastag, kivül
szürkésbarna, hosszában ránczos, belül halaványabb,
könnyen törik,kevéssévastag kéreg, köröskörül balzsamtartó vezetékekkel ellátva, a fa sugaras. A gyökeret
rágva, a szajat égeti és a nyálelválasztást fokozza.
Szagtalan.
A gyökér kiszolgáltatás előtt a levél- és szármaradványoktól, melyek rajta közönségesen találhatók, tisztittassék meg.

361. Quassia.

Keserűfa.

Keserft Quassia, forrővi Amerikában tenyéező
fa. 8imarabafélók.
Fa, fehér, könnyű, hengeralakú botokban, melyek
nyolcz centimeternyi vastagok, kivül csíkosak. haránt
átmérőben bélsugarakkal és körbenfutó, még nagyitó
üveg alatt is igen szorosan egymás mellett álló rétegekkel keresztezve, a vékony kérget mindenbol könnyen lcfejthetni vagy pedig már le van csupaszitva, íze nagyon
keserű.
A kereskeilésbeli vakarék ne használtassék,
valamint a jainaikai quassia som, mcly Picvaama
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360. Pyrethrum.
Anaoyolue offloinarum Hayne (Anaoyolus
Pyrethrum D. O.) pianta mediterranea, in Algeria imprimi* spontanea et onlta. Oompositae Adanson.
Radix (Radix Pyrethri) simplex ad millimetra tria
crassa, exlrorsum e cinereo fusca, in longitudinemque
rugosa, intus pallidior, facile fragilis, cortice crassiusculo
orbe (luctuum balsamiferorum praedito, Ugno radiato.
Manducata radix os urit, et salivam copiosiorem movet.
Est inodora.
Radix ante dispensationem a foliis cauleque residuis
plerumque adhaerentibus est liberanda.

361. Quassia.
Quassia amara Linn., arbor Amerioae tropioae. 8imarnbaoeae Biohard.
Lignum (Lignum Quassiae surinamense) albidum, leve, in frustibus cylindricis, ad octo centimctra
crassis, extus striatis, in segmento transvereo radicis
medullaribus circulisque concentricis, etiam sub lente
angustissimis decussatum, cortice tenui facile ubique separabile vel obtectis vel jam denudatis, .«aporis peramari.
Rasuram venalem ne adhibeas ; neve ligno Quasjamaicensi e Picrasma exceisa Phancbon
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excelsa Planchon (picraena excelsa Lindley)
fától való, melynek majdnem három decimeter vastag
törzsei, vastag kéreggel ellátva, kaphatók a kereskedésben, s a haránt metszetben szélesebb velősugarak és
körbenfutó rétegek már szabad szemmel is elègge nyil-

vánvalón láthatók.

362. Quercus.

Tölgy.
Queroue robnr Linn. et Qneroue eeseiliflora
Martyn, nálnnk honos fák. Kupaktennők.
Fiatalabb törzs vagy nem igen vén ágak kérge,
kivül törékeny, belül szívós, nyalábosan rostos, felettébb
vékony, kőnnyen leválasztható, szürkés-ezüstös színü pararéteggel, barna középréteggel, a háncs barnás vagy sargas, csíkos, végül vékony, keskeny, hajtliató nyalábokká
széthasadozik ; rágva összehúzó, íze összehúzó-keserü.
Mag, két szikből all, mely lapos-domború, vaslag,
porczos-húsos, kivül reczés, halaványbarna, belül fehéres vagy okersárga, s fanyar, igen összehúzó ízű. Az
éretlen, rovaroktól megrágott vagy régiség miatt megromlott mag vettcssék vissza.
Pörkölí tölgymakk. A tölgymagvak külső héjukból kivéve, enyhe hőnél megszáritva s vasedényben folytonos kavarás közben addig pörkölve, mig barnák nem
lesznek, s könnyen nem törlietok.
V
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(Picraena excelsa Lindley) oriundo utaris, cujus
tninci, fere tria decimetra crassi, cortice crasso obtecti
in mercatura sunt, et in segmento transverso radios medulläres, circulosque concentrices laiiores, oculo nudo
satis manifestos praebent.

362. Quercus.
Querous Bobnr Linn., et Qneroue eeeeiliflora
Martyn, arboree indigena«. Cupoliferae
Biohard.
Cortex truiici junioris vel ramorum ne nimis vetustorum extrinsecus fragilis, intrinsecus tenax, fasciatim
iibratus, strato tuberoso tenuissimo, separabili, coloris
e cano argentei, cortice medio fusco, libro fuscescente, vel
flavescente, striato, postea in fascias tenues, angustas,
flexibiles distracto ; manducatus adstringens, saporis adstringentis amari.
Semen (Glandes Quercus) e cotyledonibus duobus,
plano convexis, crassis, cartilagineo-carnosis, extus reticulatis, pallide fuscis, intus albidis, vel ochroleucis
constane; saporis austeri, adstringentis. Immaturum,
insectis corrosum vel vetustate corruptum rejiciatur.
Semina quercus tosta (Glandes Quercus tostae).
Semina quercuum e pericarpiis exemta, leni igne siccata,
in vase ferreo subcontinua agitatione tamdiu torrefacta,
donec colorem fuscum induerint et facile frangantur.
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363. Ratanha.

Ratanha.
Krameria triandra Ruiz et Pavon., féloserje,
Pernban honos. Krameríaoeak.
Gyökér, fás, vaslagabb, fent többfejű törzszsel,
alant ágas, hosszú, másfél centimeler vastag ágakkal,
vagy az ágak a törzsről lemetszve ; a kéreg törése kevéssé rostos, a tömött fánál csak hatszorta vékonyabb,
az igen fmoman sugaras és likacsos, fahéjbaroa, némileg
íztelen, igen összehúzó, kesernyés.
Használtassék a Peruból való gyökér. A kéregtől
lecsupaszitott, nemkülönben más krameria-fajoktól, így a
Kr. granatensis-, Kr. texensis- és KΓ. bi-asiliensistöl való

gyökér nc használtassék.

f 364. Resina Jalapae.

Jalapa gyanta.
Végy : Durván ezétzúzott jalapa gamót
öts\d\ grammot

500

Önts rá

Közönsége« forró vizet e\er grammot 1000
Áztasd három napig, azután sajtold ki.
A maradványt pállitsd huszotinégy óráig
Tömény borszeszszel e\er gratnmal 1000
A kisajtölt maradványt ujból és barmadizben is pállitsd
Tömény borszeez ugyana\on mennyiségével
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363. Ratanha.
Krameria triandra Buiz et Pavon., pianta
euffrutioosa in Peruvia oresoens. Krameriaoeae Kunth.
Radix (Radix Ratanhiae) lignosa, trunci crassiore
sursum multicipite, inferne ramoso, ramis longis, ad
sesqui centimetram crassis, cylindricis, aut rami soli a
trunco abscissi ; cortice fractura subfibrosa, sexies saltem
tenuiore quam lignum compactum subtilissime radiatum
ct porosum, coloris cinnamomei, subinsipidum, vulde
adstringens, subumarmn.
Adhibeatiir radix e Peruvia advecta. Radix corticc
orbata, ac radix ab alüs Krameriae speciebus derivanda
ut granatensis, texensis et brasilicnsis vitanda.

1364. Resina Jalapae.
Magisterium Jalapae.
Rp. Tuberum Jalapae rad. tos.
grammata quin genta

500

Infunde cum

Aquae comniunis fervidae
grammatibus mille
Macera per triduum, dein exprime.
Residuum digere per 24 horas cum

1000

Spiritus vini concentrati
grammatibus mille
Expressum digere denno et lertia vice cum

Spiritus vini concentrati

1000

eadem quantitate
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Az elegyitett és szörlézett léloldatokról párold le
vizfürdőn a borszeszt.
Az igy nyert gyantát dörzsöld cl sokszor ismételve
lcpárolt langyos vizzel, mig ez színtelen marad. Az ekként
megtisztitott gyantát száritsd ki vizfürdőn és alakitsd
rudacsokká.
Sárgasbarna színű, fénylő törésű, köiinyen szétmorzsolható, borszeszben könnyen és tökéletesen, égényben
kevéssé oldékony és terpentin-olajban oldhailan legyen.

365. Resina Pini burgundica.

Burgundi szurok.
Fözött terpentin.

Fenyöfólók különböző fajai. Toboztermők.
Gyanla, halaványsárga vagy halaványbarna, át
látszó, törése kagylós, fénylő, melegnél meglágyúl, ter-

pentinszagù. Borszeszben teljeseti oldatik.

366. Rheum.

Rhabarbara-gyökér.
Iemeretlen rheumfajok, északnyugati China
havasain honos. Ozikszárfélék.
GyÖkér, különböző alakú darabokban, mindig le-

hámozva, gyakran majd egész vastagságban át-, majd
félig befurva, a törés érdes, kivül sárga, legtöbbször világossárga porrai behintve, belül váltakozva veres és
fehér, de különbfélekép elcsavarodott, öblös kúszált suga-
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A tincturis commixtis et fìltratis abstrahetur destillando in balneo aijuae spiritus vini.
Resina sic obtenta subigetur aqua destillata tepida
sacpissime iterata donec haec decolor manserit.
Resina hoc modo depurata exsiccetur in balneo
aquae et formetur in baccillos.
Sit coloris luteo-fusci, fracturae splendentis, friabilis, in spiritu vini facile et omnino, in aethere par um
solvatuv, in oleo terebintbinae sit insolubilis.

365. Resina Pini burgundica.
Terebinthina ooota.
Abiettnarum epeoies variae. Coniferao Jnee.
Resina subflava vel subfusca, diaphana, firactura
conchata, nitens, calore mollescens, odoris terebinthini.
In spiritu vini e toto solubilis.

366. Rheum.
Bhei speoies ignotae in alpibus Ohinae bo
reali-oooidentalis spontaneae. Polygoneae
Radicis (Radix Rhei. Radix Rhabarbarae) segmenta
multiformia, dura, omnino deglupta, saepe aut per omnem substantiam aut ad dimidium foramine instructa,
fractura aspera, extrorsum lutea, plerumque pulvere
laete luteo conspersa, introrsum radiis altematim rubris
24
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raktól márványzott. A gyökeret rágva, a fogak között
recseg, a nyálat sárgára festi ; sajátságos ízű és szagú.
Pora setétsárga, bőven ellátva górcsöi kicsinységű, jól
kifejlett sóskasavas mész jegeczeivel, s cseppecskékkel,
melyek hamanylúg hozzáadására pirosas színűek lesznek. Ezen tulajdonságok által megkülönböztethelö az
Európában tenyésztett rheumfajok gyökereitől.
A règi, szuvas, könnyű és szivacsos, nemkülönben
az igen kemény, súlyos és fás, penészes és feketés gyökér vettessék vissza.

367. Roob juniperi.

Fenyöbogyó-íz.

Végy : Friss érett fenyóT>ogyót

kéte\er grammot

2000

Zúzd szét és főzd
Közönséges vizben elégséges mennyiségben
a meglágyulásig s azután sajtold ki ; a leülepités és szűrés által megtisztitott folyadékot párold be folyékony
kivonat-állományra, azután a tömeg három súlyrészéhez adj

Czukorport

és süritsd be győnge hőnél a kellö stirüségre.

egy rés\t

368. Boob Sambuci.

Bodzabogyó-íz.

Végy : Friss bodzabogyót

nyolczezer grammot
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et albis, sed multifarie contortis, sinuatis, et intricatis variegata. Radix masticata inter dentes istridet, salivam colore flavo tingit, saporis et odoris peculiaris. Pulvis sit
intense luteus, scateat crystallis microscopicis bene evolutis calcii oxalici, et guttulis accessu Kalii hydro-oxydati
soluti purpurascentem colorem induentibus. His chara-,
cteribus facile distinguitur a pulvere rad icum rhei specierum in Europa cultarum.
Rejiciatur radix vetusta, cariosa, levis et spongiosa,
aeque ac nimis dura, ponderosa et tignosa, mucida,
nigricans.

367. Roob Juniperi.
Rp. Fructunm Juniperi matnrorain recentiuni
grammata duo millia
Contusos coque in

2000

Aquae communis

s. q.

donèc mollescant, dein exprime.
Fluidum sedimentatione et colatura depuratimi evaporetur ad extracti liquidi consistentiam, dein addatur
ternis ejus partibus
Pulveris Sachari albi
pars una
et inspissetur leni calore in Roob.

368. Roob Sambuci.
Rp. Fructuuin Sambnci recentiam
grammata octo millia

8000
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Hevitsd kavarás mellett a forrásig, s a folyékony
rész letöltése után sajtold ki a maradványt.
Az elegyitett és szűrlézett lét főzd be félsürű kivonat-állományra s a tömeg kilencz súlyrészére adj

Czukorport

Párold be a kellő sürűségre.

egy

369. Rosa.

Rózsa.
Rózsaszirmok.
Százlevelü Rózsa, kivált pedig a damaskusi
Rózsa nevü yalfaj, keleten tenyésző oserje, nálunk igen gyakran tenyésztetik. Bózsafélék.
Szétváló-szinnú párta. virágzás alatt lemetszve és
gyorsan száritva, fanyar ízíi, szárazon csekély kellemes
szagú.

370. Rosmariims.

Rosmarin.
Orvosi Bozmarin, dèli Európàban honos

oserje, a kertekben nem ritkan tenyésztik.
AJkasok.
/
Levelek, merevek, vonalszerüek, ránczosak, mirigyesek, visszahajtott szélüek, alaut feliér-taplósak, kiállóbordásak, illalos szagúak, hevenyen terpontin-, ^sdrazan
enyhébb ízüek.
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Agitando caleiiant ad ebulliiiouem, deffuso dein
liquido exprìmetur residuum.
Succi commixti et colati coquantur ad consistentiam
suhspissam; tum adde novenis ejus partibus
Pulveris Sachari albi
partem imam
et evapora in Roob.

369. Rosa.
Rosa oentifolia Linn., imprimi« varietà« :
Rosa damascena Hill., frutioee Orientale«,
apud noe frequentissime oulti. Rosaoeae
Jose.
Corolla (Flores Rosarum) polypetala sub anthesi
reseda et celeriter siccata, saporis adstringentis, odoris
in statu sicco exigui, grati.

370. Rosmarinus.
Rosmarini» offioinalie Linn., frntez in Europa
australi indigeno«, in hortis non raro oultns,
Labiatae Juss.
Folia (Folia Ànthos) rigida, linearia, rugosa, glandulosa, margine revoluta subtus, albo-tomentosa, nervo
prominente, odore aromatico gravi, sapore in recentibu?
terebinthaceo, in sicco mitiore.
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f 371. Sabadilla.

Sabadillamagvak.

Sohoenooaulon offioinale A. Gray, növóny, a
meziooi Andeeeken honos ós tenyéeztetik.
Melanthaoeák.
A gyümölcs három babonyból alakult tok,hosszúdad, hegyes, körülbelül tizenkét millimetei* hosszú, papirszerű, szürkés-sárgás, a hasi vanáiiynál kovad, a szétválás könnyű, a magvak többnyire kiesvék, hoss:
hengerdedek, meggörbülvék, inhét hegyesek, ránczosak,
fénylők, barnafeketék, belül fehérek, négy egészen hat
millimeter hosszúak, rágya a nyelvet felettébb csípik.
A gyümölcsöt, mely magvftkat bőven iarlahnaz,
gondosan tartsd.

f 372. Sabina.

Szabina - galyak.

Nehézszagú Boróka, Középeorópa havasain
honos, nem ritkán tenyésztett osar je.
Küpreszfélék.
Fiatalabb galyak (csúcsai), tömötien összeállók,
felettébb apro, merev, dülvényalakú, hátukon mirigyes,
négy sorjában odasimuló levelekkel, midőn pedig idösebbek, elállók, hegyesek; sajátságos nehézszagú, gyántaskeserü, balzsamos ízü. A virginai borokának, melylyel
néha összetévesztetik, gyengébb szaga és szétállóbb galyai
vaiinak.
A tenyésztett növényt használhatni, a galyak egy
éven túl ne tartassanak.

Óvatosan tartassanak.
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t 371. Sabadilla.
Sohoenooaulon offioinale A. Gray., pianta in
Andibu* mexioanie spontanea et colta. Mβlanthaoeae B. Br.
Fructus (Semen Sabadillae) sistit carpella tria
capsularia, oblonga, acuta, circiter duodecim millimetra
longa, chartacea, griseo-flavescentia, sutura ventrali
hiantia, facile secedentia, seminibus plerumque elapsis,
oblongis, subteretibus, curvatis, hiuc acutis, rugosis,
splendentibus, fusco-nigris, intus albidis, quatuor ad sex
millimetra longis, quae manducata acerrimam eliciunt
sensationem linguae.
Fructus seminibus scatentes caute serva.

f 372 Sabina.
r

Sabina offioinalis Garoke, frutex in alpibus
Europae mediae et australi«, non raro cnltus.
Cupreesineae L. C. Bioh.
Ramuli (Summitates) juniores
(Frondes Sabinae)
*
dense coarctati, foliis minimis, rigidis, rhombeis, in doi*so
gianduia instructis, quadrifariam imbricatis, adultioribus
patulis, acutis, odoris gravis, peculiaris, saporis resinosoamaii, balsamici. Odore debiliore et ramulis magis patulis discernuntur sabinae virginianae Berg, quibuscum
hinc inde confunduntur.
Plantam cultam adhibere licet, ramuli ne ultra annum praesto sint.
Caute serventur.
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373. Saccharum.

Czukor.

Kereskedésbcli igen ismert gyártmány. Választassék
ki a legfehérebb, száraz, tömött, kemény, a levegőn változatlan, fénylő, jegeczes törésii, igen kicsiny, tömötten
összetapadt jegeczekkel, szagtalan, édes ízü. Vizben és
borszeszben oldliató.

374. Saccharum lactis.

Tejczukor.

Tehéntej savójából készitik, s tömölt jegeczekből
álló, fehéres, átlátszó, kemény, édeses tömegeket képez,
melyek hét rész hideg vizben oldatnak, mig legtisztább
borszeszben oldhatlanok.
Az avas szagú és sárga színű tejczukor vettessék el.

375. Sai Tkermarum Carolinaruin.

Karlsbadi só.

Árúbeli so, mely a karlsbadi hévforrás vizének el
párolása által nyeretik.

376. Salep.

Salepgyöker.

A koebornemek különböző fajai? mint az
Orohis, Ophrys, Plathanthera etb., Európaban
és Ázsiában tenyésznek.
Güniök, rendetlenül petédedek vagy hosszasak,
ritkán tenyérszerüek, a nagyobbik harmadM centiuieter
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373. Saccharum.
Praeparatum venale nolissimum. Eligatur albistinium, siccum, coíiipactum, durum, in aere immutabile,
fractura crystallina nitente, crystallulis minimis dense
connatis compositum, odoris uullius, saporis dulcis. In
aqua et in spiritu vini solvitur.

374. Saccharum lactis.
E sero lactis vaccini paratum prostat in massis e
crystallis compactis constantibus, albidis, diaphanis, duris, subdulcibus, in aquae frigidae partibus Septem solubilibus, in spiritu vini rectificatissimo insolubilibus.
Saccharum lactis odoris rancidi et coloris flavi
rejiciatur.

375. Sai Thermarum Carolinarum.
Sai venalis, evaporatale thermarum carolinarum
paratus.

376. Salep.
Specie« variae generimi orchidearum Juse.
Orohie, Ophrys, Flathanthera eto. Plantae in
Europa Asiaque oreaoentee.
Tuberà (Radix Salep) irregulariter ovata vel oblonga, rarius palmata, unum ad duo et dimidium centi-
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hosszú, félig átlátszó, szaruszilárdságú, szennyes-fehér
vagy fehéres-barnás színű, szaglalan, porrà torve vizzel

inézgás oldatot képez. A porból egy szemer negyven
szenier vizzel forraltatván, kocsonya jön létre.
Vigyázz, nehogy kikiricshagynmk legyenek közbekeveredve, meJyek vizzel kezelve, kocsonyát nem képeznek.
+

377. Salvia.

Zsálya.
Orvosi Zsálya, dèli Eorópában honos, nálunk
mindenfelé tenyéeztetik. AJkaeok.
Levelek* nyélczések, hosszasak, ránczosak, csipkések, vékonyan taplósak, illatos szagúak, keserü ízűek,
rágva fanyarok. Szedessenek a tenyésztett fü virágzása előtt.

378. Sambucus.

Bodza.
Gyepü Bodza, igen ismert fa. Lonozfélék.
Terebvirágzat,

ötsugaras, sokvirágú, a parta

feiiti, kerekded, fehéres-sái*gás, sajátságos szagú. A virágok szái'az időben szedessenek.
A bogyók, frisseben gömbölyded csontárok, hárommagvúak, kicsiny kehelylyel tetejQkön, borsónyiak,
kivül ibolyaszínü-teketék, biborszínű belüek ; ízúk kellemes savanyús, édeses ; szaguk sajátságos.
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metra longa, subdiaphana, soliditale conica, colore sordide albo vel albido subfusco, inodora, pulverala cum
aqua mucilaginem praebentia. Grarnma unum pulveris
cum grammalibus quadraginta aquae bullientis praebeat
gelatinam.
Cave ne bulbi colchici inmixti sunt, qui cum aqua
tractati gelatinam non largiuntur.

377. Salvia.
Salvia offioinalie Linn., in Europa meridionali indigena, frequentissime apud noe oulta.
Labiatae Jnss.
Folia petiolata, oblonga, rugosa, crenulata, tenuiter tomentosa, odoris aromatici, saporis amari, masticata
adstringentia. Colligenda antequam pianta eulta florescit.

878. Sambucus.
Sambuoue nigra Linn., arbor notissima. Caprifoliaoeae Jnss.
Cymae (Flores Sambuci) quinqueradiatae, multiflorae, corollis epigynis, rotatis, ex albo luteolis, odore
peculiari. Colligendi flores tempestate sicca.
Baccae recentes sistunt drupas subglobosas,
tripyrenas, calyce minuto coronatas, pisi magnitudinis,
extus coloris e violaceo nigri, succo pui'pureo repletas.
saporis grate aciduli, subdulcis, odoris peculiaris.
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379. Sanguis Draconis.

Sárkányvér,

Calamus Botang Linn., kúszó oserje, a Molukka szigeteken tenyóez. Pálmafélék.
Gyántás, a gyümölcsökből gyüjtött és a levegőn
megszáradt nedv, hengerded pálczákban vagy petéded, illetőleg kúpidomú, szilvanagyságú darabokban
kaphatni, pálmalevelekbe takarvák, feketeveresek, csíkozott felületüek, kemények, nem áttetszők, felettébb törékenyek, szagtalanok cs majdnem íztelenek. Rágva a nyál
veres színű lesz, égéskor balzsamos szagot áraszt, s törve
czinoberszerű port képez. Borszeszbcn könnyen oldható.

380. Santoniniun.

Santonin.

Czinadék.
A hasábos hatoldalú, vagy pikkelyes jegeczek színtelenek, a fény behatása ^latt raegsárgiilnak, hevitésnél
megolvadnak és részben elboinlanak, részben elillannak.
A santonin hideg vizben cstik kevéssé, de 250 súlyrész
foiTó vizben, 43 súlyrész hideg és 3 súlyrész forró borszeszben, 72 súlyrész aetherben, 4 súlyrész chloroformban oldhaió.
A borszeszoldat natriuoi-hydi*oxyd-oldat aliai bibor
színt ölt fei.
Az égvényekkel és calcium-hydroxyddal a santoninvizben könnyen oldható vegyületeket képez.
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379. Sanguis Draconis.
Calamos Botang Linn., frutex eoandene, in
insulis Moluooie oresoent. Palmae L.
Saccus resinosus, aere induratus, e fructibus
collectus prostat in baculis cylindricis vel in massis ovatis seu conicis, pruni magnitudine, Palmae folio obvolutis, atro-rubris, superficie striatis, duris, opacis, fragilissimis, inodoris et fere insipidis. Masticando salivam rubro
infìciat, combustione odorem spargat balsameum, et triturando pulverem praebeat cinnabarinum. In àlcohole
facile solubilis.

380. Santoninum.
240.

Crystalli prismaticae, hexagonales vel squammosae,
decolores, lucis influxuflavescentes,calefactae liquescunl
et tum partim decomponuntur, partim sublimant. Santoninum in aqua frigida nonnisi parum solvitur, verum in
250 parlibus aquae bullientis, in spiritus vinifrigidipartibus 43, in bullientis 3, in aetheris partibus 72, in
chloroformii partibus 4 solvitui*.
Solutio spirituosa addito natrio hydro-oxydato
soluto colorem coccineum induit. Cum alcali bus et calcaria santoninum coi\junctiones in aqua facile solubile?,
decolores init.
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381. Sapo kaliims.

Hamanyos Szappan.
Zöld vagy lágy szappan.
Lágy, szennyes-barna, saj&tsagos kellemetlen szagú,
vizben és borszeszben oldaiik.
. A levegőn állva nem keményedik meg.
Papiroson zsiros foltot nem hagy vissza.

382. Sapo medicinalis.

Orvosi szappan.

Mandola-szappan.
Végy : Oldott szikeny könéleget

1*35 fajsúlyút
szdz grammot 100
Gyönge hevités után adj hozzá
Édes mando]a-olajat kétszd% grammot 200
Hagyd kihűlni folytonos kavarás meUett, mig az
egynemü tömeg sürüsödni kezd, ekkor őntsd ki papirtokba és a mérsékelt meleg helyen való kiszáritás ulán
tartsd el.
Fehér, kemény enyhén lúgos ízű, vizben és borszeszben teljesen oldékony legyen.

383. Sapo Picis.

Kátrány-szappan.
Végy : Szegedi szappanport hatvan grammot
Zsirédet
Tömény borszeszt
mindegyikből hus\onöt grammot
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381. Sapo kalinus.
Sapo viridis. Sapo molile.
Sit massa mollis, sòrdide fusci, odoris peculiarís in
grati, in aqua et in spiritu vini solubilis.
Aeri expositum non durescit.
Chartae maculam pinguem non impartitur.

382. Sapo medicinalis.
Sapo amygdalinus.
Rp. Natrii hydro-oxydati soluti
s. p. gr. 1.35
grammata centum
Leniter calefactis admisce

100

Olei amygdalarum dnlcium
grammata ducenta 200
Reftigerent sub agitai ione- continua donec massa
homogenea spissiscere incipiat, dein in capsulas chartaceas effusam et loco temperato • siccatam serva.
Sit albus, durus, saporis alcalini mitis in aqua et
spiritu vini omnino solubilis.

383. Sapo Picis.
Rp. Pulverte saponis Szegedinensie
grammata sexaginta

60

Glycerinae
Spiritus vini concentrati
aa grammata vigiliti quinque
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Old fei gyönge hőnél kavaras melMt és
adj hozzá
Fakátrányt
ti\enöt grammot

Oldott szikeny könéleget

15

1*35 fajsúlyút
nyolc\ grammot
8
Kellő elegyités és l'élkiliűlés után öntsd ki papirtokba.

384. Sapo Szegedinensis.

Szegedi szappan.
Kivülről agyagsárga, belül fehér, kemtfny és aránylag könnyii legyen.
Hatszoros mennyiségű higitott borszeszben melegen
feloldva, a kihülés utún kocsonyanemű tömeget képezzen.

385. Sapo sulfuratus.

Kén-szappan.
Yégy: Szegedi szappanport

hatvan grammot

60

mindegyikből hus\onöt grammot
Gyönge hőnél kavarás mellett eszközölt
feloldás és fél kihűlés után adj hozzá
Lecsapott ként
ti\enöt grammot

25

Zsi redet
Töniény borszeszt

Bergamott-olajt

Azután üntsd ki papirtokba.

egy grammot
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385
Sub agitatione leni calore solutte adde :
Picis liquidae
grommata quindecim

15

Natrii hydro-oxydati soluti
sp. p. 1*35.
grammetta octo
intime mixta, et semirefrigerata effonde
in capsulam chartaceam.

8

384. Sapo Szegedinensis.
Sapo albus.
Sit externe badius, interne albus, durus comparative laevis
In spiritus vini diluti sextupla quanti tate calide
solutus, exhibeat refrigeratus massam gelatiniformem.

385. Sapo sulfuratus.
Rp. Pulveris saponi» Szegedinensis
granimata sexaginta

60

Glycerinae
Spiritus vini concentrati
ad grommata viginti et quinque
25
Sub agitatione leni calore solutis et semmirefrigeratis adde :

Sulfuris praecipitati
grommata quindecim
Olci Bergamotti
grammo unum
dein effonde in capsulam chartaceam.

15
1
25
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386. Sapo venetus.

Velenczei szappan.
Faolajból készült azappan.
Faolajjal készül, fehér, komény, ne legyen avas,
70 % borszeszben oldatik.

387. Saráapariila.

Szárcsagyökér.

Bómai gyökér.
Különböző tukmafajok, forrövi Amerik&ban
tenyéaznek. Tukmafélék.
Gyökerek, leghosszabbak, vékonyak, csíkosak vagy
barázdásak, kivül szürkésbarnák vagy barnásveresek ; a
középkéreg kevéssé vastag, vagy lisztes és fehér vagy
szaruszerű és barnás, zárl fapyürüvel, bélsugarak nincsenek,abél fetiér lisztes. (Honduvasi szárcsagyökér.)
A győktörzs, melyből a másodlagos gyökerek kiindulnak, s a kereskedésben gyakran található, ne szolgáltassék ki.

A mexikoi gyökér (yeracruzi szárcsagyökér)

mély barázdájú, a középkéreg vagy lehámlik vagy szaruszerú vékony, a fa kovéssé vastag, a bélnél vastagabb.
A gyökér, mely vékony vagy szalmához hasonló,
vettessék vissza.
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386. Sapo venetus.
Sapo oleaoens.
Ex oleo olivarum paratus, sit albus, durus, odorís
minime rancidi, in spirita vini 70% solubilis.

387. Sarsaparille
Smilftoie diversae epeoiea in Amerioa tropioa
oresoentes. Smilaoineae B. Brown.
Radice» longìssimae (Radix Sarsaparillae), tenues, striaiae vel sulcatae, extrorsum e griseo fuscae vel
e fusco rubrae ; mesophloeo crassiusculo, aut farinoso et
albo aut corneo et subfusco, annulo Ugni clauso, radiis
medullarìbus non instructo, medulla alba, farinosa. (Sar-

naparilla e Honduras.)
Cormus, cui radices secundariae adnatae sunt, in
mercatura saepe proveniens, est rejiciendus.
Radix e Mexico advecta (Sarsaparilla e Veraernz), profunde silicata, mesophloeo aut labente aut
corneo tenui et ligno crassiusculo, medullam superante,
praedita.
Radix quaecunque macilenta aut stramento non
dissimilis rejicienda.
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t 388. Scammonium.

Aleppoi scammonium-gyánta.
Soammonia Folyondar, Sziriaban ée KieÁzeiában tenyész. Folyondarfélék.
Mézgás gyánta, a répaalakú gyökér megsértése
által nyerik, tömött tömegeket képez, melyek kőnnyűk,
tőrékenyek, kevéssé likacsosak, fénylők, szürkék vagy
zöldesek, fehéres-szürke porrà dörzsölhetők ; gyengeundoritó szagú ; undoritó-csipőses, kesernyés ízű.
Az úgynevezett smyrnai barna vagy fekete scammonium-gyántát, mely közbekevert liszttel vagy homokkal van tiszlátlanitva, vesd vissza.

t 389. Scilla.

Tengeri hagyma.
Solila marltlma Llnn., Europa középtengeri
partvidékein tenyéezlk. A veres hayymájú
féleség. Asphodeleàk.
Körülbelül nagy ökölnyi, tojásdad-hasas, pikkelyei
közepetti szilárd lepény körül fedélszerüleg elhelyezve,
veresek és fehéres színüek, alapjukon szaruszerüek.
Bemetszve könyezésre inditó szagot áraszt, íze csípöe, később keserű, nedvét borre kenve, ez megveresedik.
A barna, szívós, nedves és penészes pikkelyek vettessenek vissza.

Digitized by

Google

389

f 388. Scammonium.
Gonvolvulus Soammonia Linn., in Syria et
Asia minore oresoens. Convolvulaoeae JOBS.
Guniiniresina (Scammoniuni haleppense) e radice
napiformi vulnerata, prostat in massis compactis, levibus,
friabilibus, nonnihil porosis, nitentibus, cinereis vel viridescentibus, triturando in pulverem albido-griseum redigendis, odoris debili«, nauseosi, saporis nauseoso-subacris, amarescentis.
Scammonium fuscum vel nigrum, admixta farina
vel arena inquinatimi, smyrnaeum dictum, rejice.

t 389. Scilla
i

Solila maritima Linn., pianta in litoribue
Enropae mediterraneae frequene. Varietas
cum bulbo rubro. Aephodeleae Juaa.
Est magnitudinis circa pugni majoris, ovato-ventricosus, e tunicis imbricaüs rubris et albidis scabiosis, basi
cornosis placentam centralem solidam ambientibus formatus. (Bulbus Scillae. Bulbus Squillae.)
Incisione auram spargit acrem lacrymas elicientem,
saporem habet acrem insigniter amarum, succus cuti
illinitus Erythema excitat.
Squamae fuscae, tenaces, humidae et mucidae rejiciantur.
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t 390. Scilla siccata.

Száritott tengeri hagyma.
agy

kéte\er grammot
2000
Hosszas vékony szeletekre metélve száritsd ki porczellán-csészében Cels. szerinti 50° bőmérséknél, hogy
szétdörzsölhetők legyenek.
Az igy nyert maradvány leszen körülbelől
kéts\á\ gramtn
200
Jól zart üvegedényben száraz helyen tarlandók.

391. Sebum ovile.

Juhfaggyú.

A közönsége« Juh (Ovis Aris Limi.), a kérődző
Párosújjúak (Artiodactyla raniinantia) rendjébe s
az Ürszarvnak (Gavicornia) családjába tartozó emlős
állatnak csepleze- és bélfodrából, valamint a vesék tájáról nycrt friss zsiradék.
Ne legyen avas.

f 392. Secale cornutum.

Anyarozs.

Glavioepe purpurea Tulasne,
yy
kétéves gomba, mely füfélék, kfilönösen pedig m Boze virágaiban a oeír tönkrejta
mellett tenyéez. 8zemosegombak.
Meddö telep, tompa hároniszegletü, legtöbbnyire
tailott, inindkét végén vagy felfelé megvékonyodva.
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f 390. Scilla siccata.
Bulbus Soillae eiooatus.
Hp. Sqaaiuniaruni bulbi Scillae maritiitiae
recentis
grammaia duo millia 2000
Longiludinaliter et tenue scissae exsiccentur
in temperatura 50° Celsii.
Productum est circa
grammatum ducentorum 200
Servetur in vase rite clauso, loco sicco.

391. Sebum ovile.
Pinguedo recens ex omento, mesenteris et regione
renum Ovis Arieti» Lhin ; animalis Mamiualis (Ordo :
Artiodactyla ruminantia, Familia : Cavicorn ia desumta).
Ne sit raiiciduin.

t 392. Secale cornutum.
Glavioep» purpurea Tulasne, ftingue annaos
vel bienni« in floribns gramineis, praesertim
Seoalis oerealis Linn ; germine aborrente
oreeoene. Pyrenomyoetee Fries.
Sti*omata sterilia, obtuse trigona, plerumque subcurvata, utriiKiue vel sursum attenuata, trisulca, coloris
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hárombarázdás, fekete ibolya-, gyakran szilvaszínű, belül
halavány, csúcsán többnyire szennyes-fehér, rostos toldalékkal (sipka); harmadfél Centime ter hosszú, három
millimeter vasta g, gonibaszagú, undoritó, kevéssé csípős ízü.
Az anyarozs csak a rozskalászokból derült időben
szedcssék ; megszáriiva jól zárt üvegekben tartassék, de
nem egy éven túl. A szúette, avas vettessék vissza.

393. Senega.

Szenega.
Polygala Senega Linn., évelő növóny, ÉezakAmerika méreékelt vidékein honoe.
Geészeszarnyfélék.
Gyökér, hengerded, alapján göcsös, hat millimeternyi vastag, végefelé lassankint megvékonyodvá, kevéssé elágazó, kevéssé hajlott, a homorú oldalon a kéreg
erös bordaként előáll, a domború oldalon igen göcsös,
sárgás vagy szürkésbariia színű, kevéssé vastag kérgű,
belül sargás, fäja halaványsárga, a domború oldalon
lapos vagy kimetszett; majdnem szagtalan, eleinte
kevéssé nyákos, végtére kellemetlen savanyús ízű, szerfelett csípős, rágva a torkot karczolja.
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atro-violacei, saepe pruinosa, intua pallidiora, in apice
plerumque appendice (calyptra) sordide albida, flocc<isa
obtecta; duo et dimidium centimetra fere longa, ad tria
millimetra crassa, odoris fungos redolentis, saporis nauseosi, modice acris.
#
Secale cornutum solum e spicis secalis cerealisLinn.
serena tempestate colligatur ; siccatuin in vitris optime
clausis nec ultra annum servetur. Corrosum, rancidum
rejiciatur.

393. Senega.
Folygala Senega Linn., pianta perenni« in
Amerioae borealie temperati» eresoens.
Polygaleae Jose.
Radix subcylindrica, basi tubercolosa, ad sex millimetra crassa, apicem versus sensim attenuata, paullum
ramosa, subvoluta, in intcriore curvaturae latere canna
corticali arguta notata, in altero latere torcia, coloris e
subflavo vel e cinereo fusci, cortice crassiusculo, intus
subflavo, ligno pallide flavo, in latere carinae opposito
vel plano vel exciso. Odoris fere nullius, saporis prirnum
submucosi, deinde ingrate aciduli, admodum acris,
manducata fauces radit.
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394. Senna.

Szenna-levelek.
Cassia lenitiva Bisohoff, Cassi
lad-, Nubiàban és I
oserjék, melyekből az alexandriai Szennalevelek szàrmàznak. Cassia medioinalis
Bisohoff (Cassia Boyelana féleeég), Boldog»
ibiában honos és Keletindiàban tenyésztetik. Caesalpinaoeae De Candolle.
Levélkék, félbőrszerüek (C. lenitiva et C. obovota)

vagy vékonyabbak, majdnem hártyaszerüek (G. medicinali«), petédek (C. obov.), liosszúdadok (C. len.), gereiyalakúak (G. med. et C. len.) vagy vonalos-gerelyalakúak
és igen riosszúk (C. med.), tejjesen egészek, rövidnyélczések, ferdealapúak, közepükön szélesebbek, hegyesek (C.
len. et G. med.), bökőczösek (G.len.) vagy öblöscsúcsúak,
kicsiny bököczkével (G. obov.), eresek, töbl)é-kevésbé «zörösek (C. len. et obov.), kékes (C. len. et obov.) vagy
világos zöldek (G. med.) ; sajátságos szagúak, undoritó
kesernyés ízüek.
Leggyakrabban a solenosteuima Arghel H a y n e
(Asclepiadeae) leveleivel keveredvék, melyek merevek,
gerelyalakúak, egyenlő alapúak, egybordásak, kékesek,
szőrösek.
A közbekevert levélnyélczék és hüvelyek vettesseiiek
vissza.

395. Serum Lactís comniune.

Kbzönséges tejsav.

Végy: JíVise tehéntejeí

nyolczSzdz grammot
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394. Senna.
Cassia lenitiva Bisohoff., Cassia obovata Collad., firatioes in Nubia et Aegypto spontanei
Sennam alexandrinam praebentes. Cassia
medioinalis Bisoh. (var. oassia Boylana),
fra tex in Arabia felioi indigeni», in India
orientali onltos. Caesalpiniaoeae De Candolle.
Foliola subcoriacea (Cassia lenitiva et obovata) vel
tenuiora fere membranacea (Cassia med.), ovalia (C.
obov.), oblonga (C. len.), lanceolata (Cassia med. et leu.)
vel lineari lanceolata et longitudine excellentia (C. med.),
integerrima, breviter petiolata, basi obliqua inaequalia,
medio iatiora, acuta (C. len. et med.), mucronata (C.
len.) vel retusa cum mucrone exiguo (C. obov.), venosa,
niagis minusve pubescentia (C. leu. et obov.), e gluucescente (C. len. et obov.) vel laete viridia (C. med.);
odoris peculiaris, saporis nauseoso-su barn ari.
Saepissime mixta reperiuntur cum foliis rigidis,
lanceolatis, basi aequalibus, uninerviis, glaucescentibus,
pubescentibus Solenosteinmatis Arget Hayne (Ascle-

piadeae).
Rejiciantur petioli foliomm et legumina intermixta.

395. Serum Lactis commune.
Rp. Lactis Taccisi recentis
grammala octingenta

800
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Forrald fei ; a forrás kezdetén adj hozzá :
Eczetet
nyolc\ grammot

8

'A véghezvilt megolvasztás után a félig kihűlt folyadékol szűrd meg és habbá vert tojús-fehérnyével keverve
vyból fózd fel.
A megszűrés után adj hozzá
Szénsavas keserenyt
mennyi szükséges
a sav kőzönyösitésére, s azután a kihűtött savót itatós
papiron szűrd át.
Ha savanyú tejsavó rendeltetik, ez esetben a szénsavas kesereny elhagyandó.

396. Sinapis.

Mustár.
Fekete Mustár, nálunk honoe és tenyésztetik.
Kereeztvirágúak.
Magrak, gömbölydedek, majdnem vonalszerüek,
gödrösek, millimeternyi vaslagságúak, verhenyes barnák,
belül sárgák, kesernyés-olajos ízűek, rágva erősen égetők, halaványsárgás zöldes porrà dörzsölhetők, vizzel
uedvesitve felettébb csípős illó szag fejlődik ki.
Vigyázz, nehogy Kerek Répa magvai legyenek közbekeveredve, melyek kétszer akkorák, barnább színüek,
simább felületüek, rágva kevésbé égetők.
Pora (mustármagvak lisztje) hevenyében törve áll-

jon készen.

Digitized by

Google

397
Ebulliant ; sub initio ebullitionis adde :
A coti
granimata ocio

8

Coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum
cola et cum ovi gallinacei albumine in spumam conquassato mixtum iterum coque.
Novitus colato adde :

Magnesii carbonici hydro-oxydati

q. s.

ad neutralisationem acidi et deinde serum refrigera tum per chartam bibulam ultra.
Si serum lactis acidum requiritur, magnesium carbonicum omittatur.

396. Sinapis.
Sinapia nigra Linn. (Brassioa nigra Kooh.)
et indigena et colta. Oruoiferae Jose.
Semina subglobosa, fere semilinearia, scrobiculata,
millimetrum crassa, extus e rubro-fusca, intus flava, saporis subamari, oleosi, masticata vehementer urentia,
triturando pulverem e subflavo viridescentem praebentia,
qui aqua humectatus auram explicat volatilem, acerrimam.
Cave ne adulterata sint seminibus Brassicae Rapae Linn. sesquimajoribus, coloris. obscurioris, superfìcie laeviore, manducatis minus urentibus.
Pulvis (Farina seminum Sinapis). receus paratus
praesto sit.
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t 397. Solutio arsenicalis Fowleri.

Fowler mirenyes oldata.

Végy: Mirenyes savat
Tiszta szénsavas hamanyt

mindegyikből egy grammot
1
Gondos eldörzsölés és elegyités után adj
hozzá
Lepárolt vizet
hatvan grammot 60
Főzd lombikban, mig a mirenyes sav teljesen
feloldódott.

A kihiìlt folyadékhoz adj
Lepárolt vizet
mennyi elég
hogy az egész folyadék súlya legyen
kilenciven gramm 90
Ázután szűrlézd.

398. Species Álthaeae.

Ziliz thea-elegy.

Végy: Ziliz-levelet
e\er grammot
Ziliz-gyökeret
öts^ái grammot
Édes gyökeret kéts^áiötven grammot
Papsajt-virágot
szdz grammot
összemetélés és elegyités után tartsd el.

1000
500
250
100

399. Species amaricantes.

Keserű thea-elegy.

Végy: Fehér üröm-fiivet
Virágos ezerjé-filvet
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f 397. Solutio arsenicalis Fowleri.
Rp. Acidi arsenicosi
Kalii carbonici depurati
a~ä gramma unutn
1
Sedulo tritis et commixtis adde :
Aquae destillatae grammata sexaginta
60
Coque in cucurbita, usque dum acidum arsenicosum
pcrfecte solutum fuerit.
Solutioni refrigeratae adde :

Aquae destillatae

q. s.

ut pondus totius liquoris sit
gratnmatum nonaginta
dein filtra.

90

398. Species Althaeae.
Hp. Folioram Althaeae
grammata mille
ßadicis Althaeae grammata quingenta

„

1000
«500

Ljquiritiae

grammata ducetti a et quinquaginta 250
Florum Malvae
grammata centum 100
Gonscissa et commixta serva.

I

399., Species amaricantes,
*
Rp. Herbae Absinthii
„ Centaurii in in or in floridae
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Narancshéj-sárgát
160

mindegyikből $\d\hatvan grammot

Vidra eleczke-levelét
Áldott csüküllő-levelet
Kálmos gyökttfrzset
Tárnizs-gyökeret

80
20

mindegyikböl nyolc\van grammot
Káezia fahéjat
hus$ grammot
üsszemetélés és zúzás után elegyitsd.

400. Species aromaticae.

lllatos thea-elegy.

Végy: Gyopár-füvet
Zsálya-levelet
Fodormenta-levei et
Levendula-virágot

100

mindegyikből szdz grammot
Összeraetélés után elegyitsd.

401. Species aromaticae pro-cataplasmate.

lllatos thea-elegy pépborogatáshoz.

Végy : Illatos thea-elegyet

400

négyszdz grammot
Megszáritva törd dercze-porrá.

402. Species emollientes.

Lágyitó thea-elegy.

Végy: Ziliz-levelet
Papaajt-levelet

Google
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Flavedinis corticum Aurantiorum
ää grommata centum et sexaginta

160

Foiioram Trifolii fibrini
„
Cardai benidictí
Rhizomatis Calami
Radicis Gentianae
ää grommata octaginta
Corticis. Cassiae Cinnam

80

grommata viginti
Conscissa et contusa misceantur.

20

400. Species aromaticae.
8peoiee reeolventes.
Rp. Herbae Orìgani
Foliorum Salviae
„
Menthae crispae
Florum Lavandulae
a~ä grommata centum

100

Conscissa misce.

401. Species aromaticae pro cataplasmate.
Rp. Specierum aromaticarnm
grommata quadringenta
Siccatas redige in pulverem grossum.

400

402. Species emollientes.
Rp. Foliorum Althaeae
„
Malvae
26
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Sárga lóhere-fávet
mindegyikből ötszd\ grammot
Összemetélés után elegyits hozzá

500

Szétzúzott lenmagvakat

ezer grammot 1000

403. Species emollientes pro cataplasmate.

Lágyitó thea-elegy pépburogatáshoz.

Végy: Lágyitó thea-elegyet e\er grammot 1000
Megszáritva törd derczeporrá.

404. Species laxantes St. Germain.

St. Germain hashajtó thea-elegy.
: Gyanta nélküli szenna-levelet

negyven grammot
Bodza-Tirágot
hus\ grammot
Édcs köménymagvat
ti\ grammot

40
20
10

Tìsztìtott borkövet
b't grammot
összemetélés és zúzás után elegyitsd.

5

405. Spilanthus.

Szenyefű.

Kerti Szenyefü, dèli Amerikában ée Kelet-

Indiában honoe növény, nálunk kertekben
tenyéeztik. Öeezetett yirágúak.
Virágzó fű, elágazó szárral, szivalakú-tojásdad,

csipkés-fürészes, érdeses, nyélczés, hárombordás levelek-
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Herbae Meliloti
~ää grammala quingenta
Gonscissis admisce,

500

Seminam Lini contusorum
grammala mille 1000

403. Species emollientes pro cataplasmate.
Rp. Speciernm emollientium
grommala mille 1000
Siccata redige in pulverem grossum.

404. Species laxantes St. Germain.
Rp. Folioruin Sennae sine resina
grommata quadraginta
Flornm Sambnci
grommata viginti
Fmctuum Foenicnli grommata decem

40
20
10

Kalii hydro-tartarici
grommata qutnque
conscissa et contusa misceantur.

5

405. Spilanthus.
8pilantho8 oleraoeue Linn; pianta in Arne*
rioa australi et India orientali «ponte oresoensy apud noe in hortis onlta. Compoeitae
Adaneon.
Herba florida caule ramoso, foliis cordato-ovatis,
crenato-serratis, scabriusculis, petiolatis, triplinervatis,
26*
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kel, a hónaljban egyes kosár virágzattal, mely hosszúnyélczés, gömbölyded, sokvirágú, eleinte sárga, végül. pi
rosbarna. A fü rágva igen csípős, égető nyálhajtó.

406. Spiritus Aetheris.

Égényes borszesz.
Hoffmann fájdalomenyhitő oeeppjei.
Végy: Tiszta égényt
szdz grammot
Tömény borszeszt hdroms\d\ grammot
Elegyitsd.

100
300

407. Spiritus aromaticus.

lilatos szesz.
Végy: Czitromfft-levelet
Czitromhéjat

ötszdz grammot
kétszdz grammot

500
200

hdromszdz grammot

300

mindegyikből nyolczpan grammot
___^yal-gyökeret negyven grammot
Összemetélés és zúzás után áztasd tizenkét
óráig

80
40

Koriandrom-magYakat

Szegfttszeget
Szerecsendiót
Kászia-fahéjat

Tomény borszeszben

kétezerÖtszdz grammban 2500

Digitized by

Google

— 405

-

capiiulis axillaribus solitariis, longe pedunculatis, subglobosis, multiíloris, primum flavis, demum purpureofuscis. — Herba manducata acerrima urens, sialagoga.

406. Spiritus Aetheris.
Spiritai Aetheris sulfurioi. Liquor anodynus
minerali« Hoffmanni.
Rp. Aetheris depurati grammala centum
Spiritus vini concentrati

100

grammata trecenta

300

Misce.

407. Spiritus aromaticus.
Spirita« Carmelitaram. Spirita« Melissa«
oompositns.
Rp. Foliorüm Melissae grammata quingenta 500
Corticis Ci tri fructuum
grammata ducenta 200
Fructuum Coriandri grammata trecenta 300
Caryophyllorum
Nucis Moschatae
Corticis Cassiae Cinnam.
a~à grammata octaginta 80
Radi eis Angelicae grammata quadraginta 40
Conscissa et contusa macera cum
Spiritus vini concentrati
grammatum duo millibus et quingentis 2500
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Közo'nséges vizben Ötezer grammban 5000
azután huzz le róla lepárlás utján
hárame\er grammot 3000
mely 0*892 fajsúlylyal birjon.

408. Spiritus camphoratus.

Kámforos szesz.
•

*

Végy: Kánifort
nyolc\van grammot
80
Higitott borszeszt
ötszáz grammot 500
Hagyd gyakori felrázás mellett közönséges hőmérséknél állani, mig a kámfor feloldódott, azután szürlézd
és tartsd el.

409. Spiritus Cochleariae.

Kalántorma-szesz.
Végy : Friss kalántornia-levelet
Tömény borszeszt
Közönséges vizet

hatszáz grammot

600

e\er grammot 1000

ezerhatszáz grammot 1600
Huzz le lepárlás utján azonnal
e\erkéts\á\ grammot 1200
mely 0*892 fajsúlyu legyen.

Google
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Aquae communis
grammatum quinque millibus 5000
per horas duodecim, dein abstrahe
grammatum tria milita 3000
quae sint ponderis specifici 0.892.

408. Spiritus camphoratus.
Rp. Camphorae
grammata octaginta
80
Spiritile vini dilati
grammata quingenta
500
Stent saepius agitando sub temperatura consveta,
donec Camphora soluta fuerit.
Liquor dein fíltratus servetur.

409. Spiritus Cochleariae.
Rp. Foliorum Cochleariae recentinm
grammata sexcenta

600

Spiritus vini concentrati
grammata mille 1000

Aqnae cominunis
grammata mille et sexcenta 1600
Abstrahe sine mora
grammata mille et ducenta 1200
quae sint pond. spec. 0.892.
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410. Spiritus Ferri sesquichlorati aetherens.

Égényes borszeszes vashalvag-oldat
Vaetartalmn égényee borezeez. Beetusohef
idegzeongitó feetvénye.
Végy : Jegeczedett vashalvagot ti\ grammot

10

Égényes borszeszt szdzhusz grammot
120
Hagyd gyakori felrázás mellett tágasb és jól bedugaszolt üvegben az oldásig állani.
Az üledékről óvalosan letöltőtt áUátszó folyadékot
üvegdugóval ellátott edényben tartsd.

411. Spiritus Lavandulae.

Levendula-szesz.

Végy : Levendula virágot

hdromszáz grammot 300
Tömény borszeszt
e\er grammot 1000
Közönséges vizet
kéte\er grammot 2000
Áztasd tizenkét óráig és huzz le lepárlás
utján
ezerlcétszdz grammot 1200
mely 0*892 fajsúlylyal biijon.

412. Spiritus Salis Ammouiaci anisatus.

Ánizsos légenyköneges szesz.
Végy: Tömény borszeszt

hatvan grammot
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410. Spiritus Ferri sesquichlorati
aethereus.
Spiritoe Aetherie ferrata*. Liquor anodynue
martiatug. Tínotnra nervinotonioa Bestueohefli.
Rp. Ferri sesquichlorati crystallisati
grammata decerti

10

Spiritus Aetheris
grammata centum et viginti
120
Saepius agitando stent in lagena vitrea bene obturaja ad solutionem usque. Liquor limpidus, dein a sedimento caute deffusus, servetur in vitro epistomeo vitreo
proviso.
Sit coloris aurei vel flavescentis, saporis stypticoferrosi.

411. Spiritus Lavandulae.
Rp. Floram Lavandulae grammata trecenta
Spiritus Vini concentrati
grammata mille
Aquae coni ni unis grammatum duo milita
Macera per horas duodecim et abstrahe
grammata mille et ducenta
quae sint pond. specif. 0.892.

300
1000
2000
1200

412. Spiritus Salis Ammoniaci anisatus.
Liquor Ammonii oauetioi anisatus.
Rp. Spiritile vini concentrati
grammata sexaginta

60
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két és fél grammot

2*5

À teljes elegyités után ac(j hozzá

Légenyköneg-oldatot
tizenÖt gramtnot

15

és tartsd el.

413. Spiritus saponatus.

Szappanos lél.
Végy : Velenczei szappan-reszeléket
szäzhuszonöt grammot

125

Tömény borszeszt
héts\á\ötven grammot 750
Levendula olajat
két grammot
2
Lepárolt vizet hétsiá\ötven grammot 250
Pállitsd és a szűrletet tartsd el.

414. Spiritus Sinapis.

Mustár-szesz.

Végy : Illó mustár-olajat
Tömény borszeszt
Elegyitsd és tartsd el.

egy grammot
ötven grammot

i
50

*

415. Spiritus Vini concentratus.

Tömény borszesz.
(C 2 H 5 )OH=46.

Viztiszta, színtelen, tisztán borlang ízű és szagú,
rainden erjedési fertőzméuytől meni lcgyen.
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Ole} Aliisi grammata duo et dimidium
intime mixiis adde :
Ammoniae
grammata quindecim
et serva.

2*5
15

413. Spiritus saponatus.
Rp. Saponi» Veneti rasi
grammata centum et vi gititi quìnque

125

Spiritus Vini concentrati
grammata septingenta er quinquaginta
Olei Lavandulae
grammata duo

750
2

Àquae destillatae
grammata ducenta et quinquaginta
Digere et filtratum serva.

250

414. Spiritus Sinapis.
Rp. Olei Sinapis aetherei gramma unum
Spiritus Vini concentrati
grammata quinquaginta

1
50

Misce et serva.

415. Spiritus Vini concentratus.
Spirito* Vini reotifloatieeimaB.
(C2H5)OH=46.
Sit aquae instar limpidus, decolor, odoris et saporis
mere spirituosi, ab omni inquinatione fermentolei über.
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Celsius 15 hőfokánál 100 térfogatban 90 térfogat
borszeszt tarlalmazzon.
Fajsúlya 0*8336 legyen.

416. Spiritus Vini dilutus.

Higitott borszesz.

Végy: Celsius szerinti 15 ho'fokú tömény
borszeszt
100 térfogatot
Elegyitsd
Ugyanazon hò'fokù lepárolt vizzel
31*05 térfogat tal
vagy
Ugyanazon borszeszbòl
100 súlyrésit
Lepárolt vizzel
37*18 súlyrés\t
100 terime részben 70 teri me rész borlangot tartalmaz.
Fajsúlya 0*892 legyen.

417. Spongia pressa.

Sajtolt szivacs.
Folyadékokat felszivó likacsos aliati állomány, mely

a mùtermi Szivacs (Spongia officinali^ Limi.),
egy a közép- és vöröstengerben előlbrduló állatnak a ko
csonyás-sejtes anyag — s benfoglalt mészkövületektöl
megfosztott és tisztitott ismeretes rostos rugékony vázából vizzel vaiò főzés, sajtolás és kiszáritás által készüJ.
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Contineat in temperatura 15° Gelsii in 100 volumi
nis partibus 90 voluminis partes alcoholis.
Pondus specificum. 0*8336.

416. Spiritus Vini dilutus.
Rp. Spiritus Vini concentrati temperatnrae
. 150 Celsii
volumina 100
misce cum
Aqnae destillatae ejusdem temperatnrae
31*05 voluminibus.
vel ejusdem Spiritus pondera
100
cum
Aquae destillatae
37*18 ponderibus
Continet in 100 voluminis partibus 70 voluminis
partes alcoholis.
Pondus specificum specificum aequet 0*892.

417. Spongia pressa.
Substantia animalis porosa liquores Sorbens, e
sceleto fìbroso-elastico nitissimo Spongiae officinali^
Linn. animalis in mari mediterraneo et rubro obvii, ab
inhaerente materia gelatinoso-cellulosa et concrementis
calcareis, quae insunt liberata et mundata, coctione cum
aqua, expressione preli ope ac siccatione obtenta.
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t 418. Stibium chloratum.

Chlorantimon.
Hàrmas dárdanyhalvag.
SbCl3 = 228-5.
Jegeczes, színtelen vagy kissé sárgás tömeg ; a levegőn

szétfoly, borszeszben maradék nélkül oldható. Sok vizzel
elegyitve bö fehér csapadék keletkezik. A szűrlézett
folyadék ammoniával telitve fólösleges kénammonium
hozzáadása után oly csapadékoi ne adjon, mely a kimosás után higitott sósavban oldhatlan volna. Ügyancsak a
fennérintett szűrlézeti folyadék arsenra ugy vizsgáltassék meg, mint az a borkősavas antimon-kaliumnál le
van irva.
A vizzeli higitás által keletkezett csapadék borkősavban oldódjék fel maradék nélkül.
A hármas chlorantimon 72°-nál megolvad és mintegy 230°-nál forr.
A készitmény szélesnyakú üvegdugaszszal jól elzárt
edényben tariassék.

419. Stibium sulfuratum aurantiacum.

Narancsszínű kénantimon.
ötöe dárdanykéneg.
Sb 2 S 5 =404.

A Schlippe-féle sóból higitoti kénsavval való lecsapás által elöállitott készitmény, jól zárt üvegedényben
tartassék el, melybe a fény be nem hat.
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f 418. Stibium chloratum.
Chloretnm Stibii eeu Antimoni!« Stibinm
eeeqniohloratnm. Morias Stibii. Antimonimn
ohloratnm. Botyrom Antimoni!. Caoetioom
antimoniale.
SbCl3 = 228-5.
Massa crystallina, decolor vel parum flavescens,
ae"re humido diffluit, in spiritu vini ex integro solvitur.
Cum copiosa aqua mixta praecipitatum album abundans producat. Liquor filtratus ammonia saturatus
et cum excedente ammonio hydro-sulrarato mixtus praecipitatum, quod lotum in acido hydro-chlorico insolubile
esset, ne demittat. Eadem liquor filtratus adversus arsenicum simili ratione tentatur prout de kalio stibiato-tartarico dictum est. Per dilutionem in aqua natum praecipitatum in acido tartarico penitus solvatur.
Sub temperatura 72° liquescit, versus 230° ebullit.
Praeparatum in lagena collo ampio instructa et
epistomeo vitreo optime claudenda serva.

419. Stibium sulfuratum aurantiàcum.
Solfar anratum Antimoni!. Ozydum Stibii
hydro-eolfaratom aorantlaoom. Solfar etibiatom aorantiaoom. Antimoniom solfaratom.
= 404.

Praeparatum ex sale Schlieppeano per acidum sulfuricum dilutum facta praecipitatione obtentum in vitro
bene clauso et luci impervio serva.
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naraocsvörös ezínú, szag és íz nélküli
atrium-hvdroxvdban teliesen. sósavban
yisszahagy:

420. Stíbinm sulfuratum nigmm.

Fekete kénantimon.

Aattmon fényle. Hármae dárdanykéneg
Súlyos, • feketeszürke, tüalakú, fém-fényú, törékeny jegeczekből összeszőtt darabok, melyek a levegón
nem változnak és gyengén bevitve megolvadnak.
Sósavval leöntve, kénkönenyléget fejleszt.
Csak arsenmentes antimon fényle használható.

421. Stibium sulfaratum rubrum.

VSrb's kénantimon.
Áaványkermes.

Végy : Jegeezedett szénsavas natrinmból
ezerkétszáznyolc^pan grammot
vasserpenyőben old fel :

1280

Forre lepárolt vizben

tizenkétezernyolczszdz grammban 12800
A tüzre tett oldathoz keveij :

Langolt fekete antimon kénegből

hatvan grammot
60
főzd óra hosszaig gyakori kevei*és mellett, azután
a forró folyadék szűrléztessék fehér szűrle-papiron át oly
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Sit pulvis subtilissimus, rubro-aurantiacus, valde
depingens, odoris expers, insipidus, facile solvatur in solutione natrii hydro-oxydati et quidem ex toto, in acidohydro-chlorico sulfure derelicto.

420. Stibium sulfuratum nigrum.
Antimonium orudum.
SD2S3 = 340.

Sistit frusta ponderosa, e nigro grisea, et crystallis
acicularibus, metallice splendentibus, fragifibus composita, in aere immutabilia, leni igne liquescentia.
Acido hydro-chlorico affuso gas hydro-sulfuratum
emittunt.
Nonnisi ab arsenico liberiani admittitur.

421. Stibium sulfuratum rubrum.
Kermes minerale. Oxydulum Stibii hydroaulfuratum rubrum. Pulvis Carthusianorum.
Rp. Natrii carbonici crystallisati
grammata mille ducenta et octaginta
Solve in lebete ferreo in

i 280

Aquae destillatae fervidae
grammatum duodecim millibus et octingentis 12800
Solutioni igni imposi tae admisce

Stibii sulfarati nigri alcoholisati
grammata sexaginta
60
coque per imam horam saepius agitando, dein fervidus liquor fìltretur per chartam emporeticam albam in
27
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edénybe, niely jól íelmelegitett lepárolt vizet tartalmaz,
ugy hogy lehetőleg lassan hűljön ki. Az ekként származott csapadékot felfőzött és kihűlt lepárolt vizzel mosd
ki, hogy égvényes hatását elveszitse, szürőpapir közt
sajtold ki, árnyékos és langyos meleg helyen száritsd
meg és jól zart edényben a világosságtól megóva tartsd.
Finom, könnyű, tisztán vörösbarna színű, szag és íz
nélküli por legyen, mely a górcsö alatt barsonyszerünek
lunik fei.

t 422. Stramonium.

Redőszirom.
Maszlagoe Redőezirom, a szemetes helyeken
levő növények között tenyéezik, nalunk ugyezólván honos. Csnoeorfélék.
Levelek, hosszúnyélczések, petédedek, hegyesek,
öblösfogazottak, a fiatalabbak szőrösek, az idősebbeknek.
csak bordáik szőrösek, fent setétzöldek, alant halaváiiyabbak, bóditó szagúak (kivált midőn frissek), keserű, undorító ízűek. Virágzáskor szedessenek, gondosan tétessenek el, s egy éven túl ne tartassanak.
Magvak, az érett, petéded, tüskés, a csúcson négyválványosan kovadó tokból szedessenek, összenyomvák,
vesealakúak, kicsinylencsényiek, barnafekete, homályos,
kemény, reczés-eres és finom göcsös héjjal, fehér, olajos
béllel ; dörzsölve undoritó szagúak, keserú ízűek, kevés
csípösséggel egybekötve.
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vas aquam destillatam bene calefactam continens ut tarn
sensim quam possibile refrigescat. Praecipitatum exinde
ortum cum aqua destillata cocta et refrigerata elue, donec reactio alcalina cesset, inter chartam bibulam preme
in loco umbroso ac tepido sicca et in vase bene clauso
luci impervio serva.
Sit pulvis subtilis, laevis, eleganter rubro-fuscus
sub microscopio aspcctus velutini, inodorus, insipidus.

f 422. Stramonium.
Datura Stramonium Linn., pianta annua inter herbae ruderalee obvia, apud noe quasi
indigena. Solanaoeae Bartling.
Folia longe petiolata, ovata, acuta, sinuato-dentata,
juniora buberula, adulta in nervis tantuin pilosiuscula,
superne saturate viridia, subtus pallidiora, odoris narcotici (praeprimis herbae recentis), saporis amari nauseosi,
Colligenda quum pianta florescit et caute nec ultra annum servanda.
u
Semina e capsula matuia ovata, aculeata, apice
quadrifariam hiante collecta, compressa, reniformia, lentis minoris magnitudine, integumento fusco-nigro, opaco
duro, reticulatim venoso et minutim tuberculato, nucleo
albo, oleoso ; trita sunt odoris nauseosi, saporis amari,
juncta quadam acrimonia,'
27*
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t 423. Strychninum.

Strychnin.
Szoral.

Négyoldalú hasábos, vagy épszögű nyolczlapú jegeczek, színtelenek ; rendkivül keserű ízüek, égvényes hatásuak, savakban könnyen feloldhatók, 2500 súlyrész forró
vizben, 120 súlyrész hideg és 10 súlyrész forró borszeszben oldhatók. Vizmentes borszeszben, valamint aetherben
nem, chloroformban és néraely illó olajban azonban
könnyen oldható.
A szoralt tömény légenysav nem festi meg. Tömény kénsavval színtelen oldatot ad, mely, ha egy kis
chromsav-jegeczczel érintkezik, ibolya vagy sötétkék
színű lesz.

t 424. Strychninum nitricum.

Légenysavas strychnin.
Légenyeavas ezoral.

A finom, fehér, selyemfényű jegeczek rendkivül keserű ízúek, 50 súlyrész hideg, 2 súlyrész forró vizben,
60 súlyrész hideg, 2 súlyrész forró borszeszben, 26 súlyrész glycerinben oldhatók.
A vizoldat a kém-papir színét nem változtatja,
natrium-hydroxyd oldat által csapadék. származik,
mely fölösleges natrium-hydroxydban fel nem oldható.
Izzitásnál felduzzad és maradék nélkül ég el.
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f 423. Strychninum.
Strychnium«
= 334.

Crystalli prismaticae quadrilaterales, vel octaedricae
rectangulares, decolores, saporis amaiissimi, reactionis
alcalinae, in acidis facile solubiles. Solvuntur in partibus
2500 aquae bullientis, in 120 Spiritus vini frigidi, in
bullientis 10 ; in alcohole absoluto et in aethere non solvuntur, facile vero in chloroformio et in oleis quibusdam
aethereis.
Acido nitrico concentrato non tingitur, cum acido
sulfurico concentrato puro exhibet solutionem decolorem,
quae vero per contactum cum crystallulo acidi chromici
colore violaceo sive intense caeruleo tingitur.

f 424. Strychninum nitricum.
Nitras Stryohnioui. Stryohnium nitrionm.
G21H22O2N2,HNO3 = 397.
Crystalli graciles, albae, seriòeo-splendentes, saporis amarissimi solvuntur in partibus 50 aquae frigidae,
in 2 bullientis, in 60 spiritus vini frigidi, in 2 fervidi, in
26 glycerini. Solutio aquosa colorem chartae exploratoriae non mutat, addita solutione natrii hydro-oxydati
praecipitatum deponit, quod natrio hydro-oxydato abundante non solvitur.
Ignitum intumescit et deflagrai, nihil residui relinquens.
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425. Saccus Liquiritiae depnratns.

Édesgyökér-kivojiat Medveczukor.
Fekete czukor.
Végy : Arúbeli fekete czukrot
Áztasd három napig

e\er grammot

1000

Közönséges hideg vizben

négye\er grammban 4000
Ismételd az áztatást kétszer vagy háromszor

Közönséges hideg vizben

hárome\er grammban 3000
Az egyesitett és kétharmadrészre bepárolt folyadékokat deritsd tojásfehérnyével.
A leülepités és gyapjuszöveten való átszürés aliai
megtisztitott nedvet párold be híg vonat sürüségre és
hideg helyen tartsd.

426. Snlfur crudum.

Nyers kén.

Ne legyen mirenykéneggel tisztátalanitva.

427. Sulfar praecipitatum.

Lecsapott kén.
Kéntej.

Végy : Frissen kiégetett mészenyélegből
kétszdz grammot
Alakitsd péppé vasüstben :
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425. Succus Liquiritiae depuratus.
Extraetum Liqoiritiae suooi. Snoone Liquiritiae liquidile.
Rp. Sacci Liquiritiae venalis
grammata mille
macera 1. a. per triduum cum

1000

Aquae communi» frigidae
grammatum quatuor millibus
Post bis, terve cum

4000

Aquae communis frigid a e
grammatum tribus millibus 3000
repetita maceratione, fluida commixta et ad duas tertias
partes evaporata clarificentur cum albumine ovorum.
Succus sedimentatione et colatione per pannum depuratus evaporetur dein ad extracti liquidi consistentiam et loco frigido servetur.

426. Sulfur crudum.
Sulfttr oitrinum.
Ne sit arsenico-sulfurato inquinatum.

427. Sulfur praecipitatum.
Lao Snlfurie. Magieterium Saliurie.
Rp. Calcii oxydati recenter usti
grammata ducenta

200

In lebete ferreo cum
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Közönséges vizzel

1200

e\erkéts\á\ grammal

Azután adj hozzá
Kénvirágot
6ts\á\ grammot
500
közönséges vizet 6te\er grammot 5000
Az elegy folytonos keverés mellett egy óráig főzessék, mialatt az elpárolgó viz pótoltassék. Ezután a folyadék öntessék egy üvegbe, mely ha lehűlt, jól dugaszoltassék be. A maradék ismét :

Közönséges vizzel

3000

hárome\er grammal

egy fél óráig főzessék.
Ezen folyadék is öntessék az üvegbe. Ha az üledék
jól levált, a felette álló átlátszó folyadékot huzd le lopó-

vai elègge tágas edénybe és önts hozzá folytonos keverés
közben

Tiszta tömény sósavból
melyet előbb háromannyi lepárolt vizzel higitottál :
.

eiegendo mennyiséget zkörűlbelül héts\á\
grammot 700)
azon elővigyázattal, hogy a folyadék gyengén égvényes
hatású maradjon.
A keletkezett csapadékot válaszd el mihamarább a
folyadéktól, mosd ki lepárolt vizzel mindaddig, mig a
mosóviz légenysavas ezüst és sóskasavas ammoiiium által
megzavarodik ; végre langyos meleg helyen száritsd meg
és legfinomabb porrà dörzsölve tedd ei.

Alaktalan, fehér por, mely közönyös hatású és
hevitve tökéletesen elég.
Vizzel főzve kocsonyaszerüleg ne duzzadjon fel, a

szűrlézett folyadék pedig seni chlorbariummal, sem légenysavas ezüsttel csapadékot ne adjon. Ainmoniával
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Aqnae commnnie
grammatibus mille et ducentis
in pultem redactis admisce

1200

Sulfuris sublimati
grammala quingenta

500

Aquae communis
grammatwn quinque millia 5000
Mixta sub continua agitatione coquantur per horam,
aquam evaporatam subinde restituendo. Dein defunde
liquorem in lagenam post refrigerationem optime claudendam et residuum denuo cum

Aqnae commnnie
grammatum tribus millibus 3000
per semihoram coque.
Hunc quoque liquorem in lagenam dèfunde, e qua
sedimento deposito siphonis ope limpidum abstrahe in
vas satis capax, huicque admisce sub continua agitatione

Acidi hydro-chlorici concentrati puri
q. s. (circiter grommata septingenta 700)
cum Aquae destillata e
triplo pondere
diluti, habita cura, ut liquor debilem reactionem alcalinam adhuc conservet.
Praecipitatum inde natum a liquore supernatante
sine mora separa, aqua destillata elue, donec defluens
nec argento-nitrico, nec ammonio oxalico turbetur, demum in loco tepido sicca, et in pulverem subtil issi ni uni
redactum serva.
Sit pulvis amorphus, albidus, reactionis neutrius,
igne penitus defìagret. Cum aqua coctus glutinose ne tumescat, aqua vero filtrata nec cum baryo-chlorato, nec
cum argento nitrico praecipitatum producat. Cum am-
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palliiva, a szűrlézett folyadék elpárlásánál ne hagyjon
maradékot.

428. Sulfur snblìmatum lotum.

Kénvirág.
Fellengitett megmosott kén.
e\er grammot 1000
Lepárolt vizzel megnedvesitve adj hozzá :
Ammoniából
hus\ grammot
20
Folytonos keverés kőzt önts hozzá lassanként
Lepárolt vizből hárome\er grammot 3000
24 óra mulva leöntvén a folyadékot, a ként lepárolt
vizzel te^jesen kimosva, azutan megszáritva, szétdörzsölve és languiva tedd el.
Czitromsárga, finom, igen száraz por legyen ; ammoniával összerázva, színtelen szűrletet adjon, mely
elpárlás után ne hagyjon maradékot.

Végy : Fellengitett kénből

429. Symphytum.

Nadálytö.

Fekete nadálytő. Nálank nedves réteken és
loBÖs kertekben található. Érdeelevelüek.
Gyökér, (radix consolidae majoris) irótollnyi vagy
kisujjnyi vastagságú, kivül feketebarna pararéteggel,
belül fehéres, szívós, közepén veiőszerű, szagtalan, mézgás ízű, kevéssé édes.
őszkor ásassék, s hosszában áimetszve szárittassék.
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monia digestus et filtratus post evaporationem i
residuum relinquat.

428. Sulfur sublimatum lotum.
Flore« Solfar!«. Solfar deporatom.
Rp. Sulfuris sublimati
grammata mille 1000
Aqua destillata humectatis adde :
Ammoniae
grammata viginti
20
Sub agitatione continua misce cum sensim affusis

Aqua e destillatae
grammatum tribui millibus 3000
Fluido post 24 horas defuso, sulfur aqua destillata omnino elotum, dein siccatum, con tri tum et alcoholisatum serva.
Pulvis citrinus, subtilis, siccissimus, qui cum ammonia quassatus et filtratus liquorem decolorem praebeat, post evaporationem nihil residui reiinquentern.

429. Symphytum.
Symphytum offloinale Linn. Planta In pratis
homidie et pomariis apod noe obvia. AsperlfoliaeL.
Radix calami scriptorii vel digiti minimi crassitie,
extus strato tomentoso nigro-fusco, intus albida, tenax,
centro medullosa, inodora, saporis mucilaginosi, modice
dulci.
Autumno effossa et longitudinaliter difissa siecetur.

Digitized by

Google

—

428

—

430. Syrupns Acetositatis Citri.

Czitromlé-szörp.

Végy: Frissen sajtolt és vászuon átszűrt
Czitromlevet
hatvan grammot
Czukrot
szdzhusz grammot
Egyszeri felforralás által főzd szörppé.

60

120

431. Syrupus Althaeae.

Ziliz-szörp.

Végy: Zilizgyökeret
husi grammot
20
Közönséges hideg vizet
m. e.
Áztasd két óráig gyakorí felkavarás mellett.
A szűredéket, mely legyen
kéts\á^negyven gramm 240
fözd
Czukorral
négys\á\ grammal 400
egyszeri felforralás állal szÖi*ppé.

432. Syrupus Ainygdalinus.

Mandola-szorp.
Fejet-szörp.

Végy : Hámozott édes mandolát
negyvennyolc\ grammot
Hámozott kesertí mandolát
ti\enkét grammot
Ezek feléből készits elégséges mennyiségü

Digitized by

48
12

Google

— 429 —

430. Syrupus Acetositatis Citri.
Syrupue Citri.
Rp. Succi fructuuni Citri recenter espressi
et per linteum colati
grammata sexaginta
Sachari
grammata centum et viginti
Unica ebullitione coque in syrupum.

60
120

431. Syrupus Althaeae.
Rp. Radicis Althaeae
grammata viginti
Aquae commnnis frigidae
macera per bihorium saepius agitando.

20
q. s.

Colataram
grammatum ducentorum et quadraginta
coque cum
Sachari
grammatibus quadringentis
unica ebullitione in syrupum.

240
400

432. Syrupus amygdalinus.
Syrupus emuliivue.
Rp. Auiygdalarum dalcinm decorticataram
grammata quadraginta et octo

48

Amygdalarum amararnm decorticataram
grammata duodecim
E media harum parte fiat cum

12
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KözöDséges vizzel
százkus^ gramm fejetet
ezzel pedig és a mandolák fenmaradt másik
felével ismételve készits tömény fejetet
százhusz grammot
melyben folytonos kavarás közt oldj fel
Czukorport
kétszd$ grammot
hogy legyen belőle szörp.

120
120
200

433. Syrupus Aurantíorum corticum.

Narancshéj-szörp.

Végy : Narancshéj sárgáját
hat grammot
Higitott borszeszt
hatvan grammot
Pálitsd három napig és szűrd át a szüredéket, mely legyen
hatvan gramm
ismételve pàlitsd három napig

6
60

Narancshéj sárgájával hat grammal
Az ebböl nyert szüredéket, mely legyen
szintén
hatvan gramm
ujból pàlitsd hàrom napig
Narancshéj sárgájával hat grammal

6

A szűrlézeft szüredék legyen
hatvan gramm
Végy: Czukort

60

60
6
60

négys\à\ grammot

400

kétszdznegyven grammot
Old fei egyszeri felforralás által és a kihútött szüredékhez elegyitsd.

240

Közönséges vizet
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Aquae communi»

q. s.

emulsio ad grammata 120; et cum ìlla et altera
amygdalarum parte iterata emulsio concentrata
grammatum centum et viginti
120
in qua sub continua agitatione solve
Pulveris Sachari grammata ducenta 200
ut fiat syrupus.

433. Syrupus Aurantiorum corticum.
Rp. Flavedinis corticum Aurantiorum
grammata sex

6

Spiritus vini diluti
grammata sexaginta
digere per triduum et cola.
Colaturam
grammatum sexaginta
iterum digere per triduum cum

60
60

Flavedinis corticum aurantiorum
grammatibus sex
Hanc colaturam grammatum sexaginta
digere denuo per triduum cum

6
60

Flavedinis corticum aurantiorum
grammatibus sex

6

Colatura dein filtrata sit
grammatum sexaginta

60

Rp. Sachari albi

grammata quadringenta

400

Aquae communis
grammata ducenta et quadraginta 240
solve unica ebulliüone et colaturae refrigeratae admisce
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A fennebb emlitett szÚrlézett tömény narancshéj festényt
hatvan grammot

60

434. Syrupus capillorum veneria.

Venushaj-szörp.
Fodorka ezörp.

Végy : Fodorka füvet
négy grammot
4
öntsd le
Közönséges forró vizzel
elégséges mennyiséggel.
Egy órai állás után szürd át és a szűredéket, mely legyen
negyven gramm
40
főzd
Czukorral
hatvanhét grammal
67
derités mellet szörppé, melyhez adj
Narancsvirág vizet
egy grammot
1

435. Syrupus Cinnamomi.

Fahéj-szörp.

Végy: Durván tört Kásezia fahéjat

ti\enkét es fél grammot 12*5

Borszeszes fahéj vizet

hatvankét és fél grammot 62*5
Pállitsd három napig zárt edényben.
A kisajtolt és szürlézett folyadékot, mely
legyen
Ötven gramm
50
főzd
Cznkorral
hetvennyolci grammal
78
egyszeri felfonralás által szörppé.
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Tincturae Aurantiorum supra raemoratae
concentratae filtratae
grommata sexaginta

60

434. Syrupus Capillorum Yeneris.
Rp. Herbae capillorom Veneris
grammata quatuor

4

infunde per horam cum

Aquae commonis fervidae
Golaturam
coque cum

5. q.

grammatum quadraginta

40

Sachari
grammatibus sexaginta et Septem
clarificando in syrupum, cui admisce

67

Aqaae Aarantii florum gramma unum

1

435. Syrupus Cinnamomi.
Rp. Cortioie Caesiae Cinnam. rad. tasi
grammata duodecim et dimidium

12'5

Aqaae Cinnamomi spiritnosae
grammata sexaginta duo et dimidium 62*5
digere in vase clauso per triduum
Colaturam expressam et Qltratam
grammatum quinquagintorum
50
coque cum
Sachari grammatibus septuaginta et octo
78
unica ebullitione in Syrupum.
28
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436» Syrupua Diacodii

Mákfej-szorp.

Végy: Szétzúzott mákfejet

hus\onhat grammot
26
Édes gyökeret ti\enkárom grammot
13
" Kőzönséges hideg vizet
mennyi elég
Áztasd két óráig és a §züredéket, mely
legyen
kéts\á\negyven gramm 240

Czukorral
deritye szőrppé.

négyszd\ granimai _ 400

437. íjyrupus Ferri jodati.

Vasiblacsoa szörp.

Végy: Iblanyt
kilenci grammot
Vasport
három grammot
Lepárolt vizet hus^onnégy granimot
Helyezd kis üvegpalaczkba és'rázd, mig a
folyadék majdnem megszíntelenedett ; ekkor szűrlézd és a szűrlél mosd ki
.
Lepárolt vizzel.
ti\enkét. grammal
Az elegyitett halványzöldes oktatokat rázd
zárt edényben

Czukorporral

negyvemtyolci grammal

erinek oldásáig.
A szörp súlya legyen kilenc\ven gtamm 4
100 részben 12 rész vasiblacsot tactaluax. ...
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436. Syrupus Diacodii.
8ynqra* F*p*wrle albi.
Rp. Capitum Papaveris contosorum
grammata viginti et séx
Radicis Liqairitiae grammata tredecim 13
Aquae commtmis frigidae
q. s.
Macera per bihorìum
Golaturam
grammatutn ducentorum et quadraginta 240
coque cum
Sachari
grammatibus quadringentis 400
clarificando in Syrupum.

437. Syrupus Ferri jodati.
Rp. Jodi
PulYeris Ferri

grammata növem
grammata tria

9
3

Aquae desti Hata e
grammata viginti et quatuor
24
Ingere in lagenulam et agita donec fluidum fere
decolor evadat, tumfiltraet eineflltrumcum
Aquae destillatae
gfammatipas duodecim
Solution«« dilüte virides commixtas, agita in vitro
clauso cum
Pnlveris Sachari
grammatibus quadraginta ceto
48
ad sohitronem usque.
Pondus Syrupi sit
- .
grammatum nonaginta
90
Continet in partibus 10Ö, ferri jodati partes 12.
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438. Syrupus Mannatus.

Manna-szörp.
Végy: Szenna levelet
negyven grammot 40
Összezúzott csillagos ánizsgyümölcsöt
három grammot
3
Öntsd le
Közönséges forró vizzel
elégséges mennyiséggel
Két orai alias után a kisajtolt szüredékben,
mely legyen
Oldj fel
Cznkrot

négyszdzhusz gramm

420

6ts\d\negyven gramtnot

540

Válogatott Calábriai mannát
szdzhusz grammot

120

Fözd deritve szörppé.

439. Syrupus Mororum.

Szeder-szörp.
VSgy: Fiiss szedergyümölcsöt
hárome\er grammot 3000
Hevitsd folytonos kavaras közben a forràsig,,
a midőn sajtold ki.
Leülepités után a gyapjuszöveten átszűrt
nedvnek minden
szdz grammjdra 100
végy
Cznkrot
s\a\hatvan grammot 160
és főzd szörppé.
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438. Syrtipus Mannatus.
Syrnpiu Senna* oum Manna.
Rp. Foliorum Sennae
grammata quadraginta

40

Fructuum Anisi stellati contusorum
grammata tria
Infunde cum
Aquae communis ferridae
per bihorium

3
q. s,

In colatura expressa
grammatum quadringentorum et viginti
Solre :

420

Sachari
grammata quingenta et quadraginta

540

Mannae calabrinae electae
grammata centum et viginti
Clariíkando coque in syrupum.

120

439. Syrupus Mororum.
Rp. Fructnnm Mori recentium
grammata tria millia 3000
calefiant sub agitatione continua ad
ebullitionem usque, dein exprimentur.
Succi post Sedimentationen! per pannum colati
quaelibet
grammata centum 100
coquantur cum

Sachari
grammatibus centum et sexaginta
in Syrupum.

160
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440, Syrupug Khei.
Rheum-szörp, Rebarbara-szörp,
Végy : Rebarbara gyökeret
husfonöt grammat

£5

Ttezta saénsavae hamanyt
fél grammat
Kttfcönségee hideg vizet
kéts\á\hatvan grammat
Áztasd huszonnégy óráig.
A jól kisajtolt szüredékhez, mely legyen
kétsiá\negyven gramma
adj
Cznkrot
négys^ái grammot
Deritve főzd szörppé.

0*5
260

240
400

441. Syrupus Rlbium.

Ribizke-szörp.

Végy : Ribizke gyümölcsöt kéte\er grammot 2000
Zúzd sz£t pepße és acU hozzú

Czukorport
szäs[husz grammot 120
A tökéleies elegyités utftn hagyd 41)an) néhánv
napig, mig a borszeszes ^rjedés bevégzödött ; ekkor szűrd
át és a maradványt sajtold ki.
Az elegyitett folyadékokat hevitsd a foyrásig, és a
leüiepitós után szűrlézc).
Az ily módon megtisztitoü lé minden
szdzhusz grammjét
120
főzd
Czukorral
kétsi4z grommai 200
egyszeri felforralás állal szörppé.
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440. Syrupus Rhei.
Rp. Radicis Rhei grammata viginti quinque
Kalì carbonici dep. gramma dimidium
Aquae communis frigidae
grammata ducenta et sexaginta
Stent per horas 24
Colaturae fortiter expressae
grammatum ducentorum et quadragitila
adde :
Sachari
grammata quadringenta
Clarifícando coque in Syrupum.

25
05
260

240
400

441. Syrupus Ribium.
Rp. Fructum Ribium grammata duo millia
In pultem redacüs adde :

2000

Pulveris Sachari
grammata centum et viginti
120
Intime mixta Stent per aliquot dies, donec fermentatio vinosa peracta fuerit, dein cola et exprime residuum.
Fluida commixta calefìant ad ebullitionem usque, et
post sedimentationem fìltrentur.
Singula succi hac ratione depurati
grammata cenfum et viginti
120
;
coque cum
Sachttri
grammatibüs ducenti* 200
unica ebullitione in syrupum.
..-..-
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442. Sympuß rubi Idaei.

Málna-szörp.

Ép ugy készittessék maina gyümölcsból
tiqeqer grammból
mint a ribizke-szörp.

10000

443. Syrupus simplex.

Egyszerű szörp.

Végy: Czukorport kéts\á\negyven grammot 240
Lepárolt vizet
négys\á\ grammot 400
Hagyd a vizfürdőn a czukor feloldasaig gyakori
kavaras közben állani, azután szürd át gyapjuszöveten.

444. Tamarindus.

Tamarindi

Nyere tamarindabél.
Indiai tamarinda, Kelatindiában, nemkülönben északi AfHkàban forró ói kevésbé fbrró

éghajlat alatt, továbbá az Antilla-ezigetekan
tenyéizö fa. Oaesalpinaoeák.
A keleti Tamarinda bele baiiiafekete, szívós, a törékeny külső gyümölcshéj le van választva, közbekeveredett pergamentszerú belső gyümölcshéjjal, edénynyalabakkal és magvakkal, kellemes savanyú, kevéssé összehúzó ízú.
ek vissza az egyiptomi Tamarinda lencsealakú, kemény, egészen tizenhat centimeternyi széles
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442. Syrupus rubi Idaei.
E fructuum rubi Idaeì
grammatura decem millibus 10000
paretur ut Syrupus Ribium.

443. Syrupus simplex.
Rp. Pulverte. Sachari
grammala ducenta et quadraginta

Aquae destillatae
grammata quadringenta 400
Stent saepius agitata, in balneo aquae ad solutionem usque, dein colentur per pannum.

444. Tamarìndus.
Tamarindi» indioa Linn ; arbor In India
orientali, neo non in Afrioae borealis tropioU
subtropioieqiie eponte nasoens, in insidie AntilianU evita. Caeaalpinaoeae De Candolle.
Pulpa (Pulpa Tamarindorum cruda. Fructus Tamarindorum) Tamarindi orientalis e fusco nigra, tenax ab
exocarpio fragili liberata, pyrenis pergamenis, et vasorum fasciculis, seminibusque intermixta, saporis grate
acidi, parum adstringens.
Rejiciantur placentae lenticulari forma, durae, ad
sedecim usque centimetra latae Tamarindi aegypticae ;
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korongjai, nemkülönben a nyugoti Taiparinda barna,
lágy, legtöbbször már erjedésbe átment bele.
Vigyázz, nehogy rézzel ÜsztáUanitva legyen.

445. Taraxacum.

Pitypáng.

Őizi Pitypáng, orvoii Pitypáng, mindenhol
tenyéez, átalában temerete«. Öeezetettvirágnak.
Levelek, gyökériek, fűszerúek, hoeszúdadok vagy
vonalas-gerelyesek, sokalakúak, gyaluszerű- czimpasan
hasitottak, fogazottak vagy egészek, simák vagy a tóborda
hosszában szőrös-érdesek vagy gyapjasak. A virághordó
kocsán teljes kifejlödése eldtt egyedül a kövér földben
iermők szedessenek.
Gyökér, sokszoros, három decimeternyi, alapján
harmadfél centimeter vastag, hengerded-orsóalakú, vége
felé lassankint vékonyodó, hosszában barázdás, kivül
feketebarna ; kérge vastag, belili fehér, taplós, haránl
metszetben a fafelé sárgás, likacsos, számos egyközponfi
körrel ; keserű ízű. Késő őszszel ásalván, gondosan megszáritva tétessék el.

446. Terebinthina.

Terpentin.

Erdei Fenyő, • mae Pinne óe Pioea fajok,
melyek északi Enrópában és Amerikában
honosak. Toboztermők.
Halaványsárgas fehér baJzsam, zavaros, nyuló?.
inéz-sürűségű, kevéssé szemcsés, midőn nem mozgalla-
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nec non pulpa ftisea, mollis, plerumque jam fermentata
tamarindi occidentalis.
Cave ne sit cupro inquinata.

445. Taraxacum.
Leontodon Taraiaomn Linn. Taraxum offioinale Wigg., pianta cosmopolita, in vulgo«
qota. Composita« Adaneom
Folia radicalia caespitoea oblonga ve! lineari-lanceolata, polymorpha, runcinato-pinnatifìda, dentata vel
integerrima, glabra vel juxta nervum-medium pubescenti-scrabra vel lanuginosa. Colligenda vere ante
scapi fioriferi perfectam evolutionem in solo pingui
nascentia.
Radix multieeps, tridecimetralis, basi ad duo et
dimidium crassa, cylindrico-fusiformis, apicem versus
sensim attenuata, longitudinali ter sulcata, extus pene
atrofusca ; cortice crasso, intus albo, fungoso, segmento
transversali lignum versus citrinum porosum, circulis
numerosis concentricis instrueto ; sapore amaro. Fodiatur sero autumno et caute siccata servetur.

446. Terebinthina.
Pino« eylvestrie Una., et aliao Pini et Pioeae
speoies, arboree in Europa et Amerioa boreali indigenae. Coniferae Jute.
Baleamiim (Terebinthina communis) e subflavo
album, turhidum, tenax, mellis densitate, subgranulosnra,
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tik, fent tiszta, átlátszó réteg válik ki, mely sajátságos
szagú.

447. Thea.

Chinai thea.
Zöld Thea, Chinàban és Keletindiában Asiani
kiralysàgban honos, ezenklvűl Japànban,
Jávában, Brasiliában ós mas forrövl országokban gondosan tenyósztetik.
Ternstroemiaoeak.
Száritott levelek, feketések vagy zőldesek. Afekete-

féleségek közül legjobbnak a pekko tartatik, ennek
levelei két egészen hat centimeternyi hosszúk, tojasdad
hosszasak, fürészes szélüek, Ri-ott a galylyal kettesévelnégyesével egybefüggenek, bőrszerüek, sárgás-feketék,
alant ezüstös taplósak, fent simák, ősszegöngyöltek, az
idösebbek alant kivált a középső borda hosszában szőrösek, fent simák, legtöbbször visszahajtott széllel.

448. Thuja.

Életfa.
Nyugoti Életfa galyal.
Nyugoti Életfa, Örökzöldfa, Amerikàban ho-

nos, nálank akertekben tenyéeztetlk.
Kflpreeszfélék.
Galyak, kétszegletesek, pikkelyalakú, négy sorjá}>an fedélszerüleg elhelyezett levelekkel, melyek szélespetédedek, tompák, a galy két lapján levök világosak,
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quum non movetur superne stratum limpidius, diapha
num separane, odoris peculiaris*

447. Thea.
Thea viridi« Linn., frntex in China et Indiae
orientali« regno Ansam indigena«, ibidem,
neo non in J&ponia, Java, Brasilia, aliisque
terrie tropiois sedalo oaltae. Ternetroemiaoeae De Oandoüe,
Folia (Thea chinensis) siccata aut nigricantia aut
viridescentia. Varietatum nigricantium optima celebratur
pekko, referens folia duo usque sex Centime tra longa,
elliptieo oblonga, margine serrulata interdum bina-quaterna ranwlo adhuc adhaerentia, subcoriacea, olivaceopulla, juniora subtus argenteo-tomentosa, supra glabra,
involuta, adultiora, subtus praecipue ad nervum medium
pilosa, supra glabra, pleraque margine revoluta.

448. Thuja.
Thoja oooidentalis Linn., arbor semperviren», in Amerloa spontanea, apnd noe in
horti* oolta. Onpressineae.
Ramuli ancipites, (Frondes Thujae occidentalis)
squammaeformibus quadrìfariam imbricatis, late
ovatis, obtusis, in utraque ramuli iacie lucidis, margina-
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annak szélein találhatók csónakszerüek, a lapon levök
laposak, bordásak, hátfelületükön petéded, gümóalakú
mirigygyel. Csak hevenyébcn használtassanak.
őrizkedj, nehogy a biota orientalis Endl. (kelcti

élètfa) gai vai vai, melylyel együttesen a kertekben tenyésztetik, összezavartassanak, az utóbbmak lapon levo levelei
vonalszerù mirìgygyel lévén ellátva.

449. Tuia.

Hárs.
Haraviràgok.
Nagylevelü Hàre é» kielevelü Hárs, nálmik
honos f&k. Hársfélék.
Virágzó tereb, három-hatyirágos nyélczével, alapján fíiszerű'hártyás, febéres, vonalas hosezas, egész,
reczés-bordás murvával részben összenöre, a virágkehely
íUleng^'ű, lehuüó, a parta ötszirmú, íehéres-sárgás, a
hfmszálak nagy számmal, febéresek, a pártán túl állanak.
A szag hevenyében kellemes, azaritás után majdnem
semini, az íz édeskés.

450. Tincturae.

Festvónyek.

A festvinyek, mennyire lehetséges, mindig ugyanazon és egyenlő töménységgel birjanak ; azok készitésénél az ismeretes átalános szabályokon kivül a következökre kell pontosan ügyelni :
1. Aszűriézettfestvény meghatározolt súlya mlndig
szorgosan megtartandó,
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Íibus navicularibus, facialibus, planis, carinatis, dorso
gianduia iuberculiformi ovali. Nonnisi recentes adhibeaniur.
Cave ne ut confundas cum frondibus Biotae erientalisEndl.(thujae orientalis Linn.) inhortis simulcultae,
foliorum facialium gianduia lineari distinguendis.

449. Tilia.
Tilia grandiflora Ehrhart, et Tilla parvifolla
Ehrh. ; arboree indigenae. Tiliaoeae Jose.
Cymae floridae (Flores Tiliae) pedunculo tri-sexfloro, basi partim cum bractea herbaceo-membranacea,
albi da, lineari oblonga, integerrima, reticulato-venosa,
florum cálycc pentaphyllo deciduo, corolla peritapetala
albide lutescente, staminibus plurimis albidis, corollam
superantibus. Odor recentium suavis, siccatarum fere
nullus, sapor dulciusculus.

450. Tincturae.
Ut Tincturae in quantum possibile, ejusdem semper et aequalis sint concentrationis> in parandis iis, praeter solitos generales respectus, seqùentia adhuc adamussim observanda :
.
.
. .
1. Indicatum Tincturae filtratae pondus strenue
seinper tenendum, .
.
_ ...
:_
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Ez az alkalmazott folyadék előirt mennyieégéből
nem lesz elérhető, azt azonban tetszés szerínt nem lehet
növelni; azért
2. A festvény maradványa egy vagy két izben
ugyanannyi folyadék uj mennyiségével elegyitendő és kisajtolandó, a mennyi szükséges, hogy a szűrlézeti festvény súlya az előirt mennyiségnek teljesen megfeleljen.

451. Tínctnra Absinthii composita.

Összetett üröm-festvény.

Végy: Fehér
ttrömfüvet
Ötven grammot
50
Narancshéj sárgáját
husz grammot
20
Kálmos győktörzeet
Tárnics gyökeret
mindegyikből ti\ grammot
10
Kasezia fahéjat
öt grammot
5
Az összemetélés és zúzás után önts rá
Higitott borszeszt
ötszdz grammot 500
Pálitsd hat napig.
A kisajtolt és szűrlézett festvény legyen
Őts\di gramm 500

1452. Tinctura Aconiti.

Sisakvirág-festvény.

Végy : Öeszezózott sieakvirág-gumót

nyolcz grammot

Higitott borszeszt negyven grammet

Digitized by

8

40

Google

Hoc e praescripta adhibiii fluidi quantiiate assequi
non poterit, illa vero ad libitum augeri nequii ; ideo :
2. Residuum Tmeturae una alterave vice cum ea
novi fluidi quantitate miscendum et exprimendum, quae
exigitur, ut praescriptum Tincturae filtratae pondus, penissime obtineatur.

451. Tinctura Absinthii composita.
Rp. Herbae Absinthii
grommata quinquaginta
Flave di n is corticom Aurantiorum
grammata viginti
Rbizomatis Calami
Radici» Gentianae
a~à grammata decem
Corticis Cassiae Cinnam.
grammata quinque
Conscissis et contusis affunde :
Spiritile Vini dilati
grammata quingenta
Digere per dies sex.
Tinctura expressa et filtrata sii
grammatum quingeni orum

50
20

10
5

500

500

f 452. Tinctura Aconiti.
Rp. Tuberom Aeoniti contusoram
grammata octo

8

grammata quadraginta

40

Spirita« Vini dilati
39

Digitized by

Google

450
Pállitsd hat napig.
A kisajtolt és szürlézett festvény legyen
negyven gramm

40

i Tinctura Amara.

Keserű festvény.

Gyomorerősitő festvény.
Végy : Vidraeleczke-levelet
Ezerjófúvet
Tárnicsgyökeret
Narancshéj sárgáját

mindegyikből tiz grammot

10

Öt grammot
Borszeszes fahéjvizet ötszáz grammot
Az összemetélés és zúzás után pállitsd hat
napig.
A kisajtolt és szűrlézett festvény legyen
ötszdz gramm

5
500

Tisztitott szénsavas szikenyt

500.

454. Tinctura Arnicae.

Kappanőr-festvény.

Végy : Kappanò'r gyöktörzset
hatvan grammot
Kappanò'r levelet harminci grammot
Kappanò'r Tirágot
tiz grammot
Higitott borszeszt Ötszdz grammot
Az összemetélés és zúzás után pállited hat
napig.

Digitized by

60
30
10
500

Google

-
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Digere per dies sex
Tinctura expressa et filtrata sit
grammatum quadraginta

40,

453. Tinctura Amara.
Tinotara stom&ohioa.
Rp. Foliorum Trifolii fibrilli
Herbae Centanni minoris
Radicis Gentianae
FlaTedinis corticnm Anrantiornm
a~à grommata

decerti

IO

Natrii carbonici depurati
granimata quinque

5

Aquae Cinnamomi spirituosae
grammata quingenta
Conscissa et contusa digere per dies sex.
Tinctura expressa et filtrata sit
grammatum quingentorum

500

500

454. Tinctura Arnicae.
Rp. Rhizomatis Arnicae
grammata sexaginta
Folioram Arnicae grammata triginta
Flornm Arnicae
grammata decem
Spiritus Vini dilati
grammata quingenta
Conscissa et contusa digere per dies sex.

60
30
10
500
29»

Digitized by

Google

452
A kisajtolt és szűrlézeti festvény legyen
öt$záz gramm

500.

455. Tinctura Aurantiorum corticuin.

Narancsbéj-fwivény.

Végy : Összemetélt narancstiéjsárgáját

*

szäz grammot
ötszd\ grammot

100
500

Higitott borszeszt
Pállitsd hat napig.
A kisajtolt és szűrlézett festvény legyen
ötszdz gramm

500,

f 456. Tinctura Belladonnae.

Maszlagos nadragulya-festvény.
Ép ugy készittessék a maszlagos nadragulyagyökérből
nyo\c\ grammból
mint a sisakvirág-festvény.

8

457. Tinctura Beuzoea.

Benzoe-festvény.
Végy : Öaszezúzott benzoet
T#mé»y borszeszt

ötven grammot

50

kéts%d%Őtven grammot 250
Pállitsd a feloldasig.
A szűrlézett festvény legyen
harom$zá\ gramm 300,

Digitized by

Google

453
Tinctura expressà et filtrala sii
grammatum quingentorum

500.

455. Tinctura Aurantfomm corticum.
Rp. Flavedinis corti cani Attralìtiomitì conscissae
gt animata ùèntum 100
Spiritus Vini dilati
grammata quingenta 500
Digere per dies sex.
Tinctura expressa et Filtrala sii
grammatum quingentorum 500.

f 456. Tinctura Belladonne.
Paretur e radicis Belladonuae contusae
grammatibus odo
ut Tinctura Aconiti.

8

457. Tinctura BenzoSs.
Rp. Benzoes contasae
grammata qmnqxmgintu

50

Spiritus Vini concentrati
grammata ducenta et qirìnquaginta 250
Digere ad solutionem
Tinctura filtrata sit
grammatum trecthtoruìfl 300.

Digitized by

Google
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t 458. Tinctura Cantharidum.

Kőrisbogár-festvóny.

ötven gramtnot

Végy: Korisbogárport

Tömény borszeszt

50

kéts\á\ötven gramtnot 250
Pállitsd három napig.
A szűrlézett festvény legyen
kéts\a\ötven gramm
250.

459. Tinctura Castorei.

Hódony-festvény.

Végy : Apróra metélt és szétziizott hódonyt
nyőlc\ grammot
Higitott borszeszt negyven grammot
Pállitsd nyolcz napig.
A szűrlézett festvény legyen
negyven gramm

8
40
40,

460. Tinctura Chinae composita.

Összetett China-festvény.
Whyt erőeitő festvénye.

Végy : ßarna Chinahéjat

harmincz grammot

30

mindegyikből tiz grammot

10

Tárnicsgyökeret
Narancshéj sárgáját
Kasszia fahéjat

öt grammot

Digitized by

5

Google

455

f 458. Tinctura Cantharidum.
Rp. Pulveris Cantharidnm
grammata quinquaginta

50

Spii'itas Vini concentrati
grammata ducenta et quinquaginta 250
Digere per triduum.
filtrata sii
grammatum ducentorum et quinquaginta 250.

459. Tinctura Castorei.
Rp. Castorei min a tini conscissi et contasi
grammata octo

8

grammata quadraginta
Digere per dies octo.
Tincturafiltratasit
grammatum quadraginta

40

Spiritus Vini dilati

40

460. Tinctura Chinae composita.
Tinotora roboran* Whytii.
Rp. Corticis Chinae fasci
grammata triginta

30

Radicis Gentianae
Flavedi nis corticum Aurantiorum
a~à grammata decem

10

Corticum Caesiae Cinnamom
grammata quinque

Digitized by

5

Google

—

456

—

Higitott borszeszt kétszáz grammot
Az összemetélés és zúzás után páilitsd hat
napig.
A kisajtoli és szűrlézett festvény legyen
kéts\á\ gramm

200

200,

461. Tinctura Cinnamomi.

Fahéj-festvény.

Ép ugy készittessék a szétzúzoti Kasszia-fahéjból
szdz grammból 100
mint a narancshéj-festvény.

1462. Tinctura Colocynthidum.

Sártök-festvény.

Ép ugy készittessék a magvaitól megfoszioit sártökgyümölcsböl
nyolc\ grammból
8
mint a sisakvirág-festvény.

f 463. Tinctura Digitalis. .

Gyüszünke-festvény.

Ép ugy készittessék az összemetélt gyüszünke-levelekből
nyolcz grammból
8
mint a sisakvirág-festvény.

Digitized by

Google
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Spirita* Vini dilati grommata ducenta 200
Conscissa et contusa digere per dies sex.
Tinctura expressa et filtrata sit
grammatura ducentorum 200

461. Tinctura Cinnamomi.
Paretur e corticis Cassiae Cinnamomeae
grammatibus centum 100
contusae
ut Tinctura Aurantiorum.

f 462. Tinctura Colocynthidum.
Paretur e fructuum Golocynthidis a seminibus liberatorum et conscissorum
grammatibus octo
8
ut Tinctura Aconiti.

f 463. Tinctura Digitalis.
Paretur e foliorum Digitalis conscissorum
grammatibus octo
ut Tinctura Aconiti.

8

Digitized by

Google

-

458

-

f 464. Tinctura Ipecacuanhae.

Hánytató gyökérfestvény.
Ép ugy készittessék aszétzúzott hánytató gyökérböl
nyolci gratnmból
8
mint a sisakvirág-festvény.

465. Tinctura Jodì.

Iblany-festvény.
Végy: Iblanyt
két és fél grammot
Üvegmozsárban dörzsölve old fel

2*5

Tomény borszeszben
negyven grammban
A letöltött oldaioi jól zárt üvegben iartsd.

40

f 466. Tinctura Lobeliae.

Porhonrojt-festvény.
Ép ugy készittessék az összemetélt duzzadt porhonyrojt-füből
mint a sisakvirág-festvény.

nyolc\ grammból

8

467. Tinctura Malatis Ferri.

Almasavas vasas-festvény.
Végy : Almasavas vasas kivonatot
husz grammot

20

Old fel

Google

Digitized by

459

f 464. Tinctura* Ipecacuanhae.
Paretur e radicis Ipecacuanhae contusae
grammatibus octo
ut Tinctura Aconiti.

8

465. Tinctura Jodi.
Rp. Jodi
grammata duo et dimidium
Solve terendo in mortario vitreo in

2*5

Spiritus Vini concentrati
grammatibus quadraginta 40
Liquorem deffusum serva in vitro bene clauso.

f 466. Tinctura Lobeliae.
Paretur e herbae Lobeliae inflatae conscissae
grammatibus octo
ut Tinctura Aconiti.

8

467. Tinctura Malatis Ferri.
Tinotnra Ferri pomati.
Rp. Extracti Malatis Ferri
grammata viginti

20

Solve in

Digitized by

Google

-
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Borszeszes fahéjvizben
s%dz grammban 100
A leülepités után szűrlézd.
A festvény kgyen
szdztiz gr*mm 110

468. Tinctura Myrrhae.

Mirha-festvény.

Végy: Öeszeznzott mirhát
Tömény boi*szeszt

ötven grammot

50

kétszdzÓtven grammoi

250

Pállitsd hat napig.
A szürlézelt festvény legyeu
kéts\d\Ötven gramm

250

t 469. Tinctura Nucis voinicae.

Vészmag-festvény.

Ép ugy készittessék a vészmagvak porából
nyolci grammból
mint a sisakvirág-festvény.

8

f 470. Tinctura Opii crocata.

Sáfrányos mákony-festvény.
Ösezetett mákony-festvény. Sydenham
folyékony mákonya.
Végy: Sáfránt
tiz grammot
Borszeszee fahéjvizet szdz grammot

Digitized by

10
100

Google

-
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Aquae Cimtamemi epirituoeae
gtammatibus centum 100
Post sedimentationem filtra.
Sit Tinctura
grammatum centum et decem 110.

468. Tinctura Myrrhae.
Rp. Myrrliae eontusae
gratnmata quinquaginta

50

Spiritus Vini concentrati
grammata ducenta et quinquaginta 250
Digere per dies sex.
Tinctura filtrata sit
grammatum ducentorum et quinquaginta 250.

f 469. Tinctura Nucis vomicae.
Paretur e pulveris seminum Nucis vomicae
grammatibus octo
ut Tinctura Aeoniti.

8.

f 470. Tinctura Opii crocata.
Tinotnra Opii oomposita. Laudannm liquidum
Sydeahami.
Rp. Croci
grammata decem
Aquae Cinnamomi Spirituosae

tO

grammata centum

100

Digitized by

Google

-

462 -

Áztasd a sáfrán te\jes kivonásaig, azután
kisajtolva szűrd meg, hogy a folyadék
legyen
szdz gramm 100
Adj ehhez:

Durván tört száritott mákonyt

ti\ gratnmot
10
Pállitsd nyolcz napig gyakori felrázás mellett, mig
a mákony—a mennyire lehetséges — feloldódott ; ekkor
sajtold ki és szürlézd.
A festvény legyen
szdz gramm 100.

t 471. Tinctura Opü simplex.

Egyszerű mákony-festvény.

Egyezerü fájdalomenyhitő feetvény.
Végy: Durván tört száritott mákonyt
Higitott borszeszt

husz gratnmot

20

ggratnmot 180
Pállitsd nyolcz napig gyakori felrázas mellett, mig
a mákony — a mennyire lehetséges — feloldódott;
ekkor sajtold ki.
l

A szùrlézett festvény legyen kétszdz gramm

200.

472. Tinctura Ratanhiae.

Ratán-festvény.
Összemetélt ratán-gyökeret
ti\enhat grammot 16
Higitott borszeszt nyolcfvan grammot 80

Digitized by

Google

Macera ad perfectam Croci extractionem, dein
exprimendo cola utfluidumsit
grammatum centum 100
quibus adde :

Opii siccati grosse tnsi
grammata decerti 10
Digere per octiduum saepius agitando, donec Opium,
quantum fieri potest, solvatur, tunc exprime et filtra.
Tinctura sit
grammatum centum 100.

f 471. Tinctura Opii simplex.
Tinotnra anodyna simplex.
Rp. Opii siccati grosse tnsi
grammata vigiliti

20

Spiritus Vini diluti
grammata centum et octaginta 180
Stent in digestione per octiduum, saepius agitando,
donec opium, quantum fieri potest, solvatur, tunc exprime.
Tinctura filtrata sit
grammatum ducentorum 200.

472. Tinctura Ratanhae.
Rp. Radiois Ratanhae conscissae
grammata sedecitn

16

Spiritus Vini dilati
grammata octaginta

80

Digitized by

Google

PálKtsd hat napig, azután sajtotd kL
A szürlézett festvény legyen
nyolc^yan gramm

80

473. Tinctura Rhei Darelli.

Daretl Rabarbara-festvénye.
Végy: Rabarbaragyökeret husz grammot
20
Narancshéj sárgát
öt grammot
5
KArdamom magvakat kit grámmot
Malaga bort
két$\á\ grammot 200
Az összemetélés és zúzás után páHitsd három
napig, azután sajtold ki és a szűredékben
kétszdz grammban 200
Oldj fel
Czukorport
harminci grammot
30
Aszűrlézettfestvény legyen
kétszdzharmincz gramm 230.

474. Tinctura Spilanti oleracei composita.

Kerti szennyefíí-festvény.
Végy: Szétzúzott friss virágzó kerti szennyefttvet
negyven grcmimt 40
ott Pyrethruui gyökeret
hus\ grmnmot 20
y boroscugÉ szdzhusz grammot

Digitized by

120

Google

-
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-

Digere per dies sex, dein exprime.
Tinctura filtrata sit
grammatum octaginta

80.

473. Tinctura Rhei Darelli.
Tinotnra Bhai vinosa.
Rp. Radici» Rhei
grammata viginti
Flavedinis corticum Aurantiorum
grammata quinque
Seminnm Cardamomi
grammata duo
Vini Malagensis
grammata ducenta
conscissa et contusa digere per triduum,
dein exprime et in colatura
grammatum ducentorum
Solve
Pulverte Sachari
grammata triginta
Tinctura filtrata sit
grammatum ducentorum et triginta

20
5
2
200
200
30
230.

474, Tinctura Spilanthi oleracei
composita.
Tinotnra Paraguay-Roox.
Rp. Herbae Spilanthi oleracei florentis et
recenti» conquassatae
grammata quadragin ta

40

Radicis Pyrethri contusae
grammata viginti

Spirita« Vini concentrati
grammata centum et viginti

120

30

Digitized by

Google

Pállitsd három napig, sajtold ki és szűrlézd.
A festvény legyen
szdzhusz gramm 120.

t -475. Tinctura Stramonii.

Redöszirom-festvény.

Ép ugy készittessék a szétzúzott maszlagos redőszirom magvaiból
nyolc\ grammból
8
mint a sisakvirág-festvény.

476. Tinctura Thujae.

Thuja-festvény.
Életfafeetvény.

Végy: Szétzúzott trias nyngoti életfa ág-

hegyeket
negypen grammot
40
Tömény borszeszt szdzhusz grammot
Pállitsd három napig, sajtold ki és szűrlézd.
A festvény legyen
szdzhusz gramm 120,

477. Tinctura Valeriaiiae.

Gyökönke-festvény,

Ép ugy készittessék a macska gyökönke gyökérporából
ti\enhat grammból
16
mint a ratan-festvény.

Digitized by

Google

-
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Digere per triduum, exprime et filtra.
Tinctura sit
grammatum centum et piginti

120.

f 475. Tinctura Stramonii.
Paretur e seminum Stramonii contusorum
grammatibus octo
ut Tinctura Aconiti.

8

476. Tinctura Thujae.
Rp. Frondinm Thujae occidentalis recentium conquassatarum
grammata quadraginta

40

Spiritile Vini concentrati
grammata centum et piginti
Digere per triduum exprime et filtra.
Tinctura sit grammatum centum et piginti

120
120.

477. Tinctura Valerianae.
Paretur e Pulveris radicis Valerianae
grammatibus sedecim
ut Tinctura Ratanhae.

16

30»

Digitized by

Google
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t 478. Tinctura Veratri yiridis.

Zold zászpa-festvény.
Ép ugy készittessék a szétzúzott zöld zászpa gyöktörzséböl
nyolci grammból
8
mint a sisakvirág-festvény.

479. Tramnatìcìnoin.

Traumaticin.
Végy : összemetélt tisztitott gutta-perchát
tiz grammot
10
Hangyhalvagot
szäzhus:( grammot
Old fel rázas mellett üvegpalaczkban és jól bedugaszolva tartsd.
Vörőses barna, mézgaállományú legyen.

480. Trifolium flbrinum.

Vidra eleczke.

Vidra eleozke, állő vlzeinkben ói moosároe
rétéken tenyészlk. Tárnioefélék.
Levelek, gyökériek, hámiasak, nyélczések, kevéssé
nedvesek, nyélczés-hüvelyesek, petéded, tompa, aprócsipkés, világoszöld, sima, szagtalan, szerfelett keserű
levélkékkel. Szárazan tartassanak.

481. Unguentum aromaticum.

lllatos ír.

Végy: Fehérüröm fftvet
hatvankét és fél grammot

Digitized by

62*5

Google
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f 478. Tinctura Veratri viridis.
Paretur e rhizomalis Veratri viridis contusi
grammatibus octo
ut Tinctura Aconiti.

8

479. Traumaticinum.
Rp. Guttae-Perchae depuratele conscissae
grommata decem

10

Chloroformii
grammata centum et viginti 120
Solve agitando in vitro et rite obturatam serva.
Sit rubello-bruneum, consistentiae mucilaginis.

480. Trifolium fibrinum.
Menyanthee trifoliata Linn; pianta in noaquis «tag^nantibae et pratis paladosU
indigena. Gentianeae. Joes.
Folia radicalia, ternata, petiolata, subsucculenta
petiolis vaginantibus, foliolis obovatis, obtusis, subcrenatis, laete viridibus, glabris, inodoris, admodum amaris.
Siccata serventur.

481. Unguentum aromaticum.
unguentiun nervinnm.
Rp. Herbae Absinthii
grammata sexaginta duo et ditnidium 62*5

Digitized by

Google

-
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Higitott borszeszt
szdzhuszonöt grammot 125
Péppé zúzva pállitsd három óráig, azután
hevitsd
Disznózsirral
ötszäz grammal 500
a nedvesség elenyészteig ; a szűredékhez
adj
Sárga viaszt
szdzhuszonöt grammot 125
és ezek megolvasztasa után

Babér-olajat

hatvankét és fél grammot 62*5
A félig kihúltszűredékhezelegyits kavarás

Fenyőbogyóolajat
Fodorménta-Olajat
Levcndula-olajat
Tartsd el.

mindegyikből Öt grammot

5

t 482. Unguentimi Autenríethi.

*

Hánytató borköves ír.
Antenrieth kenőoee.

Végy: Hánytató bork őport
//z grammot
Disznózsirt
negyven grammot
Megrendelésre készitendő.

Digitized by

10
40

Google
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Spiritus Vini dilati
granimata centum viginti et quinque
in pultem contusa digere per trihorium dein
calefìant cum

125

Axungiae Porci
grammatibus quingentis
ad consumtionem numidi ; colatis adde

500

Cerae flavae
grammata centum viginti et quinque
et liquatis illis

125

Olei Lauri
grammata sexaginta duo et dimidium 62*5
Golaturae semirefrigeratae admisce agitando :

Olei
„
„
„

Juniperi
Menthae crispae
Rosmarini
Lavandulae
a~à grammata quinque

5

et serva.

f 482. Unguentimi Autenriethi.
Ungnentam Tartari emetioi eeu Tartari
stibiati.
Rp. Pulveris Kalii Stibio-tartarici
grammata decem

10

grammata quadragiuta
Misce ex tempore exactissime.

40

Axungiae Porci

Digitized by

Google
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483. Unguentimi Cerassae.

Ólomfehér kenőcs.
Fehér ir.

Végy : Egyszerű ólomtapaszt
negyven grammot 40
Disznózsirt
kéts\á\ grammot 200
Győnge hőnél megolvasztva és félig kihűtve
folytonos kavarás mellett elegyits hozzá

Szénsavas ólomport
tartsd el.

szdzhusz grammot 120

484. Unguentimi emolliens.

Lágyitó ir.

Végy: Fehér Tiaszt
Czetagyat

Édes mandola-olajat

ttz grammot
husz grammot

10
20
80

nyolcfvan grammot
Olvaszd össze igen gyönge hőnél, s a félig
kihűlt tömeget kavard, hozzáadván
Rozsavizet
husz grammot

20

485. Unguentum Glycerini cum Àmylo.

Zsiréd-ír Keményitbvel.
Végy: Keményitöport
négy grammot
Elegyitsd apránként hozzáadott
Zsiréddel
hatvan grammal

Digitized by

4
60

Google
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483. Unguentimi Cerume.
Unguentasi album.
Rp. Empieetti diachylon eimplicis
grammata quadraginta
40
Axnngìae porci
grammata ducenta 200
Leni calore liquatis et semirefrigeratis, sub continua
agitatione admìsce

Pulveris Plnmbi carbonici
grammata centum et viginti

120

et serva.

484. Unguentami emolliens.
Crème oéléste.
1

Rp. Cerae a bae
grammata decem
Cetacei
grammata viginti
Ole! amygdalarum dulcinm
grammata octaginta
Lenissime liquefiant, tum agitentur
semirefrigerata cum
Aquae Rosarnm grammatibus viginti

10
20
80
20

485. Unguentimi Glycerini cum Amylo.
Rp. Pulveris Amyli
grammata quatuor
Misce cum successive additis
Glycerini
grammatibus sexaginta

4
60
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Porczellán tálban, folytonos kavaras közben,gyönge
hevités segélyével készitsd átJátszó kocsonyás tömeggé.

486. Unguentala Glycerini cum Sapone.

Zsiréd-ír szappannal.

Szappanos zsiréd-kenőos.
Végy : Szegedi szappanport nyolc\ grammot
8
Zsirédet
hatvan grammot
60
Porczellán tálban győnge hőnél feloldva, kavard a
kihúlésig.

487. Unguentum Hydrargyri.

Higany-ír.
Szürke higany ir.
Végy: Higanyt
négys\á\ grammot 400
Juhfaggyút
kéts\á\ grammot 200
Disznózsirt
hat$\á\ grammot 600
Dőrzsölve a higanyt kevés í'aggyú és disznózsirral a
golyócskák te^es eltünéseig, ekkor elegyitsd hozzá szabatosan az előbb megolvasztott, megszűrt és félig kihúlt
juhfaggyút és diszn(

488. Unguentum Juníperi.

Fenyöbogyó-ír.

Végy: Érett feny öbogyót

kétszázötpen grammot 250
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In patina porcellanea sub agitatione continua, leni
ter calefacta, redige in massam gelatinosam diaphanam

486. Unguentum Glycerini cum Sapone.
Rp. Pulverte saponis Szegedinensis
grammata octo
8
Glycerini
grammata sexaginta
60
In patina porcellanea leni calore soluta agita ad
refrigerationem usque.

487. Unguentum Hydrargyri.
Unguentimi meronriale. Unguent, neapolitanum. Unguentimi Hydrargyri oinereum.
. Hydrargyri
grammata quadringenta 400
Sebi ovilis
grammata ducenta 200
Axnngiae Porci
grammata sexcenta 600
Tere Hydrargyrum cum Axungiae et Sebi quantitate sufficienti, ad globulorum perfectam disparationem
usque ; tum admisce exactissime Sebum et Axungiam antea liquata, colata et semi refrigerata.

488. Unguentum Juniperi.
Rp. Fructuum Juniperi matnrorum
grammata ducenta et quinquaginta

250
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Zúzd szét és vizzel megnedvesitve főzd
Disznózsirral
ötszd$ grammal 500
a nedvesség elenyészteig, azután sajtold ki
és adj hozzá
Sárga viaszt
nyolc\van grammot 80
A megolvasztás után szűrd ineg és a félig
kihűlt tömeghez adj
Fenytfbogyó olajat
husi grammot
20
és tartsd el.

489. Unguentala Piombi acetici.

Eczetsavas ólom-ír.

Végy: Disznózsirt
hároms\á\ grammot 300
Fehér viaszt
szdz grammot 100
A megolvasztott, átszűrt és félig kihütött
tömeghez elegyits folytonos kavaras kőzben

Tisztitott eczetsavas ólmot

hat grammot

melyet elébb feloldottál
Lepárolt vizben
hus\ grammban
és tartsd el.

ß

490. Unguentala Bosatmn.

Rózsa-ír

Végy: Disznózsirt
negyven grammot
Fehér viaszt
•
tiz grammot
Olvaszd meg gyönge hőnél és félig kihűtve
elegyits hozzá kavarás kOzben
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Contusa et aqua humeclata coque cum
Axungìae Porci
grammatibus quingentis 500
ad consumtionem humidi, dein exprime et adde :
Cerae
flavae
grammata octaginta
80
Liquefacta cola ; serairefrigeratis admisce
Olei Juniperi
grammata viginti
20
et serva.

489. Unguentimi Plumbi acetici.
Unguentasi satarninum. Unguentala Lithargyri.
Rp. Axungiae Porci
grommata trecenta 300
Cerae albae
grammata cetitum 100
Colfìquefactis, colatis et semirefrigeratis admisce
sub agitatione continua
Plumbi acetici depurati
grammata sex
6
soluta in
Aquae destillatae
grammatibus viginti
20
et serva.

490. Unguentimi Rosatum.
Rp. Axungiae Porci grammata quadraginta
40
Cerae albae
grammata decem
10
Lenissime liquatis, et semirefrigeratis admisce agitando:

Digitized by

Google

478
Rózsavizet
iartsd el.

ti\ grammot

10

491. Unguentum Sabadillae.

Sabadilla-fr.

égy: Egyszerű irt
kéts\á\ grammot
Gyönge hőnél megolvasztva adj hozzá
Sabadilla magport
ötven grammot
A kavarás vége felé elegyits hozzá
Levendula olajat
két grammot

200
50

. 492. Ungaentnm simplex.

Egyszerü ír.

Végy: Disznózsirt
$zdz grammot 100
Fehér viaszt
Jtuszonöt grammot
25
Igen gyönge hőnél megolvasztvaszűrdát és folytonos kavaras közben hagyd kihúlni.

493. Unguentimi sulfuratum.

Kénes ír.

Végy : Mosott kénvirágot hatvan grammot
Fehér krétaport
negyven grammot
Bensöleg elegyitve adj hozzá kavaras
mellett
Fa-kátrányt
hatvan grammot

60
40
60

Google
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Aquae Rosamm
et serva.

grammala decem

10

491. Unguentimi Sabadillae.
Unguentasi oontra pedloulos. Unguentasi ad
Phthiriasim.
Rp. Unguenti simplicis grammata ducenta 200
Leni igne liquatis adde :

Pulveris Fraetuum Sabadillae
grammata quinquaginta
sub fine agitationis admisce
Olei Lavandulae
grammata duo

50
2

492. Unguentum simplex.
Rp. Axungiae Porci
grammata centum 100
Cerae albae
grammata viginti quinque
25
Lenissime liquata et colata refrigerescant sub agitatione continua.

493. Unguentum sulfuratum.
Ungaentam ad Soabiem,
Rp. Sulfuris sublimati loti
grammata sexaginta

60

Pnlveris Cretae albae
grammata quadraginta
intime mixtis adde agitando
Picis liquidae
grammata sexaginta

40
60
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Hamany-ezappant
Disznózsirt

mindegyikből s%dihusz grammot
és tartsd el.

120

494. Uva orsi.

Medveszőlő,

Arotostaphylos offloinalie Wimmer et Grabowiki, Arbutus Uva Und Llnn., örökzöld
oserjéoske, Europa meszes hegyein tenyészik.
Hangafélék.
Levelek, petéded-ékalakúak, börszerűek, teljesen
egészek, simák, fénylők, reczés-bordásak, kesernyés ízúek,
rágva összehúzók. Nyáron gytljteseenek.
A Vaccinium Vitis Idaeae visszahajtott szélü,
barnásan pontozott leveleivel ne tévesztessenek össze.

495. Valeriana.

Gyökönke.

Gydkdnke gydkér.
Maoska gydkönke, Europa erdeiben ós edvények mellett tenyészlk. Győkönkefélék.
Gyöktörzs, négy centimeter hosszú, harmadfél

centimeter vastag, mindenhol hosszú, két millimeter
vastag, hengerded, fehér gyökerek sürún nyúlnak ki,
melyek száritva szürkésbarnák, csíkosak ; befelé barnás
héjjal; vékony, halaványabb favai; a gyökér ragva
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Saponie Kalini
Axungiae Porci
ÖJ grammata Centum et viginti
et serva.
:

120

494. Uva ursi.
Arotostaphylue oiflioinali» Wimmer et Graboweki Arbntus Uva Urei Linn., Frntioulas
sempervirene, in montibas oalcareU Enropae
oresoens. Erioineae B. Brown.
Folia obovata cuneiformia, coriacea, integerrima,
glabra, nitida, reticulato-venosa, saporis subamari, manducata, adstringentia. Golligenda aestate.
Ne commutentur cum foliis margine reflexis, subtus opacis, venosis, fusco-punctatis Vaccina Vitis
•

•

i'

.

Idaeae.

495. Valeriana.
Valeriana oifioinalie Linnv pianta in silvie et
ad sepes Enropae oresoe&s, Valerianeae De
Candolle.
Rhizoma (Radix Valerianae) ad quatuor centimetra long um, duo et dimidium centimetrum crassum,
radices undique emittens creberrimas longas, ad duo
millimetra crassas, teretes, albas, quum siccatae e cinereo fuecas, striatas ; cortice intus subfusco ; ugno tenui,
pallidiore ; masticata radix urens, saporis amari, odoris
31
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égetö, keserü ízű, nehéz szagú. A gyökerek őszkor gyüjtessenek, s megszáritva, jól elzárt edényben tétessenek el.

t 496. Veratrinum.

Veratrin.
Zsáspaal.

Fehér, igen csípös ízú por, mely szagnélküli ugyan,
de heves tüsszögést idéz elö ; égvényes hatású ; melegben
gyantaszerú tömeggé olvad meg ; izzitva maradék nélkül
ég el. Borszeszben, chloroformbau könnyen, aetherben
nehezebben, vizben alig oldható.
Tömény kénsawal megnedvesitve előbb sárga, azután vérvörös, végre ibolyaszínü lesz.

t 497. Veratrum album.

Fehér Zsáspa.

Fehér Zsáapa gyökere.
Fehér Ziiip*, Europa havatain ée félhavaMkin
tenyószik. Melanthaoeák.
Lobordad gyöktörzs, nyolcz centimeter hosszú,
fent két egészen öt centimer széles, gyakran többes, lemetszett levelektől rövidüstökös, kivűl feketés- vagy
barnásszürke, elmosódott gyürükkel, lemetszett gyökerektől fehéresen hegyes, belül szennyesfehér, kemény,
rágva igen égető, törve igen heves tüsszenést okoz,
Gondosan őriztessélu
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gravis. Colligendae radices autumno; siccatae in vase
bene clauso serventur.

f 496. Veratrinum.
= 592.
Pulvis albus, saporis admodum acris, inodorus quidem, sed sternutationem vehementem excitans, reactionis alcalinae, calore ad massam resinae similem liquescens, ignitus sine residuo combustibilis, solvitur facile
in spiritu vini et in chloroformio, difficilius in aethere,
vix in aqua.
Acido sulfurico concentrato humectatum colorem
induit initio flavum, postea sanguineum, demum violaceum.

t 497. Veratrum album.
Veratrum album Linn., pianta in Europa
montioola subalpina et alpina. Melanthaoeae
Robert Brown.
Rhizoma (Radix Veratri albi. Radix Hellebori albi)
conicum ad octo centimetra longum, superne duo ad
quinque centimetra latum, saepe multiceps, foliis desecatis breviter comatum, extuse subnigro vel e subfusco
cinereum, obsolete annulatum, radicibus frequentibus
resectis albide cicatricatum, intus sordide album, durum,
manducatimi valde urens, contritum sternutamentum
vehementissimum movens.
Caute servetur.
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t 498. Veratrum viride.

Zöld Zsáspa.
Zöld Zsàspa, az óezak-amerikai I
Államok keleti részében é* Canadában
hono*. Melajithaoeak.
Gyöktörzs, hagymaszerű, tömött, alapján néha

gyürüs, barnás színü, körületétől, kevésbé alapjától, alsó
részétől a csúcsa felé pedig épen nem : másodlagos, sárgás-fehér, igen hosszú, roslszerú gyökérkékkel ellátott
gyökerek mennek tova.
Hevenyében haránt metszetc durván szemcsés, sajátságos fehérnyés szagú; megszáritva porlatag töilapú,
keserű-csípős ízű, tüsszenést okoz.
Gondosan őriztessék.

499. Verbaßcum.

Farkkóró.

Farkkóró virágai.
Verbasonm phlomoides Linn. ós a Farkkóró
mas rokonfajai, kiváltkóp pedig az ökörfarkkóró, nálwnk honosak. Alakosak.
Párták, nagyobbacskák, kerekdedek, némileg szabályosak, aranyszínűek, a három felső hímszál rövidcbb,
fehér-gyapjús, a két alsó hosszabb, s|ma ; mézgásak, sajátságos ízüek ; száraz időjáraskor kelyhek nélkül gyüjtessenek, megszáritva, előbb megmelegitett és jól bezárt
edényekben tétessenek el.
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t 498. Veratrum viride.
Veratrum viride Willd., in parte orientali
stataum nnitornm Amerioae et in Canada
indigena. Melanthaoeae Robert Brown.
Rhizoma (Radix Veratri viridis) bulbiforme compactum, basi nonnunquam annulatum, coloris fusci, magis e circumferentia, quam e basi et non e parte inferiori
apicem versus radices secundariasflavo-albescentes,longissimas, radiusculis filiformibus praeditas emittens.
Recens est in segmento transverso grosse granulosum, odoris peculiaris albuminosi; sicca tu ni est
fracturae friabilis, saporis amaro-acris, sternutamentum
movens.
Caute servetur.

499. Verbascum.
Verbaeoum phlomoides Linn., et aliae prostate affines speoies, imprimi» Verbaeoum
thapsiforme Sohrad ; indigenae. Sorofala-

rtaeae B. Brown.
Corollae (Flores Verbasci) majusculae, rotataef,
subregulares, aureae, staminibus tribus superioribus brevioribus, albo-lanatis, inferioribus duobus longioribus,
glabris, mucilaginosae, odoris peculiaris. Sicco coelo colligendae sine calycibus, siccatae in vasis antea calefactis
et bene obturandis serveandae.
i
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t 500. Vinnm Colchici.
: Jól

Kikiricsbor.
••

tiz grammot
10
Malaga bort
Ötven grammot
50
Pállitsd hat napig gyakori felrázás mellett, azután
sajtold ki és szűrlézd.

501. Vinum Malagense

Malagai bor.
Kellemes zamatú, valódi bor, mely se cserenyt, se
ártalmas fémeket ne tartalmazzon.

t 502. Vinum stíbiato-tartarícnm.

Hánytató borkoves bor.
Dárdanyos bor. Huxham bora.
Végy: Hánytató borkövet
Malaga bort
Old fei és tartsd el.

egy negyed grammot
hatvan grammot
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f 500. Vitium Colchici.
Rp. Seminum Colchici optime conta sorum
grommata decerti

10

Vini Malagensis
grommata quinquaginta • 50
Digere per sex dies saepius agitando, exprime et
filtra.
Filtratum sit grammatum quinquaginta
50

501. Vinum Malagense.
Sit generosum, genuinum, minime tannino, aut
metallis nocivis inquinatimi.

f 502. Vinum stibiato-tartaricum.
Vinum Anttmonli. Vinnm Hnxhami.
Vinom emetioom.
Rp. Kali stibiato-tartarici
centi grommata viginti et quinque 0*25
Vini Malagensis grommata sexaginta
60
solve et serva.
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503, Zedoaria.
fe gyökér.
Caroama Zedoari&Rosooe, forrövl Azeiában
tenyóe^. Soitamineák.
i

*

•

•

^

_

*

'

,.

Gyöktörzs, petéded, gyürűs, leháinozva, lemetszett gyökerekkel, legtöbfcször harántúl, némelykor hosszában négy részre metszve jön elő a kereskedésben, tömött,
szívós, halavány szürke-baruás, apró gyántatartókkal
sürün ellátva, nehéz kámforos szagú, rágva égető, kesernyés ízü.

504. Zincum aceti cum.

Eczetsavas zink.
r

Eozetsavai horg^any.
Zn(G2H3O2)2,3H2Oí==237.
Végy: Szénsavas zinket,
,
ugy előállitva, nrint a zinkéleg készitésénél
le van irva
; >
- Ötven grammot
Gyenge melégbejripld fel :

50

Higitott eczeé?avban

eiegendő mennyiségben.
Az oldatot még, melegen szűrlézd meg, jegeczitsd
és gondoskodjál arröl, liogy az eczetsav túlnyomó maraàjon.
A jegeczek szűrö-papir közőtt közönséges hőmérséknél száríttassanak üieg. A visszamaradt folyadék pedig
lassù elpárlás által további jegeczitésre használtassék.
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503. Zedoaria.
Curonma Zedoaria Rosooe; pianta in Asia
tropioa indigena. Soitamineae Joes.
Rlrizoma (Radix Zedoariae) ovaium annulatum,
cortice et radìcibus resectum, ipsum plerumque per transversum, interdum per longitudinem in quadrantes
sectum in mercaturam venit, conipactum tenax, coloris
pallide e griseo-subfusci, receplaculis resiniferis creberrimis, parvis obsitum, masticatum urens, saporis subamari, odóris gravis camphoracei.

504. Zincum aceticum.
Aoetae Zinoi ien zinoions.
Zn(G 2 H 3 O 2 ) 2 ,3H 2 O =

Rp. Zinci carbonici,
quale sub praeparatione Zinci oxydati obtinetur
grommata quinquaginta
50
Solve in

Acidi acetici diluti

q. s.

leni calore. Solutionen! adhuc calidam filtra et ad crystallisationem sepone habita cura, ut acidum aceticum
praevaleat.
Crystalli enatae inter chartam bibulam sub temperatura ordinaria siccentur. Liquor residuus lenta evaporatione denuo in crystallos redigatur.
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A finom hasáb- vagy lemezalakú jegeczek színtelenek, 3 súlyrész hideg, fél súlyrész forró vizben oldhatók,
a hevitésnél megolvadnak. A vizoldat kénammoniummal
tiszta fehér csapadékot adjon és ha a zink kénhydrogennel vaiò túltelités által végkép leválasztatott, a leszürlézett folyadék elpárlása után tüzálló anyagok ne maradjanak vissza.

505. Zíncum chloratum.

Chlorzink.
Horg&nyhalv*g.
ZnCl2, H 2 O= 154.
Végy : Szemesézett zinket
Old fel :

ötven grammot

50

Higitott sósavban
elegendő mennyisé'gben (mintegy
négys\á\6tven grammban 450)
azon elővigyázattal, hogy egy kevés zink oldatlan maradjon. A leöntött folyadékot telilsd chlorlégge), azután
íbrrald fel és részletenkint acy bele :
Zinkélegbtíl
egy grammot
1
azntán hagyd állni, mig a kivált vaséleg leülepedeit.
A leöntött folyadékot, ha szükséges, asbestien szürd
meg, önts hozzá :

Higitott sósavat

három grammot

3

gyengen melegitve pároltasd be annyira, hogy kis
kivett kémle a meghülésnél jegeczes tömeggé meredjen meg.
A nyert jegeczes tömeg kiszáritott, igen jól zárt
Uvegedényben tartassék el.
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Crystalli tenente, prismaticae vel tabulaeformes,
decolores, in aquae frigidae partibus tribus, in bullientis
parte dimidia solvantur, calefactae liquescant.
Solutio aquosa ammonio hydro-sulfurato tentata
praecipitatum mere album demittat, et quodsi acido
hydro-sulfurato supersaturatur ad perfectam zinci praecipitationem, liquor residuus evaporet, quin substantias
igni resistentes relinquat.

f 505. Zincum chloratum.
Zinotim hydro-ohlorionm. Ghloretnm Zinoi.
Zinonm muriatioum. Morias Zinoi.
Zna2,H2O = 154.
Rp. Zinci granulati grammata quinquaginta
50
Solve in
Acidi hydrochlorici diluti
q. s. zgrammatibus circiter quadringenti's
et quinquaginta 450)
habita cura, ut zinci aliquid non soluti remaneat. Per
liquorem defusum trajiice torrentem gasis chlori, donec
sit saturatus, dein calefiat ad ebullitionem addendo parti tis vicibus
Zinci oxydati
gramma unum
1
Stet, donec oxydum ferri praecipitatum subsideat.
Liquor defusus et, si opus sit, per amianthum filtratus
evaporet leni calore additis.

Acidi hydro-chl orici diluti
grammatibus tribus
3
usque dum pars exemta et refrigerata in crystallos concrescat.
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Fehér, lágy legyen. Vizben és borszeszben igen
könnyen oldódjék.
Nedves levegőn szétfolyik.
A vizoldat fölösleges ammoniával ne válaszszon ki
csapadékot.

506. Zincum granulatimi depuratimi.

Tisztitott szemcsézett horgany.
Zn=55.

Vétessék : Árubeli zinkből tetszés szerínti mennyiség,
olvasztassék meg tégelyben fél óra tartamáig, miközben
farúddal való folytonos keverés raellett elegyittessék
néhány darab kénnel és faggyúval. Ezután öntsd a fernet
vékony sugárban és lassan egy vizzel telt edénybe.
A kihúlt zinkszemcséket szárítsd meg és tedd el.
A Marsch-féle készülékben megvizsgálva, arsemiek
nyomait ne mutassa.

507, Zíncum oxydatum.

Zinkoxyd.

Horganyéleg.
ZnO=81.

Végy : Jegeczedett szénsavae nátrínmból
hdromsxázhusz grammot

320

old fel:

Lepárolt vizben

e\ernyolc\s\á\ grammban 1800
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Massam crystallinam obtentam in vitris siccatis et
oplime clausis serva.
Sit album, molle, in aqua et spiritu vini facillime
solubile, aere humido diffluat.
Solutio aquosa ammonia abùndante addita nullum
sedimentum deponat.

506. Zincum granulatimi, depuratum.
Zn=55.
Rp. Zinci venali»
q. v,
Fluat in crucibulo ignito per dimidiam horam addendo sub assidua agitatione ope bacilli lignei frusta
quaedam sulfuris et sebi ovilis. Metallum liquatum fac
guttare in dolium aqua repletum, refrigeratum collige et
siccatum serva.
Zincum granulatum in adparatu Marshii tentatum
vestigia arsenici ne ostendat.

507. Zincum oxydatum.
Ozydum Zinoi. Flore« Zinoi. Nihllmn album.
ZnO =
Rp. Natriì carbonici crystallisati
grammata trecenta et viginti

320

Solve in

Aquae destillatae
gratnmàtibus mille octingentis

1800
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A szűrlézett folyadékot forrald fei és öntsd

hozzà lassankent azon oldatot, mely :

Kénsavas zinkbòl
häromszäz grammból 300
Lepárolt vizbò'l kilenc\s\á\ grammból 900
készült
Azután a folyadékot forrald mindaddig, mig a kocsonyaszerű csapadék poralakuvá vált és könnyen leülepszik. Á felüluszó folyadékot öntsd le és a csapadékot
mosd ki vizzel mindaddig, mig a mosóviz chlorbariuinmal többé meg nem zavarodik, azutàn száritsd meg jól.

A szàraz tömeget befödött heszszia tégelyben addig
hevitsd, mig a kőzepéböl kivett kémle vizzel tnegnedvesitve savakkal nem pezseg.
Az izzitott tömeget dörzsötd porrà és tedd el jól

zárt edénybe.
Fehér, izzitàs közben sárgás, savakban pezsgés nelkül oldható por legyen. Vizzel összerázva, a folyadékot
leszűrve és elpárologtatva, ne maradjon maradék vissza.
Eczetsavban teljesen oldható legyen. Ezen oldat fölös-

leges ammoniàval átlátszó maradjon és ne vegyen fel
kékes szint

f 508. Zincum sulfuricum.

Kénsavas horgany.
Fehér vitriol.
ZnSO4,7H2O=287.

Yégy : Szemosézett zinkbòl
kétszdzötpen grammot
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Liquori filtrato et ad ebullitionem calefacto instilla
solutionem ex
Zinci solfarici grammatibus trecentis 300

Aquae destiiiatae
grammatibus nongentis

900

paratum.
Instillatione peracta liquor adhuc ebulliat, donec
praecipitatum initio gelatinosum in pulverulentum, facile
residens mutatum fuerit. Liquore supernatante defuso
praecipitatum iteratia vicibus aqua destillata fervida edulcuretur, usque dum liquor filtratus baryo chlorato non
amplius turbetur, dein perfecte siccetur.
Massam siccatam immitte in crucibulum hassianum
bene tectum, quod ad incandescentiam caleiiat, quamdiu
pars e media massa exempta affuso acido efifervescat.
Oxyduni ignitum in pulverem redactum serva in
vase bene clauso.
Sit pulvis albus, durante ignitione flavescens, in
acidis sine effervescentia solubilis. Cum aqua quassatus
liquorem praebeat, qui filtratus post evaporationem
null um residuum relinquit. Acido acetico perfecte solvatur, solutio superaddita ammonta limpida maneat, ne
caerulescat.

f 508. Zincum sulfuricum.
Solfa« Zinoi. Vitriolum Zinol. Vltriolnm
album purum»
ZnSO4,7H2O =

Rp. Zinci granulati
grammala ducenta et quinquaginta

250
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Old fei:

Hìgitott kénsavban
a szükséges mennyiségben (mintegy
kéte\erkéts\á\6tven grammban 2250)
szokott módon, ugy hogy egy kevés zink oldatlanul maradjon vissza.
A nyert oldaton vezess chlorlégfolyamot keresztül,
azután hagyd befödve több óráig meleg helyen állni.. A
forrásig hevitett folyadékot elegyitsd oly péppel, mely :

Hevenyében készült szénsavas zinkbòl,
mint az a zinkéleg előállitásanál használtatik
és Lepárolt vizból

tiz grammból

10

eiegendo mennyiségből

készült.
Az elegyet többször felrázva pállilsd inindaddig,
mig egy kis leszűrlézeit kémle ammonia és kénámmoniummal tiszta fehér csapadékot ad.
Ezután szűrlézd meg, önts a szűrlethez :
Higitoti kénsavból harminci grammot 30
és elpárlás által jegeczitsd.
A hasábalakú jegeczek színtelenek legyenek ; száraz levegőn elmállók, 20°-nál 2*5 súlyrész^vizben okU
hatók.
A vizoldat higitoit kénsavval clegyilvc sem kénhydrogenviz, sem fölösleges ammonia által ne zavarodjék meg.
Kénammonium iiszta fehér csapadékot idézzen
vele elő.
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Solve in

Acidi sulfarici dilati
q. s. (circìter grammatum duo millibus
ducentis et quinquaginta 2250)
habita ratione, ut pars exigua zinci non soluti maneat.
Per solutionem obtentam trajice torrentem
Gasis Ghlori
donec sit saturata, dein vase tecto sepone in loco tepido
per plures horas.
Liquori ad ebullitionem calefacto admisce pultem ex

Zinci carbonici,
quale sub praeparatione Zinci oxydati obtinetur
grammatibus decerti
10

et Aqnae destillatae
paratam.

q. s.

Digere saepius agitando, donec exigua pars solutionis filtratae Ammonia et Ammonio hydro-sulfurato tentata praecipitatum mere album producati dein filtra et
additis

Acidi sulfarici diluti
grammatibus triginta
30
ad crystallisationem evapora.
Sint crystalli prismaticae, coloris expertes, agri
sicco expositae fatiscentes, in aquae partibus 2*5 sub
temperatura 20° solubiles.
Solutio aquosa nec acido sulfurico diluto mixtum
per aquam hydro-sulfuratam turbetur, nec abundante
Ammonia praecipitatum deponat; cum Ammonio hydrosulfurato vero praecipitatum mere album producat.
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t 509. Zincum valerianicum.

Valériansavas zink.

Qyökönkesavas horgany.
Zn(C ri H 9 O 2 ) 2 =267.
Zsirí'ényű, temezes jegeczekbői álló feliér tömeg,
mely gyökönkesav-szagot terjeszt, vizben mintegy 90
súlyrészben nehózkosen oldható.

510. Zingiber.

Gyömbér.

Orvosi Gyömbér, forrövi Azeiában honos,
nemkülönben máe forró tájakon leggyakrabban tenyésztetik. Soitamineák.
Gyöktörzs, kettősen elágazó, kevéssé nyomott, tömött, súlyos, vagy mindenhol vagy részben lehámozva,
a törés kevéssé rostos, halavány sárgás vagy fehéres,
apró gyántatartókkal süiűn ellátva, najátságos fűszeres
szagú, rágva égotő.
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f 509. Zincum valerianicum.
Zn(C5H9O2)2 = 267.
Sistit massam crystallinam lamellarem, margarinaceonitentem, albam, acidum valerianicum redolentem,
in aqua diffìculter in partibus 90 solubilem.

510. Zingiber.
Zingiber offioinale Roeooe, pianta in Asia
tropioa, indigena, Ìbidem atque in alile terrle
troploie frequentar onlta. Soitamineae Jnee.
Rhizoma (Radix Zingiberís) distiche ramosum,
paullum depressimi, compactum, ponderosum, aut undique aut in faciebus modo decorticatimi, fractura paullum fibrosum, pallide subflavum aut albidum, receptaculis resiniferis parvis, creberrimis obsitum, odoris
peculiaris aromatici, masticatimi urens.
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Kémszer-készlet
A) Kémszerek,

I. Ötszörösen szabályos kémszerek.
E\en kéms\ereknek minden köbcentimetere öt
egyenérték kémanyagot tartalma\ milligrammokban
kifejezpe. Egyenlő térfogatok egymás közt tehát
egyenértékű vegyhatdssal birnak.

1. Acidum aceticum.

Eczetsav.

(Egy köbcentimeter = o'3oo gramm.)
Végy : Töméiiy eczetsavból (96%)
harminc\egy és huszonöt századrész
grammot 31.25
elegyitsd

Lepárolt vizzel

annyival

hogy az elegy 100 köbcenlimetert tegyen ki. Egy köbcentimeter telitéséhez közelitőleg 5 köbcentimeter savmérő folyadék kivántatik.
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Apparatus reagentium.
A) Reagentia.

I Quingentis normalia reagentia.
Quodvis centimetrwn cubicum horum reagentium,
continet quinque aequivalentia materiae reagentis in
milligrammatibus expressa. Aequalia Volumina producunt ergo inter se actionem chemicam eiusdem
valoris.

I. Acidum aceticum.
5C2H4O2.

(Centimetrum cubicum = o'3ooo gramm.)

Rp. Acidi acetici concentrati (96 %)
grammala triginta unum et viginti
quinque centesimas 31*25
misce cum

Aquae destillatae

s, q.

Ut miscella 100 centímentorum cubicorum evadat. Ad saturationem unius centimetri cubici quinque
circiter centimetra cubica solutionis acidimetrice requiruntur.
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2. Acidum hydrochloricum.

Sósav.
5HG1.

%

(Egy köbcentim. = o i825 gramm.)
Végy : Tiszta tömény sósavból (24*24%)
hetvenöt és hus\onnyolc\ s\á\adrés\
grammot 75*28
elegyitsd.

Lepárolt vizzel

annyival

hogy az elegy 100 köbcentimetert tegyen ki. Egy köbcentimeter telitéséhez 5 köbcentímeter savmérő folyadék kivántatik.

3. Acidum nitricum.

Légenysav.
5HNO3.

(Egy köbcentm. = o.3i5 gramm.)

Végy : Tiszta tömény légenysavból (f. s. 1 *3)

hatvanö't és hatvanhárom s\á\ad
grammot 65*63
elegyitsd

Lepárolt vizzel

annyival

hogy az elegy térfogata 100 köbcentimetert tegyen ki.
Egy köbcentimeter telitéséhez 5 köbcentimeter savméi ő
folyadék kivàntatik.
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2. Acidum hydro-chlorictim.
5HC1.
(Centimetrum cubicum = o'i825 gramm.)

Rp. Acidi hydroclilorici concentrati puri
(44*24 %) granimata scptuaginta quinque
et vigiliti odo centesimas 75*i28
misce cum

Aqnae d estillata e

q. s.

Ut mlscellae 100 centimetrorum cubicorum evadat.
Ad saturationem unius centimetri cubici 5 centirnetra
cubica solutionis acidimetricae requiruntui*.

3. Acidum nitricum.
5HNO3.
(Centimctrum cnbicum = o'3i5 gramm.)

Rp. A c i d i n i t r i c i c o n c e n t r a t i p u r i (p. s. 1 3 )
grommata sexaginta quinque et sexaginta tres centesimas
65'6«ì
misce cum

Aquae destili atae

q. s.

Ut miscellae volumcti 100 cenlunetroruiu cubicoram sit. Ad saturationem unius ccnlimetri cubici 5 centimetra cubica solutionis acidimetricae requiruntur.
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4. Acidum sulfuricum.

Kénsav.
H 2 SO 4 .
[Egy köbcentimeter = o'245 gramm.)
Végy : Tiszta töniény kénsavból
hus\onnégy és fél grammot
elegyitsd

Lepárolt vizzel

24*5

annyival

hogy az elegy 100 köbcentimetert tegyen ki. Egy köbcentimeter telitéséhez 5 köbcentimeter savmérő folyadék
kivántatik.

5. Ammonia.

•

Légenyköneg.
5H 3 N.
zEgy köbcentimeter = o'o8S gramm.)

: Tiszta ammoniából (10%)
elegyitsd

Lepárolt vizzel

nyolc\vanÖt grammot

85

annyival

hogy az elegy 100 köbcentimetert tegyen ki. Egy köbcentimeter telitésére 5 köbcentimeter lugméró folyadék
kivántatik.
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4. Acidum sulfuricum.
H 2 SO 4 .
(Centimetrum cubicum = o'245 gramm.)

Rp. Acidi sul furi ci concentrati pari
grammata vigiriti quatuor et dimidium
misce cum

24*5

Aquae destillata e

q- s.

Ut miscella 100 centimetra cubica efficiat. Ad saturationem unius centimetri cubici 5 centimetra cubica
solutionis acidimetricae requiruntur.

5. Ammonia.
5H3N.
zCentimetrum cubicum = o'o85 gramm.)

Hp. Aminoniae pnrae (10%)
grammata octoginta quinque
misce cum

Aquae destillatae

85

q. s.

Ut miscella 100 centimetra cubica efficiat. Ad saturationem unius centimetii cubici 5 centimetra cubica
solutionis alcalimetricae requiruntur.
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6. Ammonium carboni cum sohlt um.

Szénsavas ammonium-oldat.
% (H4N)2CO3.

zEgy köbcent. = o'24 gramm.)
Végy: Tiszta aninioniából (10
negyvenkét és fei grammot
Telitsd megmosott szénsavléggel.
A telitett oldathoz adj ismét

Tiszta ammoniából (10°/0)
negyvenkét ès fél grammot
Az elegyet higitsd annyi

42*5

Lepárolt vizzel
hogy tcrfogata tOO köbcentimetert tegyen ki ; öt annyi
vizzel higitott kénsavas magnesium-oldat által csapadékot ne adjon. Egy köbcenümeter telitéséhez 5 köhcentimeter lugmérő íblyadék kivántatik.

7. Ammonium hydro-sulfuratiini.

Ammoniumkénhydrat.
5(H4N)IiS.
m

zEgy köbcent. = o 255 gramm.)
Vcgy: Tiszta aninioniából (10%)
nyolc\vanöt grammot
85
Telitsd kénkömny léggel és higitsd azután annyiia,
hogy térfogata 100 köbcentimetert tegyen ki. Kénsavas
magnesiiimmal csapudékot ne adjon. Egy köbcentimctoitelitéséhez 5 köbcenümeter Ingmérő folyadék kivúntalik.
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6. Ammonium carbonicum solutum.
b

k (H4N)2CO8.

zCentimetrum cubicum = o'24 gramm.)

Rp. Ammoniae purae (1O°/O)
grammala quadraginta duo et dimidium 4:2*5
Satura gase acidi carbonici loto.
Solutioni saturatae adde itcruin
Amnioniae purae (10%)
grammata quadraginta duo et dimidium 42*5
Miscellam dilue lauta
Aquae destillatae
quantitate,
ut eius volumen 100 ccntimetra cubica efficiat. Cum
solutione magnesii sulfurici quintupla aquae quantitate
diluta praecipitatum ne deponat. Ad saturationem unius
centinietri cubici 5 centimetra cubica solutionis alcali metricae requiruntur.

7. Ammonium hydro-sulfuratum.
5 (H4N)HS.
zCentimetrum cubicum =• o'sSS gramm.)
Rp. Ammolline para e (10%)
grammata octoginta quinque 85
Satura gase hydro-sulfurato et dilue donec volumen eius 100 cenümetrorum cubicorum evadit. Cum
magnesio sulfurico praecipitatum ne deponat. Ad saturationem unius centimetri cubici 5 cèntimetra cubica solutionis alcalimetricae requiruntur.
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8. Kalium carbonicuin solutum.

Szénsavas kalium-oldat.
5

/ 2 K 2 CO 3 .
zEgy köbcentim. = o'3455 gramm.)

- Végy : Tiszta szénsavas kálinmból

harminc\négy és ÖtvenÖt szäzad
grammot 34*55
Old fei annyi lepárolt vizben, hogy az oldat térfogata 100 köbcentimetert tegyen ki. Egy köbcentimeter
telitéséhez közelitőleg 5 centimeter lngmérő folyadék
kivántatik.

9. Natrium hydro-oxydatum solutnm.

Natrium hydroxyd-oldat.
5NaOH.
(Egy köbcent. = o'2oo gr.)

Végy : Jegeczedett szénsavas natriumból
old fel nyolczszor annyi

tetszés s\erint

Lepárolt vizben

Az oldatot foiTald fel vasserpenyőben és adj hozzá
lassanként oltott meszet és főzd mindaddig, mig egy kivelt és leszűrt kémle mészvizzel meg nem zavarodik.
A még meleg folyadékot öntsd előre megmclegitett
üvegbe, és ha megtisztult, válaszd el az üledéktől lopóval.
A folyadékot párold be annyira, hogy fajsúlya 15°
C-nál 1*1991 legyen.
Egy köbcentimeter telitésére közelitőleg 5 köbcentimeter lugmérő folyadék kivántatik.
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8. Kalium carbonicum solutum.
5

/ 2 K 2 CO 3 .

zCentimetrum cubicum = o'34SS gramm.}

Rp. Kalii carbonici pari
grammala trig inta quatuor et quinquaginta
quinque centesimas 34*55
Solve in tanta aquae quantitate, ut volumen solutionis 100 centimetra cubica efficiat. Ad saturationem
unius ccntimetri cubici approximative 5 centimetra cubica solutionis alcalimetricae requiruntur.

9. Natrium bydro-oxydatum solutum.
5NaOH.
(Centimetrum cubicum = o'2oo gramm.)

Rp. Natrii carbonici crystallisati

</. v.

solve in octupla quantitate

Aquae destillatae.
Coque in lebete ferreo et sensim adde

Calcii oxydati aqua destinata extincti

q. s.

donec pars liquoris exemta et filtrata aquam calcis amplius non turbet.
Liquorum adhuc calidum repone in lagena antea
calefacta ad sedimentationem, dein liquorem limpidium
abstrahe a sedimento ope siphonis. Demum evapora ut
pondus specificum in 15° Celsii 1.1991 sit.
Ad saturationem unius centimetri cubici requiruntur circiter 5 centimetra cubica solutionis alcalimetricae.
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IL Egyszeresen szabályos kémszerek.
E\en kéms\erek minden höbcentimetere egy
egyenérték kémanyagot tartalma\ milligrammokban
kifejezve. Egyenlő tévfogatok egymás közt egyenértékű vegyhatással bivnak. E kems\erek öt köbcentim etere egyenértékű a\ előbbenieknek egy köbcentimeterével

10. Acidiun oxalicum solutum.

Sóskasav-oldat

E kémszcr gysmánt használd a szabályos lugmérő
folyadékot.

11. Argentimi *uitricum solutum.

Légenysavas ezüst-oldat
AgNO 3 .

(Egy köbcentim. = o'i7o gramm.)

Végy : Megolvasztott légeuysavas ezìistbò'l
ti\enhét grammot
\7
old fel kevés vizben, higilsd azután az oldaiot annyira^
liogy az cgész 100 kübcentimeteit tegyen ki.
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n. Reagentia semel normalia.
Reagentium horum quodlibet centimetrum cubicum
unum aequivalens materiae reagentis continet in milligrammatibus expressum. Aequalia volumina producunt
inter se actionem chemicam eiusdem valoris. Quinque
centimetra cubica horum reagentium habent aequalem
valorem cum uno centimetro cubico anteriorum.

10. Acidum oxalicum solutum.
Instar huius reagentis adhibe normalem solutio
nem alcalimetricam.

II. Argentimi nitricum solutum.
AgNO3.
zCentimetrum cubicum = o'i7o gramm.)

Rp. Argenti nitrici fasi
grammata septemdecim 17
solve in modica aqua, solutionemque dilue ut integrum
100 ceutimetra cubica efficiat.
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12. Barium chloratum solutum.

Chlorbarium-oldat.
1/2 BaCl2,2H2O.
zEgy köbcentimeter = 0.122 gramm.)

Végy : Jegeczedett porrà tört és njjaiddal
szüro'papir között kisajtolt cklorbariamból
ti\enkét és kit ti\ed grammot 12*2
old fei kevés lepárolt vizben, és ha mind feloldódott, higitsd az oldatot lepárolt vizzel aiinyira, hogy az egész
100 köbcentimetert tegyen ki. Ezen oldat egyenlő térfogat légenysavas ezüstoldattal (11 sz.) elegyitve csapadékot ad, az erröl leszűrt folyadék részleteinek sem légenysavas ezüsttel, sem chlorbaryummal nem szabad jelentékenyebb csapadékot előidézni.

13. Ferrum sesquichloratum solutum.

Vaschlorid-oldat.

zEgy köbcentimeter = o'o9 gramm.)
Végy : Jegeczedett vaselliorid bòi

kilencz grammot

9

old fei annyi

Leparolt vizben
hogy az oldat térfogata 100 köbcentimeter legyen.
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12. Baryum chloratum solutum.
1

2 BaCOg,

(Centimetrum cubicum = 0*122 gramm.)

Rp. Baryi cklorati crystallisati, in pulverem
redacti atque ope digitorum inter chartam bibulam expressi
grammala duodecim et duas decimas 12*2
solve in modica aqua destillata, solutionemque dilue
aqua destillata, donec integrimi 100 Centime tra cubica
efficiat. — Solutio haec aequali volumini argenti nitrici
soluti (N. 11.) mixta deponit praecipitatum, de quo
filtrati liquoris partes nee cum argento nitrico nee cum
baryo chlorato praecipitatum maius deponant.

13. Ferrum sesquichloratum solutum.
Vβ (Fe 2 Gl 6 ,12H 2 O).
(Centimetrum cubicum = o'o9 gramm.)

Rp. Ferri sesquichlorati crystallisati
grammata nopem

9

solve in

Aquae destillatae
tanta quantitate, ut volumen solutionis 100 centimetra
cubica efficiat.
33
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14. Magnesium salfuricum solutum.

Kénsavas magnesium-oldat.
V2(MgSO4,7H2O.)
m

(Egy köbcent. = o i23 gramm.)

Végy : Jegeczedett kénsavas magnesi uni boi
tizenkét és három ti\eà grammot
old fel annyi

12*3

Lepárolt vizben
hogy az oldat térfogata 100 köbcentiraeter legyen.

15. Natrium phosphoricum solutum.

Phosphorsavas natriumoldat.
V 3 (Na 2 HPO 4 ,12H 2 O.)
zEgy kobcentìm. = o'ii9 gr.)

Végy : Jegeczedett phosphorsavas natrimnból
ti^enegy és kilencztized
old fel annyi

grammot

11*9

Lepárolt vizben
hogy az oldat 100 köbcentimeter legyen.

16. Plumbiim aceticum solutum.

Eczetsavas ólom-oldat.
(Egy köbcentim. =: o'i9o gr.)

Végy : Eczetsavas ólomból
ti\enkilenc\ grammot

Digitized by

Google

515

14. Magnesium sulfuricum solutum
1/2 (MgSO4,7H2O).
zCentimetrum cubicum = 0*123 grammi)

Rp. Magnesi! snlfarici crystallisati
grammata duodecim et tres decimas
solve in

12*3

Aquae destillatae
tanta quantitate, ut volumen solutionis \ 00 centimetrum
cubicorum sit.

15. Natrium phosphoricum solutum.
V3(Na2HPO4,12H2O).
(Centimetrum cubicum = o*u9 grammi)

Rp. Natrii pliospkorici crystallisati
grammata undecim et novem decimas
solve in

11*9

Aquae destillatae
tanta quantitate, ut solutio 100 centimetra cubica
efficiat.

16. Plumbum aceticum solutum.
V2 [Pb(G2H3O2)2,3H2O].
(Centimetrum cubicum = o*i9o grammi)

Rp. Plumbi acetici
grammata novemdecim

19

33*
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old fei annyi

Lepárolt vizben

hogy az oldat 100 köbcentimeter legyen.

17. Solutio acidimetrica normalis.

Szabályos savmérő folyadék.
NaOH.
(Egy köbcent. = o'o4o gr.)

Végy : Szénsavtól mentes natrimu liydratoldatból
Öt grammot
5
Elegyilsd lepárolt vizzel és néhány csepp lakmusz-festvénynyel és a
szabályos lugmérő folyadékból
adj hozzá csepperiként
annyit,
liogy a kék szín éppen vörösre változzék.
A lugmérő folyadék egy kőbcentimetere éppen
0*040 gi'amm natrium-hydratot telit, ennélfogva a lugmérő folyadékból elhasznált meunyiség az öt gramm
oldatbau foglalt natrium-hydroxyd mennyiségét adja. Ha
ez kipuhatoltatott, számitsd ki, az égvényes oldat hány
grammjában foglaltatik 40 gratum natriumhydrat Ì

E mennyiséget pontosan mérd le, add egy literlombikba és higitsd előre kifőzött és kihült lepárolt vizzel

ugy, hogy térfogata ezer (1000) köbcentimeter legyen.
Az ily módon készült folyadék egy köbcentimeteíében, milligrammokban kifejezve, egy vegysúly, azaz
40 milligraniin natriumhydrat foglaltatik, mely éppeii elegendő báimely sav egyenérlékű mennyiségénektelitésére.
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solve in

Aqua destillata
ut solutio 100 centimetrorum eubicorum sit.

17. Solutio acidimetrica normalis.
NaOH.

(Centimetrum cubicum = o'o4o gramm.)

Rp. Natrii hydro-oxydati solati, acido carbonico immnnis (N. 9.) grammala quinque 5
Misce cum aqua destillata et cum nonnullis guttis
solutionis Laccae Musei ; tum adde guttatim
Solutionis normalis alcalimetricae
q. s.
ut color caeruleus in paerpureum abeat.
Quodvis centimetrum cubicum solutionis alcalimetricae perfecte neutra reddere valet 0*040 grammata
natrii hydro-oxydati ; hinc quantitas consumta solutionis
alcalimetricae docet quantitatem natrii hydro-oxydati in
grammatibus quinque solutionis tentatae contenti ; qua
explorata calcula, in quot grammatibus solutionis alcalimetricae contineantur 40 grammata natrii hydro-oxydati ?
Hanc quantitatem accurate ponderatane repone in
cucurbita litrae, atque dilue aqua destillata jam antea
cocta et refrigerata, donec volumen mille ( 1000) centimetrorum cubicorum evadat.
In uno centimetro cubico solutionis sic paratae pondus aequivalens in milligrammatibus expressum sive 10
milligrammata natrii hydro-oxydati continentur, quai:
quantitas recte sufficit ad perfectam quantitatis aequivalentis cuiusvis acidi saturationem.
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. Ha öt gramm lüg telitéséhez 20 k.-cent. savmérő folyadék kivántatik meg, ugy az öt gramm lúgban
20 X 0*040 = 0*8 gramm natriumhydrat foglaltatik. Hogy hány
gramm lúgban van 40 gramm natriumhydrat, a következő
arány oldja meg:
0-8: 5 = 40 : x. Innét x. = 250 gr.

£ szerint a kérdéses lúgból mérj le 250 gr.-ot és a literlorabikban higitsd 1000 k.-centimeterre.

18. Solatio alcalimetrica normali s.

Szabályos, lúgmérö folyadék.
Va (H 2 CA,2H 2 O)
zEgy köbcentim. = o'o63 gr.)

Végy : Jegeczedett, porrà tört és njjaiddal
szürő-papir között kisajtolt sóska-

sAvból
hatvanhárom grammot
63
tedd a literlombikba és a^j hozzá mintegy 600 gramm
lepárolt vizet. Miután az egész feloldódott, higitsd még
annyi lepárolt vizze!, hogy az egész oldat ezer (1000)
köbcentimeter legyen.
Az igy késztllt oldat egy köbcentimeterében 0*063
gramm jegeczedett sóskasavhydrát foglaltatik. E szám a
sóskasav vegysúlyát fejezi ki, ennélfogva minden köbcentimeter e folyadékból bármely égvényes hatasu testnek
milligrammokban kifejezett egy vegysúlyát teliti.
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Nota. Quodsi ad saturationcm quinque grammatura
lixiviae 20 centimetra cubica solutionis acidimetricae requirantur, in quinqne grammatibus lixiviae tunc 20 X 0*040 = 0*8
gramolata natrii hydro-oxydati continentur. In quos grammatibus lixiviae contineantur 40 grammata natrii hydro-oxydati,
docet proportio subsequens :
0 8 : 5 = 40: x. Hinc. x. = 250 gramm.
E lixivia igitur de qua quaestio est, recipe 250 grammata,
eaque dilue in cucurbita litrae usque ad 1000 centimetra cubica.

18. Solutio alcalimetrica normalis.
h (HgCA, 2H2O).
zCentimetrum cubicum = o'o63

gramm.)

Hp. Acidi oxalici crystallisati, in pulverem
redacti, atque ope digitorum intra chartani bibulam expressi
grammata sexaginta tria 63
repone in cucurbita litrae, et solve in circa 600 grammatibus aquae doòtillatae. Dein solutionem dilue aqua destillata, donec ex mille centimetrorum cubicorum eva-

serit.
In uno centimetro cubico sic paratae solutionis conti nentui* 0*063 grammata hydratis acidi oxalici crystallisati.
Numerus hie designat pondus aequivalens dicti acidi,
hinc unum centimetrum cubicum huius solutionis pondus
aequivalens cuiusvis corporis basici per milligrammal a
expressum perfecte neutrum reddit.
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Nem szabályos kémszerek.
19. Acidum hydrochloricum concentratum.

Tömény sósav.

20. Acidnm nitricum concentratimi.

Tömény légenysav.

21. Acidum sulfaricum concentratum purum.

Tiszta tomény kénsav.
22. Acidum tartaricum

Borkffsav.

Az oldat használatkor készitendő.

23. Aefher depuratus.

Tisztitott aether.
24. Aqua calde.

Mészviz.

25. Aqua hydro-sulfurata.

Kénköneny viz.

Végy: Hideg lepárolt vizbe, melyből előbb fözés
által a levegőt elüzted, vezess addig kénkönenyléget,
hogy az edényben foglalt folyadék vaschloridoldattal tejes zavarodást adjon.
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IQ. Reagentia non normalia.
19. Acidum hydro-chloricum concentratum
20. Acidum nitricum concentratum.

21. Acidum sulfuricum concentratum
purum.
22. Acidum tartaricum
Solutio ex tempore paranda.

23. Aether depuratus.
24. Aqua calcis.
25. Aqua hydro-sulfurata.
Rp. In aquam destillatam frigidam prius coquendo
ab agre liberatam immitte gas hydro-sulfuratum, donec
cum ferro sesqui-chlorato soluto mixta lactea evadat.
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26. Baryum nitricuin solutuin.

Légenysavas baryum-oldat.
Végy : Jegeczedett légenysavas baryumból
hat és öt ti\ed grammot
65
old fel annyi lepárolt vizben, hogy az oldat 100 köbcentimetert tegyen ki.
E kémszer félszer szabályos.

27. Calcium sulfuricum solntum.

Kénsavas calcium-oldat.
Végy : Porrà tört kénsavas meszet (gipszet)
tets^és s^erint
elegyitsd össze felesleges mennyiségű

Lepárolt vizzel.

Hagyd több napig állani és gyakran rázd össze. A
leülepedés után a felüluszó tiszta folyadékot használd.

28. Charta exploratoria caerulea.

Kék lakmuszpapir.

Végy: Porrà törtlakmnszból
egy rés\t
1
rázd össze
Forró lepárolt vizzel
husz resistei 20
24 óra mulva szűrd át az oldatot és oszd k«-t egycnlö
részre. Az egyik részhez adj cseppenként annyi higitott
kénsavat, hogy kék színe vörösre változzék; azután a
a másik részből önls hozzá annyit, hogy színe ismét kékre
vúltozzék,
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26. Baryum nitricum solutum.
Rp. Baryi nitrici crystallisati
gratnmata sex et quinque decimas 6 5
solve in tanta quantitate aquae destillatae, ut solutio
100 centimetra cubica efficiat.
Reagens hoc est ad dimidium normale.

27. Calcium sulfuricum solutum.
Rp. Caldi sulfurici in pulrerem redacti
cum superabundante quantitate

q. v

Aquae destillatae.
Sepone per aliquot-dies, saepius conquassando.
Sedimento supernatante limpido liquore utendum est.

28. Charta exploratoria caerulea.
Rp. Laccae Musei pulverate
partem unam
cum
Aquae destillatae fervidae

1

partibus viginti 20
Conquassando misce. Solutionem post 24 horas
obtentam et filtratam divide in duas partes aequales,
quarum uni adde guttatim
Acidi sulfurici dilnti
q. s.
ut color caeruleus in rubrum vertatur; dein admisce
alterius partis quantitatem sufficientem, ut color ruber
Herum in caerujeum transeat.
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E folyadékban áztass fehér szűrlepapirból vágott
szeleteket, melyeket sötét helyen kell megszáritani és
eltenni.

29. Charta exploratoria rubra.

Vörös lakmuszpapir.

Adj: Kék lakmnszoldathoz annyi phosphorsavat, hogy kék színe éppen vörösre változzék.
E folyadékban hasonlóan áztass fehér sziìrlepapir-

ból vágott szeleteket, melyeket sötét helyen kell megszáritani és eltartani.

30. Chlorum solutum.

Chlor-oldat
31. Chloroformium.

Chloroform.
32. Cupri lamina.

Réz-lemezek.
•

33. Ferri lamina.

Vas-lemezek.
34. Ferrum sulfuratum.

Vaskéneg,
35. Ferrum sulfuricum crystallisatiim.

Jegeczedett kénsavas vasélecs.
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Hoc liquore tinganiur segmenta Chartas bibulae
albae, quae in loco obscuro siccentur et serventur.

29. Charta exploratoria rubra.
Rp. Solutioni caeruleae Laccae Musei instUla
Acidi phosphorici quantitatem sufficientem, ut color
solutionis caeruleus in rubrum vergae.
Hoc liquore tingantur pari ter frusta chartae bibulae
albae, quae in loco obscuro siccentur et serventur.

30. Chlorum solutum,
31. Chloroformium

32. Cupri lamina.
33. Ferri lamina.
34. Ferrum sulfùratum.
35. Ferrum sulfuricum crystallisatum
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36. Kalium acetìcnm solutum.

. Eczetsavas kalium-oldat
37. Kalium bichromicum.

Savanyú chromsavas kalium.
38. Kalium chloricum.

Chlorsavas kalium.
39. Kalium ferricyauatum.

Vörös vérlugsó.
Ferrid oyankalium.
Alkalmaztassék a kereskedésbeli készíimény. Használatkor oldassék fel néhány jegecz mintegy 10 súlyrész
lepárolt vizben.

40. Kalium jodatum.

Jod-kalium.
41. Natrium bicarbonicum.

Két szénsavas natrium.
42. Solutio Indigo.

Indigo-oldat.
Végy: Megszáritott és finom porrà tört
Indigóból

egy részt

1

négy részí

4

Tömény tiszta kénsavból
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36. Kalium aceticum solutum,
37. Kalium bichromicum
38. Kalium chloricum.
39. Kalium ferricyanatum.
Ferrid oyankalinm.
Adhibeatur praeparatum in commercio usitatum.
Dum eo ut end um est, solvantur aliquod crystalli in circiter 10 partibus aquae destillatae.

40. Kalium jodatum.
41. Natrium bicarbonicum
42. Solutio Indigo.
Rp. Indigo siccati et subtil iter pnlverati
partem unam

1

Acidi sulfarici concentrati pari
parles quatuor

4
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Elegyitsd és 5—6 napig hadd meleg helyen állni,
miközben gyakran rázd fel. A tiszta folyadékot öntsd le
az üledékről és higitsd 9 rész lepárolt vizzel és tedd el
jól zárt edényben.

43. Solutio Jodí.

Jod-oldat.

Végy : Jod-íestvényből
Higitsd annyi

tets\és s\erint.

Lepárolt vizzel

hogy világos bamás sárga oldat álljon elő. Használaikor készitendő.

44. Solutio Laccae Musei.

Lakmusz-oldat

Végy: Lakmnszból
egyrés\t
1
öntsdle
forró lepárolt yizzel
husz részSzel
20
és hadd állni néhány napig, azután szűrd le. A leszűrt
folyadékhoz cseppenként adj annyi higitott kénsavat,
hogy kék színéi kékes vörösre változtassa. A folyadékkal
félig töltsd meg az edényt és zárd el átfúrt dugaszszal,
melynek nyilása gyapottal van megtöltve.

45. Spiritus vini 90%.

90° n-os borszesz.
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Misce et saepius agitando stent per quinque usque
sex dies ili loco tepido. Dein liquorein limpidum a sedimento decanta et novem partibus aquae destillatae
dilutum serva vase bene clauso.

43. Solutio Jodi.
Rp. Tincturae Jodi

q. v.

Dilue aquae destillatae quantitate sufficiente ut
color solutionis fusco-flavus clarus evadat. Ex tempore
paranda est.

44. Solutio Laccae Musei.
Rp. Laccae Mosci
partem unam 1
infunde cum
Aquae destillatae fervidae partibus viginti 20
et digere per aliquot dies. Liquorum filtra, dein admisce
guttatim acidum suliuricum dilutum, donec color caeruleus in caeruleo-rubrum mutetur. Solutionem serva in
lagena vix ultra dimidium repleta et epistomeo suberino
perforato tecta. Foramen epistomei gossypio leviter obturetur.

45. Spiritus vini 90

0
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46. Zincam granulatimi purum.

Tiszta szemcsézett horgany.
Végy : Arúbeli horganyból
négjr súlyrés\t
4
Olvaszd nieg hassiai-tégelyben. Miután a fern teljesen megolvadt, adj hozzá apró részletekben

Porrà tört légenysavas káliamból
egy sútyrészt

1

Minden egyes részlet hozzáadása után egy vaspálczával a megolvadt zink jól összekeverendő a salétrom-

mal és csak az élenyülés befejezte után adandó hozzá uj
részlet salétrom.
A műtét befejezte után a megolvasztott zinket öntsd
hideg vizbe és ekként szemcsézd.
A Marsh-féle készülékben ne mutasson arsent. Az
aitala fejlesztett köneny légenysavas ezüstoldatba vezetve
csapadékot ne adjon. Ha a készitmény e kellékeknek nem
felel meg, ugy a fönebbi műtétel ismétlendő.

A mely kémszereknél külön leirás közölve nincsen,
azoknàl a gyógyszerkönyvben leirt készitmény értendő.*
A kémszerek legyenek tiszták és jól zárt üvegdugós
üvegekben tartassanak el.

B) Eszközök.
1. Kémcső, legalább 24 darab.
. Kisebb üveglombikokból, 100—200 köbcenti
meter köbtai talornmal, legalább 3 db.
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46. Zincum granulatimi purum.
Rp. Zinci in commercio usi tati partes quatuor 4
Liquescat in crucibulo hassiano ; «metallo penitus
liqaefacto adde in exiguis portionibus
Kalii nitrici pulverati
partem unatn
ù
Post addi tarn unam qüamque portionem zincum
liquefaci um bacillo ferreo bene misceatur cum sale nitri
et solum post perfectam oxydationem addetur nova
portio salis nitri.
Peracta operatione liquefactum zincum infunde in
aquain frigidam et sic granula.
In apparata Marshii ne praebeat arsenicum. Hydrogenium ope eius evolutum in solutionem argenti nitrici
derivatimi praecipitatum ne deponat. Si praeparatum his
qualitatibus careat, operatio supradicta repetenda est

De reagentibusy quorum hic descriptio peculiaris
non continetur, in Pharmacopoea descripta praeparata
sunt subintellecta.
Reagentia sint pura et in lagenis epistomeo vitreo
bene clausis serventur.

B) Utensilia.
1. Tubuli probatorii, ad minimum 24.
2. Cucurbitae vitreae minores, Í00—200 centi
metra cubica capientes, ad minimum tres.
34*
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3. Különféle nagyságú üveg-görebek, melyek között néhány csücskös.
4. Több, különféle nagyságú hengerüveg.
5. SzQrlézésre alkalmas tölcsér üvegböl.
6. Tölcsércsövek.
7. Üvegcsövek öszeköttetésekhez, egyenesek, valamint épszögüleg meghajtottak.
8. Chlorfejlesztő készülék.
9. Könenyfejlesztő készülék.
10. Kénkönenyfejlesztő készülék.
11. Kisebb porczeltán-csészék.
12. Kis porczellán-tégelyek.
13. Számos üvegbot.
14. Tégely-csipesz.
.
Üveg-lámpa
(borszesz-lámpa).
16. Befzelius-íele lampa (vagy Bunsen-féle gazlampa).
17. Fehér szürőpapir.
18. Egy 1000 köbcentimeterre jelzett lombik (literlombik).
19. Egy 100 köbcentimeterre jelzett lombik.
20. Egy VÖ köbceutimeterekre osztott Gay-Lussacféle méi'csö (Buretta).
21. Egy V10 köbcentimeterekre osztott mérőszívóka
•

*

«.

(mèro pipetta).

22. Aether-kémciső.
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3. Retortae vitreae, quarum una alterave sit
tubulata, diversae magnitudinis.
4. Ollae vitreae complures et diversae magnitudinis.
5. Infundibula vitrea adfiltrationemapta.
6. Infundibula collo aequali longiore et angustiore
instructa.
7. Tubi vitrei tum recti quum angulo semel vel
biscurvati.
8. Adparatus ad extricationem gasis chloii.
9. Adparatus ad extricationem gasis hydrogenii.
10. Adparatus ad extricationem gasis hydro-sulfurati.
11. Palinae porcellaneae minores.
12. Crucibula porcellanea parva.
13. Bacilli vitrei complures.
14. Forceps in extremitatae curvatus.
15. Lampas vitrea. (Lampas spiritus vini.)
16. Lampas sic dieta Berzelii. (vel Lampas gasis
Bunsenii).
17. Charta bibula alba.
18. Cucurbita ad 1000 Centime tra cubica notata.
(Cucurbita litrae.)
19. Cucurbita ad 100 centimetra cubica notata.
20. Tubus Gay-Lussac ad mensurandmn in ty5
centimetra cubica divisus. (Buretta.)
21. Fistula (Pipetta) ad mensurandum in Vio centimetra cubica divisa.
22. Tubus probatorius pro aethere.
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I. Tábla,
mely a magyar-osztrak orvosi- és a metrikus ugynevezett
grammsúly viszonyát és mindkettőnek beosztását
mutatja.
A)
A kilogramm ezer grammot tartalmaz és megfelel 1 *7856
magyar-osztrák fontnak, azaz 57*14 félobonnak.
A Hektogramm száz grammot tartalmaz és megfelel
0*1785 raagyar-osztrák fontnak, azaz 5.71 félobonnak.
A Dekagramm tiz grammot tartalmaz és megfelel 0*0178
magyar-osztrák fontnak, azaz 0*57 félobonnak.
A Gramm egy köbcentimeter 4° hőfokú viznek súlya ós
megfel 13*71388 magyar-osztrák szemernek.
A Decigramm O'l grammot tartalmaz és megfelel 1*37
magyar-oszträk szemeniek.
A Gentigramm 0*01 grammot tartalmaz és megfelel 0*13
osztrák-magyar szemernek.
A Milligramm 0*001 grammot tartalmaz és megfelel 0*01
osztrák-magyar szemernek.
B) Magyar-osztrák orvosi súly.
A Font tartalm. 12 obont és megfel. 420*014 grammnak.
Az Obon „
2 félobont „
35001
n
A Félobon „
4 nehezéket
17*500
ti
3terecset „
A Nehezék „
4*375
rt
A Terecs „ 20szemert „
1*458
y>
A Szemer
0-0729188,
megfelel

Digitized by

Google

-

537

-

Tabula I,
exhibens relationem inter pondus austriaco-hungaricum
medicinale et pondus metricum, vulgo Grammatum
dictum, et utrìusque divisionem.
A) Pendus metricnm.
Kilogramma continet grammata mille et respondet 1*7856
librae austriaco-hungaricae si ve 57.14 semiunciis.
Hectogramma cootinet grammata centum et respondet
0*1785 librae austriaco-hungaricae sive 5.71 semiunciis.
Dckagramma continet grammata decem et respondet
0*0178 librae austriaco-hungaricae sive 0*57 semiunciis.
U ramina est pondus centi metri cubici aquae destiilatae
sub temperatura 4° et respondet 13*71388 granis
ausiriaco-hungaricis.
Decigramma contin. 0* 1 gramma et resp. 1 *37 granis austr.
Centigramma „ 001 „
„„0*13,,
„
Milligranrima „ 0001 „
„ „ 0*01 „
B) Pondns aiistrfaco-liiingÄrfeum medicinale.
Libra continet
Uncia
„
Semiuncia „
Drachma „
Scrupulus „
Granum „

uncias
12 et resp. 420.014 gramni.
semiuncias 2 „ „
35*001
„
drachmas 4 „ „
17*500
„
scrupulos 3 „ „
4*375
,
grana
20 „ „
1*458
n
respondet
00729188W
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II. Tábla,
mely az egyes súlyoknak kölcsönös értékét mutatja
A) Az orvosi sály értéke metrikos sályokban.

Tabula IT,
exhibens inutuum valorem singulorum ponderum.
A) Valer ponderís medieinalis in pendere metrico.
Szám
Numerus

Obon
Unciarum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nehezék
Drachmarum
1
2
3
4
5
6
7
8

Megfelel
grammokben
Reepondet
Gnunmatibue

Szám
Nummerus

Szemer
Granorum

35 001
70 002
105-003
140 004
175 005
210 006
245 007
280-008
315-009
350-010
385-011
420-012
4-375
8-750
13 125
17-500
21•875
26-250
30-625
35 001

Vie
Vit

Vio

V»
V«
Vt
Vβ

V4

V»

Vt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Megfelel
gremmokban
Reepondet
Grammatibus

0-004
0-005
0-006
0-007
0-008
0-009
0 010
0-012
0-014
0-018
0 024
0 036
0-072
0-146
0-218
0-291
0-364
0-437
0-510
0-583
0-656
0-729
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Szám
Numerus

McgfeleJ
grimmokban
Respondct
Grtmraatibus

Terecs
Scrupulorum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.458
2.916
4.375
5.833
7.291
8.750
10.208
11.667
13.125
14.683
16.042
17.500

Sxám
Numerus

Szemer
Granorum
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60

Mcgfclel
grtmmokban
Respondent
Gnunmatibus

0-802
0-875
0 948
1 020
1 093
1 166
1 239
1 312
1 385
1 458
2 187
2 916
3 646
4 375
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B) A metrikus eúly értéke orveal súlyokba«.
B) Valor ponderis metrici in penare medicinali.
A
grammok
száma
Numerus
Grammatura

Megfcicl
szemerekbcn
Respondet
Granis

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
21
22
23
24

13 71
27-42
41*14
54-85
68-56
82-28
95 99
109-71
123-42
13713
150-85
164-45
178-28
191-99
205-70
219-42
233-13
246-84
260 56
274•27
287•99
301 70
315-41
329'13

A
grammok
száma

Numerus
Grammatum

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

A

Megfelel
szemerekben
Respondet
Granis

grammok
száma
Numerus
Grammatum

342 85
356-56
370 27
383-98
397•70
411-41
425-13
438-84
452-55
466-27
479-98
493•69
507-41
521-12
534-84
548 55
562-26
575•98
589•69
603-41
617-12
630-84
644 55
G58 27

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Meg^cl

kto

Respondet
Granis

671-98
685•69
699.41
71312
726-83
740-55
754 26
767-98
781'69
795 40
809-12

822-sa
836-55
850-26
863-97
877•69
891-40
90512
918*83
932-54
946-26
959-97
973-68
987-40
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grammok

száma
Numerus
Grammatom

73
74
76
76
77
78
79
80
81
82

Magfelel
ezcmcrckbcn
Rcspondct
Granit

grammoli

1001-11
1014-83
1028 54
1042-25
1065 97
1069 68
1083•39
109711
1110-82
1124 54

83
84
85
86
87
88
89
90
91

száma
Numerus

Gramntatum

Megfold
tzcmcrekben
Retpondct
Granit

grammok
azáma
Numerus
Grammatom

Megfeid
»zemcrckben
Rcspondct
Granit

1138 25
1151-96
1165-68
1179 39
1193-11
1206-82
1220-53
25
1247-96

92
93
94
95
96
97
98
99
100

1261 68
1275-39
1289-10
1302 82
1316-53
1330-25
1343-96
1357-67
1371-39
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III. Tábla,
mely a magyar-osztrák birodalomban szokásos hossz- és
iolyadék-mértékek viszonyát a metrikus rnértékekhez
hasonlitva mutatja.
A) Metrikus foiyadék-mértékek.
pintnek.

A Liter ezcr köbcentimetert taitalmaz és megfelel 1-1822 magyar itczének vagy . .
0*7068
A Deciliter száz köbcentinieiert tartamaz és
megfelel
0*0706
A Centiliter tiz köbcentimetert tartalmaz és
megfelel
0*0070
A Milliliter, azaz egy köbcentimeter megfelel 0*0007
A Dekaliter
10 litert tartalraaz és megfelel
7. 068
A Hektoliter 100 „
70* 682
„ „
A Kiloliter 1000 „
„ „
706* 822
—

• •

B) Magyar-osztrák foiyadék-mértékek.
Az osztrák pint (Maass) megfelel . 1*41478 Liternek.
Az osztrák meszely (Seitel) „
. 0.35369
„
A magyar itcze
„
. 0*84586
„
0) Magyar-osztrák hosszmértékek.
A làbtartalmaz 12 hüvelyket és megfelel 0*316 méternek.
Ahüvelyk„
12vonalat „
„
0*026
„
Avonal
„
000219
D) Metrikns hosszmértékek.
A Meter tartalm. 1000 rnillim. ésmegf. 3.1637 lábnak
ADecimeter„
100 „ „ „ 0*3163 „
AGentimeter„
10 „ „ „ 0*3796hüvelyknek
A Millimeter megfelel . . . . 0*4555 vonalnak.
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Tabula HI
exhibeiis relationem mensurae tum longitudinalis quum
fluidorum in Austria usitatae ad mensuram metricam.
A) Mensurafluidorummetrica

Mensurae
austriaca«.

Litra continct mille centimetra cubica et respondet 11822 itcze hungarici vel . . 0*7068
Decilitra continet centurn centimetra cubica et
respondet
00706
Ceutilitra continet decem centimetra cubica et
respondet
00070
Millilitra sive unum centi metrum cubicum
00007
respondet
Decalitra continet
10 Litras et respondet . 7* 068
Hectolitra „
100 „ „
„
. 7 0 * 682
Kilolitra
»
1000 » „
„
. 706* 822
B) Mensurafluidorumaustriaca.
Mensura (Maass) respondet 1*41478 Litris.
Quadrane (Seitel)
„
0*35369 Litrae.
Itcze hungaricum
„
0*84586 Litrae.
C) Mensnra longitudinalis austriaca.
Pes complectitur 12 pollices et aequat 0*316 metrum.
Pollex
„
12 1ineas „ „
0*027
n
Unea
000219
D) Mensura longitudinalis metrica.
Metron cornplect. 1000 millim. et resp. 3* 1637 pedibus.
Decimetron „
100 „ „ „ 0*3163
„
Centimetron„
10 „ „ „ 0*3796 pollicibus.
Millimetron „
1 paileni „ „ 0*4555 lineis austr.
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IV. Tábla,
azon folyó gyógyszereknek 15° C-nál meghatározandó íajsúlyát mutatja, melyek az 1855-iki osztrák és
az 1871-iki magyar gyógyszerkönyvbe felvétettek.

Tabula IV,
exhibens gravitatem specificarli in temperatura 15° C.
explorandam medicaminum liquidorum, quae in pharmacopoea austriaca anni 1855 et in pharmacopoea Hungarica anni 1871. recepta sunt.
*

Gyógyezerkönyv.
Pharmaoopoeae.
1871.
1855.

Acidum aceticum concentratissimum — 1 *063—1 *O7O
„
„
concentratum crudum . . . .
— 1-040
„
„
concentratum purum . . . .
— 1*040
„
„
dilutum . . . 1*028 —„ carbolicum
1*065 —
„ hydro-chloricum concentratum crudum
1*16 1*16
„ hydro-chloricum concentratum purum
1*12 1*12
„ hydro - chloricum dilutum
purum
1 0 6 1*06
„ nitricum concentratum crudum . . . .
. . . 1*35 1*35
„ nitricum concentratum purum
1*30 1*30
„ nitricum dilutum purum . 1*13 1*14
,
phosphoricum . . . .1*117 1*13
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Oyógyazerkönyv.
Pharmaoopoeae
1871.
1855

Aciduni sulfuricum anglicanum . .1*83
concentratimi
n
n
purum . . . 1*845
„ sulfuricum dilutum purum 1*117
Aether aceticus
0*900
„ crudus
0*730
„ depuratus
0*725
Ammonia
0*960
Ammonium aceticum solutum . . 1 05
—

1*84
1*845
1*09
0*890
0*730
0*730
0.960
1 '05
101

„

carbonicum pyro-oleos u m solutum . . . —
1 *06
„ succinicum pyro-oleosum —
1*08
Chloroformium
1*49—1*5 1*49
Ferrum sesquichloratum solutum . 1 * 2 6
—
Glycerinum
1*25
—
Kalium aceticum solutum . . . 1 '20
1 '20
„ carbonicum solutum
. .1*33
1*33
Kreosotum . . . . . . .
1-037—1*086 —
Natrium silicicum
1*40
—
Oleum sinapis aethereum . . . 1*01
—
Petroleum rectificatum . . . . 0*75—0*77 —
P l u m b u m aceticum basicum
. .1*23—1*24 —
Spiritus aetheris
0*820
0'815
„ vini rectificatissimus . . 0*8336
0*8336
„
„ dilutus
0*892
0*863

35
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V. Tábla,
a vizben oldható testet azon menoyiségét mutatja, melyet 100 súlyrész viz közönséges hőfoknál feloldva
tartalmazhat.

Tabula V,
sistens corporum in aqua solubilium copiam, quam
centum partes aquae destillatae sub temperatura ordinaria solutam tenere possunt.
A teetek neve
Nomen oorporum
Acidum arsenicosum . .
„
carbolicum . . .
„
citricum . . . .
,,
tartarícum . . .
Áconitinum
Alumen
Ammonium carbonicum .
„
chloratum. .
Argentum nitricum . . .
Atropinum
Ghinidinum sulfuricum . .
Ghininum
„
bisulfurícum .
„
hydro-chloricum
„
sulfuricum . .
Coffeinum
Colchicinum
Cuprum sulfüricum . •. .
Ferrum lacticum . . . .

As oldható réssek
Partee solubile«

5
100
66
0-5
ö
30
37
100
0-33
0-33 1-0
025
9
4
0 13
1
60
33
2
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I

A teetek neve
Nomen o o r p o r u m

Aβ oldható réssek
Parte« eolubilee

Ferrum sulfuricum
Hydrargyrum bichloratum
. . . .
Kalium bromatum
„
carbonicum
Kalium chloricum
„
hydro-tartaricum . . . . .
„ jodatum
,, natrio-tartaricum
,, nitricum
„
sulfuricum
„
stibio-tartaricum
Magnesium lacticum
„
sulfuricum
Morphinum
„
hydro-chloricum
Natrium aceticum
„
boracicum
„
bromatum
„
carbonicum
„
jodatum
„
hydro-carbonicum
„
nitricum
„
phosphoricum
„
sulfuricum
Plumbum aceticum
Strychninum nitricum
Zincum aceticum
Zincum sulfuricum
Zincum valerianicum

50
6
100
120
6
0 4
140
42
21
11
100
7

3-5
60
01
. . . .
.

. . . .

6

33
8-5
152-5
50
68-6
7-5
87*7
25
48
66
2
33
40
11

35*
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VL Tábla,
a tiszta szesz, valamint a viz mennyiségét mutatja,
mely 100 rész borszeszben 15° C. hőfoknál foglaltatik.
(Stampfer szerint).

Tabulavi,

docens quantitatem tum alcoholis quum aquae, quae
in centum partibus spiritus vini variae densitatis sub
temperatura 15° C. continetur.
zSecundum Stampfer).

•izb8l
aquae

loo tdlyrész taru!I M I tzetxréezcket
parte* ponderís
contíneat parte«
alcoholis

100
99-05
98-11
97-17
96-24
95-30
94-38
93-45
92-54
91 62
90-72
89-80
88-90
8800
87-09
86 19
85-29
84-39
83-50
82-60
81-71
80 81
79 92

0
0-80
1-60
2 40
3 20
4-00
4-81
5-62
6-43
7 24
806
8-87
9 69
10-51
11-33
12-15
12-98
13-80
14-63
15-46
16-29
17-12
17-96

loo térfogat tartalmaz
loo partes voluminis contincnt partes
PonduB spccificum

1-0000
0-9985
0-9970
0-9956
0-9942
0-9928
0-9915
0-9902
0-9890
0-9878
0-9867
0-9855
0-9844
0-9833
0-9822
0-9812
0-9801
0-9791
0-9781
0-9771
0-9761
0-9751
0-9741

szcszbfil
alcoholis

0
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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100 térfogat urulmtz
loo partes volumiiüs coatfnent parte*
Poodut tptciicum

tzewbfil
alcoholie

vizböl
aquae

0-9731
0-9721
0-9711
0-9700
0*9690
0-9679
0*9668
0*9657
0-9645
0-9633
0*9620
0-9607
0*9595
0-9582
0-9568
0*9553
0*9538
0-9522
0-9506
0-9490
0*9473
0-9456
0-9439
0-9421
0*9403
0-9385
0-9366
0-9348
0*9328
0-9308
0-9288
0-9267
0*9247
0-9226
0*9205
0-9183
0*9161
0-9139
0-9117

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
65
56
57
58
59
60
61

79-09
78 13
77-23
76-33
75-43
74-53
73-62
72-72
71-80
70-89
69-96
69-04
68-12
67-20
66*26
65*32
64-37
63 42
62*46
61-50
60-58
5954
58-61
57-64
£6*66
55*68
54*70
53 72
52 73
51 74
50 74
49 74
48 74
47 73
46 73
45 72
44 70
43 68
42 67

loo súlyrész urtalxxiMZ szeszrészeket
loo partes ponderi*
continent ptrte*
alcohofis

18.79
19.63
20.47
21.31
22.16
23.00
23.85
24.70
25.56
26.41
28.27
28.14
29.01
29.88
30.75
31.63
32. C2
33.40
34.30
35.18
36.09
37.00
37.90
38.82
39.74
40.66
41.59
42.53
43.47
44.41
45.37
46.33
47.29
48.26
49.24
50.21
56.20
52.20
53.19
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Fajeüly

loo térfogat tartalmaz
loo partet voluminii continent partes

Pondus spccificum

szeszboi.
alcohoHi

vizbol
aqnae

0-9095
0-9072
0-9049
0-9026
0-9002
0-8978
0*8954
0*8930
0-8905
0-8880
0-8855
0-8830
0-8804
0-8778
0-8752
0-8725
0•8698
0-8671
0-8644
0-8616
0-8688
Ò•8559
0-8530
0-8500
0•8470
0*8440
0-8409
0*8377
0-8344
0-8311
0-8277
0-8242
0-8206
0-8169
0-8130
0•8089
0-8046
0-8000
0•8951

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

41-65
40-63
39-60
38-58
37 * 54
36-51
35-47
34-44
33-39
32-35
31-30
30-26
29-20
28-15
27-09
26-03
24-96
23-90
22-83
21-76
20-68
19-61
18 52
17 42
16 32
15 23
14 12
13-01
11-88
10-76
9-62
8-48
7 •32
6 •16
4 •97
3-77
2-54
1-28
000

73
74
75
76
77
78;
79
80
81
82
83
84
85
86
87;
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100

loo súlyrész Urtalmaz szeszrészeket
loo partee poodcria
cootineot parte*
alcoholi*

54 20
55-21
56-23
56-25
58-29
59-33
60-38
61-43
62-50
63-58
64-64
65 72
66*82
67-93
69 04
70-16
71-30
72-43
73-59
74-75
75.91
77-09
78-29
79-51
80-72
84-96
83-22
84-47
85-74
87-04
88-37
89-72
91-08
92-45
93-89
95-35
96-83
98-38
100-00
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VII. Tábla,
raely szerint a Bea urne-, Cartier-, és Beck-féle súrmérök
fokai a 11*5° C. hömérsék melletti fajsúlyra változtathatók át.

Tabula VII,
exhibens reductionem gradnum araeometricorum secundum Beaumé, Cartier, Beck ad pondus specifìcum sub
temperatura 12*5° C
A) A rinél kiaiycbb folyadékokná).
A) Pro Hfti4i8 iqia levieribns.

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

1-000
0 993
0 986
0-979
0-972
0-966
0-959
0 952
C-946
0-940
0-933
0-927
0-921

1000
0-992
0-985
0-977
0-970
0-962
0-955
0-948
0-94J
0-934
0-928
0-921

1 0000
0-9941
0-9883
0-9826
0-9770
0 9714
0-9659
0-9604
0-9550
0-9497
0-9444
0-9392
0;9340
0 9289
0 9239
0-9189
0-9139
0-9090
0-9042
0-8994
0-8947
0-8900
0-8854
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Fok
(Gradus)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0 915
0-909
0 903
0 898
0-892
0-886
0-881
0-875
0-870
0-864
0-8fc9
0-854
0-849
0-844
0-838
0-833
0 829
0 824
0-819
0.814
0-809
0-802
0-800
0-796
0-791
0-787
0-782
0-778
0 773
0-769
0*765
0-760
0-756
0-752
0-748
0-744
0-739
0-735

0-914
0 908
0-901
0-895
0-889
0-883
0-877
0-871
0-865
0-859
0 853
0-848
0-842
0-837
0 «31
0-826
0-821
0-815
0-810
0-805
O'&OO

0-8808
0-8762
0-8717
0-8673
0-8629
0-8585
0-8542
0-8500
0-8457
0-8415
0-8374
0-8333
0-8292
0-8252
0-8212
0-8173
0-8133
0-8095
0-8061
0-8018
0-7981
0-7944
0-7907
0 7871
0-7834
0-7799
0-7763
0-7727
0•7692
0 7658
0-7623
0-7589
0-7556
0-7522
0-7489
0-7456
0 7423
0-7391

Digitized by

Google

— 553 —
B) A Yisné) nefctzebb folyiáékoknil.
B) Pro fliidis tqn» gravieribns.
Fok
(Grades)

0
1
2
3
4
5

e

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Beaumé

Beck

Fok
GradM

1 000
1 007
1 014
1 022
1 029
1 037
1 045
1 053
1 061
1 069
1 077
1 085
1 094
1 023
1 111
1 120
1 129
1 138
1 148
1 157
1 167
1 176
1 186
1 197
1 207
1 217
1 228
1 239
1 250
1 261
1 273
1 284
1 296
1 308
1 320
1 333
1 346
1 359
1 373

1 0000
1 0059
1 0119
1 0118
1 0241
1 0303
1 0366
1 0429
1 0494
1 0559
1 0625
1 0692
1 0759
1 0828
1 0897
1 -0968
1 1039
1 1111
1 1184
1 1258
1 1333
1 1409
1 1486
1 1565
1 1644
1 1724
1 1806
1 1888
1 1972
1 2057
1 2143
1 2230
1 2319
1 2409
1 2500
1 2593
1 2687
1 2782
1 2879

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
67
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Ü7

GS
69
70
71
72
73
74
75
76

Beaumé

1 386
1 400
1-414
1-429
]-443
1-458
1-474
1-489
1-505
1 • 522
1-538
1-556
1-573
1-591
1-609
1-628
1-647
1-667
1-687
1-707
1-729
1-750
1-772
1-795
1-818
1 842
1-867
1«892
1-918
1 945
1-972
2000

Beck

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2977
3077
3178
3281
3386
3492
3600
3710
3821
1 3934
1 4050
1 4167
1 4286
1 4407
1 4530
1 4656
1 4783
1 4912
1 5044
1 5179
1 5315
1 5454
1 5596
1 5741
1 5888
1 6038
1 6190
1 6346
1 6505
1 6667
1 6832
1 7000
1 7172
1 7347
1 7526
1 7708
1 7895
1 8085
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Vm. Tábla,
r

az eczet savhydrat azera menyiségét mulatja, mely 100
sùlyrész savban foglaltatik 15° G. hőfoknál.
A. C. szerint.)

Tabula vm,
doeens quantitatem acidi acetici hydrati, quae in 100
partibus acidi sub temperatura 15° C. continetur.
(Secundum A. C.
Fajulljr

Pondo«

•pcclflcum

0*9992
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
1
1

0022
0087
0052
il.

0083
0098
0113
0127
0142
0157
0171
0185
0200
0214
0228
0242

Sanzáialék
Parte»
centeaimae
Acidi

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fajstfly
Pontfus
specifica io

r10256

1-0270
1-0284
1-0298
1-0311
10324
1 0337
1-0350
1*0363
1 0375
1-0388
1 0400
1-0412
10424
1-0436
1 0447
1 0459
1-0470

SavszizsMk
Parte*
centetimae
Acidi

Fajwtly
Pondut
specificum

Savacáulek
Parte»
centesimae
Acidi

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

10481
1 0492
10502
1-0513
10523
1 0533
1*0543
1-0552
10562
10571
10580
1-0589
10598
1 0607
1-0615
1-0623
1-0631
1-0638

36
37
38
39

•

40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Sawásalék
Parte»
ceottaimae
Acidi

0646
0653
0660
0666
0678
0679
0685
0691
0697
0702
0707
0712
0717
•0721
•0725
0729

Pondi»
tpccificwn

0738
0737
0740
0742
0744
0746
9747
0748
0748
0748
0748
0747
0746
•0744
•0742
0739

Parte«
centesimi«
Acidi

Poadttt
specilcum

1.0736
1.0731
1.0726
1.0720
1.0713
1.0705
1.0696
1.0686
1.0674
1.0660
1.0644
1.0625
1.0604
1.06*0
1.0553

Samzàialék
Parte«
ceatcsimae
Addi

95*
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IX. Tábla,
a sósavlég azon mennyieégét mutatja, mely 100 sülyrész
sósavban foglaltatik. Á fajsùly 10° C. hőmérsékre vonatkozik.

(Uw szerint.)

Tabula IX
docens quantitatem gasis hydro-chlorici, quae in 100
partibus acidi hydro-chlorici, cujus pondus specificum
sub temperatura 10° C. explorandum est, continetur.
(Secundum Ure.)
Fajfltty

Poodus
epeci6cum

Séwrlég
Gas
bydrocbloricom

Fajsüly
Pondus
specificum

40-777
40-369
39-961
39-554
39-146
38-738
38-330
37-923
37-516
37 • 108
36-700
36-292
35*884
35-476
35 068
34-666
34-252
33*845
33*437
33*029

l
l
1
l
l
1
l
l
l
l
1
l
l
1
l
l
l
1
l

Gas
hydrochlori
cum

Fajaftly
Pondus
specificum

Gas
hydrochloricmn

1 1206
1 1185
1 1164
1 ,1143
1 1123
1 1102
1 1082
1 1061
1 1041
1 1020
1 1000
1 0980
1 0960
1 0939
1 0919
1 0899
1 0879
1 0859
1 0838
1 0818

24*466
24-058
23-650
23-242
22-834
22-426
22-019
21*611
21-203
20-796
20*388
19*980
19-572
19 165
18*757
18*349
17*941
17*534
17•126
16*718

•

í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í

i

í

2000
1982
1964
1946
1928
1910
1893
1875
1857
1846
1822
1802
1782
1762
1741
1721
1701
1681
1661
1641

1620
1599
1578
1557
1537
1515
1494
1473
1452
1431
1410
1389
1369
1349
1328
1308
1287
1267
1247
1.1226

32*621
32*213
31*805
31-398
30-990
30-582
30-174
29 * 767
29•359
28-951
28*544
28*136
27-728
27•321
26*913
26-505
26*098
25-690
25 * 282
24•874
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Sówlég
Gas
hydrochJori«
com

Fajatíly
P#n4i»
epcciflcom

SÖMTlég

Fljsúly
Pondo«
epedficQm

Gas
hydrochlodctnn

Sósavlé*
Gas

hjrdrochlortcom

,

í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í
í

0798
0778
0758
0738
0718
0697
0677
0657
0637
0617
0597
0577
0557

16*310
15-901
15-493
15-087
14*679
14-271
13*863
13*456
13-049
12*641
12-233
11-825
11-418

J 0537
1 0517
1 0497
1 0477
1 0457
1 0437
1 0417
1 0397
1 0377
1 0357
1 0337
1 0318
1 0298
1 0279

11 -010
10-602
10-194
9-786
9*379
8-971
8*563
8155
7-747
7-340
6-932
6-524
6*116
5-709

1 • 0259 5*301
4*893
10239
4*486
10220
4078
1*0200
1*0180 3-670
3*262
1*0160
2*864
10140
2-447
10120
1*0100 2-039
1*631
1-0080
1124
10060
0-816
10040
1*0020 0-408
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X. Tábla,
a légenysavhydrat és vizmentes sav azon mennyiségeit
mutatja, melyek száz súlyrész légenysavban foglaltatnak.
(Kolb J. szerint).

Tabula X,
docens quantitatem acidi nitrici et anhydrí et hydrati,
quae in centum partibus continetur.
(Secundum J. Kolb.)
loo résr u v tartalmaz
loo ptrtes continent acidi

Fajsüly és böfok
Pondus spccificum sub temperatura

hydratot
ftidrati

vizmentea sayat
anbydri

0°

15°

100-00
99-84
99-72
99-52
97*89
97-00
96-00
95 «27
94-00
93-01
92-00
91-00
90*00
89*56
88-00
87-45
8617
85-00
84-00
83-00
82-00
80*96

85-71
85-57
85-47
85-30
83*90
83-14
82-28
81-66
80-57
79*72
78-85
78-00
77-15
76-77
75-43
74-95
73-86
72-86
72-00
71-14
70-28
69*39

1 559
1 559
1 558
1 557
1 551
1 548
1 544
1 542
1 537
1 533
1 529
1 526
1 522
1 521
1 514
1 513
1 507
1 503
1 499
1 495
1 492
1 488

1 530
1 530
1 530
1 529
1 523
1 520
1 516
1 514
1 509
1 506
1 503
1 499
1 495
1 494
1 488
1 486
1 482
1 478
1 474
1 470
1 467

1 463
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loo r4ai aair tattatmai

loo partes continent acidi
tnrdratot
nydrati

80-00
79 00
77-66
7600
75.00
74.01
73.00
72.39
71 24
69.96
69.20
68.00
67.00
66.00
65 07
64.00
63.59
62.00
61.21
60.00
5959
58.88
58.00
57.00
56.10
55.00
54.00
53.81
53 00
52.33
50.09
49.97
49.00
48.00
47 18
46.64
45.00
43.53

Fajtdty ( la Dvfok
Pondo* tpecificttni *ib temperatura

rizmentea aatat
anhydri

68*57
67-71
66-56
65-14
64*28
63*44
62-57
61-05
61*06
60*00
59*31
58-29
57*43
56-57
55 77
54*85
54-50
53*14
52-46
51-43
51*08
50-47
49-71
48*86
48-08
47*14
46 29
4612
45-40
44*85
43*70
42-83
4200
41-14
40-44
39-97
38-57
37-31

15°
1:484
1-481
1-476
1-469
1-465
1-462
1-467
1-455
1*450
1*444
1*441
1-435
1*430
1*425
1*420
1*415
1*413
1-404
1*400
1-393
1-391
1-387
1 • 382
1-376
1*371
1-365
1-359
1-358
1-353
1-349
1-341
1-334
1-328
1-321
1-315
1-312
1-300
1-291

1 460
1-456
1*451
1*445 .
1-442
1-488
1*435
1 432
1*429
1*423
1*419
1*414
1-410
1*406
1*400
1 395
1*393
1-386
1-381
1-374
1-372
1*368
1*363
1-358
1-353
1-346
1*341
1*339
1-335
1 331
1-323
1 317
1 312
1-304
1-298
1*295
1-289
1-274
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loo rési sav tartahnaz
' ibò pártH contincnt addi

Fajsúly és hofok
I
Pondus epécificurrí sub temperatura * •

hydratot
hydrati

vizmentes savat
anhydry

o°

15°

42-00
41-00
40-00
39-00
37-95
36-00
35 00
33 86
32-00
31 00
30-00
29-00
28-00
27-00
25-71
2300
20-00
17-47
1500
13-00
11 41
7-22
400
2-00
0-00

36-00
35-14
34-28
33-43
32-53
30-86
29-29
29-02
27 43
26 57
25-71
24-85
24 00
23-14
22-04
19-71
17 14
14 97
12 85
11 14
9 77
6 62
3 42
1 71
0-00

1 280
1 274
1 267
1 260
1 253
1 240
1 234
1 226
1 214
1 207
1 200
1 194
1 187
1 180
1 171
1 153
1 132
1 115
1 099
1 085
1 075
1 050
1 026
1 013
1 000

1 •264
1 257
1 •251
1 244
1 237
1 225
1 218
1 211
1 198
1 192
1 185
1 179
1 172
1 166
1 157
1 138
1 120
1 105
1 089
1 077
1 067
1 045
1 022
1 010
0 999
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XI. Tábla,
a vizmentes phosphorsav azon mennyiségét mutatja,
mely 100 súlyrész phosphorsavban foglaltaiik.
(Watts J. szerint.)

Tabula XI,
docens quantitatem acidi anhydri, quae in 100 partibus
acidi phosphorici continetur«
(Secundum JL Watts.)
Fafsúly
Pondo* specificaci
sub 15*5°

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

508
492
476
464
453
442
434
426
418
401
392
384
376
369
356
347
339
328
315
302
293
285
276
268
257

A vismentes sav
százalékai
Partes centesima«
addi anhydri

49-60
48-41
47 10
45*63
45-38
44-13
43*95
43-28
42-61
41-60
40.86
4012
39-66
39-21
38 '00
37-37
36-74
36-15
34-82
33-49
32-71
31-94
31-03
3013
29-16

Fajsüly
Pondus specificum
sub 15*5°

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

247
236
226
211
197
185
173
162
153
144
136
124
113
109
095
081
073
066
056
047
031
022
014
006

A vizmentes eav
százalékai
Partes centesimae
acidi anhydri

28*24
27-30
26-36
24-79
23*23
22-07
20-91
19*73
18*81
17*89
16-95
15-64
14-33
13-25
12-18
10-44
9-53
8 62
7 39
6 17
4 15
3 03
1 91
0 79
36
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Xll. Tábla,
a vizmentes sav és hydrat azon mennyiségeit mutatja,
melyek 100 súlyrész kénsavban foglaltatnak.
(Binean szerínt.)

Tabula XII,
docens quantitatem acidi anhydri et hydrati, quae ÍQ
100 partibus acidi sulfurici continetnr.
(Seeund um Binean.)
Pajsüly
Pondus
speeificum

Fok
(Beaumé)
Gradus
(Beaamé)

66-6
1-857
66-4
1-852
1-846 . 66-2
1-842 : 66
1-837
65-8
1-830
65-5
1-819
65
1-796
64
1-774
63
1-753
62
1-732
61
1-711
60
1-691
59
1-671
58
1-652
57
1-634
56
1-615
55
1-597
54
1-580
53
1-563
52
1-546
51
1-530
50
49
1-514
48
1-498
47
1 1-483

Százalékok 0*-nál
Portes centeslmae sub
temperatura 0°

Százalékok i5«-nal
Parte« centeeimae sub
temperatura 15«

vizmentes
vizmentes
hydrat
hydrat
sav
fttV
acidi hydraii acidi anhydri acidi hydrati acidi anhydri

81-6
100
77-5
95
75-5
92*5
74-5
91-3
73-8
90-4
72-7
89*1
71-3
87*4
69 *>
84*6
67-2
82-4
65-7
80-4
64-2
78*6
62-8
76-9
61-4
75-2
60-1
73-6
58-8
721
57-5
70-5
Q6-2
68-9
55-0
67*4
53-8
65-9
52-6
64-4
51-3
62-9
50-1
Gl-4
60
, 49-0
47-8
58-5
46-6
57-1

100
9-45
9-18
8-95
8-63
8-39
817
7-98
7-80
7-63
7-47
7-32
7-16
7-00
6-84
6-69
6-54
6-39
6-26
6-11
5-96
4-62

81-6
77 1
74 9
73 0
704
685
667
65-1
63-6
62-3
61-0
59-7
58-4
57-1
55-8
54*6
53-4
52-2
511
500
48-7
47-5
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Szízalékok 0»-niI
Partes centeaimae sub
temperatura o*

Fajsülj

rok
(Beaumé)

Pondo»
epecificum

Gradii»

1-468
1-453
1-438
1-424
1-410
1-397
1-383
1-370
1-357
1-345
1-332
1-320
1-296
1-262

46

55-7

45-5

45
44

54-3
52-8
51-4
50-0
48-7
47-3
45-9
44-5
43-1 j
41-7
40-4
37-6
33-6
27-2
21-2
155
10-3
5-1

44-3
43-1
41-9
40-8
39-7
38-6

1 1-209
1-161
1-116
1075
1-036

43

42
41
40
39
38
37
36

35
33
30
25
20

15
10

5

Százaiékok lfio-nll
Part es eenusimae iub
temperatura 19*

hydrat
'vilmente* sav.
vizmentes sav.
hydrat
acidi hydrati acidi anhydri acidi hydrMi acidi anhydrí

37-5
36-3
35-2
341
33-0
30-7
27-4
22-2

17-3
12-7
8-4
4-2

56-9

46.4
45-2
44-1
42-9
41-8
40-7
39-5
38-3
37-2
36-2
351

55-4
540
52-5
51-2
49-9
48-4
46-9
45-5
44-3
43-0
41-6
38-9
34-8
28-3
22-4
' 16-3

34-0

lCt-9

31-8
28-4
23-1
18-3
13-3
8-9

5-4

4*5

36*
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Xffl. Tábla,
az ammonia azon mennyiségét mutatja, mely 100 súlyrész vizben oldott ammoniában 16° C. hőmérséknél
foglaltatik.
(Otto szerint.)

Tabula XIII,
docens quantitatem ammoniae, quae ili 100 pärtibus
ammoniae aqua dissolutae sub temperatura 16° G.
continetur.
(Secundum Otto.)
Fajsüly

Az ammonta
százalékai

Faisüiy

Az ammonia
szazalékai

Pondus specificum

Partes ctntesimae
*
ammoniae

Pondus specificum

Partes centesima«:
•
ammoniae

0-9517
0-9521
0•9526
0-9531
0-9536
0-9540
0-9545
0-9550
0-9555
0-9556
0-9559
0-9564
0•9569
0-9574
0-9578
0-9583
0-9588
0-9593
0-9597
0-9602
0-9607
0-9612

12-000
11-875
11•750
11-625
11-500
11-375
11-250
11-125
11-000
10-950
10-855
10-750
10-625
10-500
10-375
10-250
10-125
10-000
9-875
9-750
9-625
9-500

«'

0•9654
0•9659
0•9664
0-9669
0-9673
0-9678
0•9683
0•9688
0•9692
0-9697
0-9702
0 • 9707
0-9711
0-9716
0-9721
0-9726
0-9730
0-9735
0•9740
0-9745
0-9749
0-9754

8-375
8-250
8-125
8-000
7-875
7-750
7-625
7-500
7-375
7-250
7-125
7-000
6-875
6-750
6-625
6-500
6-375
6-250
6-125
6000
5-875
5-750

Google
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Fajstíly
Pondu* specificarli

0-9616
0-9621
0-9626
0-9631
0•9636
0-9641
0*9645
0-9650

Az ammonía
százalókai
Partcs ccntcaimac
amtnoniae

9-375
9-250
9-125
9-000
8-875
8-750
8-625
8-500

Fajsüly
Pondus specificum

0-9759
0-9764
0-9768
0-9773
0-9778.
0-9783

Az ammonia
ezázalékai
Partes ccntcsiraac
ammoniac

5-625
5-500
5*375
5-250
5-125
5-000
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XIV. Tàbla,
a káliuméleg azon százalékait mutatja, melyek annak
különféle sürüségü vizoldatában 15°C. hőmérsék mellett
foglaltatnak.

Tabula XIV,

docens partes centesimas kalii oxydati, quae in ejus
solutione aquosa variae densitatis sub temperatura
15°C. continentur.
•

Fajsiily

Százalékok

Fájsüly

Pondus spccificum

Partes ccntcsimac

Pondus spccificum

1-3300
1*3131
1 * 2966
1•2805
1-2648
1 * 2493
1-2342
1•2268
1-2122
1•1979
1•1839
1•1702
1•1568

(Tftnnermaun szerint.)
(Secundum Tttnnermsim.)
28-290
27•158
26-027
24-895
23*764
22•632
21-500
20-735
19•803
18-671
17-540
16-408
15-277

1

I•1437
1•1308
1-1182
1 * 1059
1-0938
1-0819
1-0703
1-0589
1-0478
1-0369
t-0260
1-0153
1-0050

Szizalékok

1

Partcs ccntcsimae 1

14-145
13013
11-882
10-750
9-619
8-487
7-355
6-224
5-002
3-961
2-829
1-697
0-5658

i

1-68
1-60
1-52
1-47
1-44
1-42
1-39
1-36

Dalton szerint.)
(Secundum Dalton.)
51-2
46-7
42-9
39-9
36-8
34-4
32-4
29-4

1-32
1-28
1-23
1-19
1-15
1-11
1-06

21-3
23-4
19-5
16-2
130
9-5
4-7
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XV. Tábla,

a iiátriuméleg azon százalékait mutatja, melyek annak
különféle sürűségü vizoldataiban 15^ C. hőmérsék mellett
foglaliatnak.
(TlDnermann szeiint.)

Tabula xv,

docens partcs centesimas natrii oxydati, quae in ejus
solutione aquosa variae densitatis sub temperatura
15°C. continentur(Secundum Tttimermaiiii.)
Fajsiily

SzásaJékok

Fajsúly

Szizalékok

Pondui spccificum

Parte* centcsimue

Pondus epecificum

Parte* ctntestfnae

í •4285
í •4193
í •4101
í 4011
í 3923
í 3836
í 3751
í 3668
í 3586
í 3505
í 3426
í 3349
í 3273
í 3198
í 3143
í 3125
1 3053
í 2982
í 2912
í 2843
i< 2775
1- 2708
í« 2642

v

2578
2515

í« 2453

30-220
29-616
29-011
28•407
27•802
27-200
26-594
25-989
25•385
24-780
24-176
23*572
22•967
22•363
21-894
21•758
21 154
20-550
19•945
19-341
18-730
18-132
17-528
16-923
16-319
15-714

i

1 2392
1 • 2280
1 2178
1 2058
1 1948
1 1841
1 1734
1 1630
1 1538
1 1428
1 1330
1 1233
1 1137
1 1042
1 0948
1 0855
1 0764 .
1 0675 i
1 0587
1 0500
1 6414
1 0330
1 0246
1 0163
1- 0081

15-110
14-506
13-901
13-297
12-692
12-088
11-484
10-879
10-275
9-670
9-066
8-462
7-857
7-253
6-648
6*044
5-440
4-835
4-231
3-626
3-022
2-418
1-813
1-209
0-604
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(Dalton szerint.)
(Secundum Dalton,)
Fajsüly

Százalékok

Fajsdly

Százalékok

Pondas specificum

Partes centesimac

Pondus specificum

Partes centesimae

77 8
63 6
53 8
46 6
41 2
36 8
34*0
31 0

1 40
1 36
1 32
1 29
1 23
1 18
1 12
1 06

29-0
260
28-0
19-0
16-0
13-0
9-0
4-7

2 00
1 85
1 72
1 63
1 56
1 50
1 47
1 44
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XVI. Tábla,
egyí

[ testek
paránys

egy-

jegyeit, r<
mutatja.

Tabula XVI,
exhibens symbola, pondera proportìonalia antiquiora et
pondera atomae corporum simplicium praecipuorum*
Testek
Corpora

Vcgyjegyck
Symbola

Aluminium (Timany) .
Argentum (Ezüst)
Arsenicum (Mireny) ..
Áurum (Arany)
Baryum (Sulany)
Bismuthum (Keneny) .
Borum (Bór)
Bromum (Bűzeny)
Cadmium (Kadany)...
Calcium (Mészeny) ...
Carbonium (Széneny).
Chlorum (Halvany)...
Ghromium (Festeny)..
Cuprum (Réz)
Ferrum (Vas)
Hydrargyrum (Higany)
Hydrogenium (Köneny)
Jodum (Iblany)
Kalium (Hamany)....
Lithium (Lavany)....
Magnesium (Kesreny).
Manganum (Gseleny) .

Al
Ag
As
Au
Ba
Bi
Bo
BΓ

Cd
Ca
C
CI
Cr
Cu
Fe
Hg
H
I
E
Li
Mg
Mn

Vegywilyok
proportional«

13*7
108-0
75 0
197-0
68-5
210 0
11-0
80*0
56-0
20*0
6-0
35-5
26-2
31-7
28-0
100-0
10
127 0
39-1
70
12-0
27-5

Pondu

« » t o n »«

27-4
1080
75-0
197-0
137 0
2100
11-0
80-0
112-0
40-0
120
. 35-5
52 2
63-4
56-0
200-0
1-0
127-0
39-1
7-0
240
550
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Vcgysúlyok
Pondus
proportionale

Natrium (Szíkeny) * • •
Nitrogenium (Légeny)
Oxygenium (Éleny).. .
Phosphorus (Vilany). •
Platinimi (Éreny)
PlumbUm (Ólom)
Silicium (Kovany)
Stannum (Ón)
Stibium (Dárdany) . . .
Strontium (Pirany) . .Suifur(Kén)
Uraniurn (Sárgany) • . .
Zincum (Horgany) . -.

Na
N
0
P
Pt
PI
Si
Sii

Sb
Sr
S
UΓ

Zn

23-0
14-0
8-0
310
98-7
103-5
U-0
59-0
122-0
43-8
16-0
600
325

Paránystílyok
Pondus atomae

23*0
14-0
16-0
31-0
197-4
207 • 0
28-0
118-0
1220
87-6
32-0
1200
65-0
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XVn. Tábla,
w

m

a gyógyszerkönyvben felvett összeteit testek régibb
vegysúlyait és tömecssűlyait muiatja.

Tabula xvn,
docens pondera proportionàlia antiquiora et pondera
moleculae corporum compositorum in pharmacopoea
receptorum.
Vcgysiily

T e s t e k

—

C o r p o r a

Pondo«
Pondo»
I proportionale moleculae

Acidura aceticum
•• • •
arsenicosum
tt
•• • • •
carbolicum
M
• •
chromicum
M
citricum . . . .
t>
hydro-chloricum
• •
»9
• •
nitricum
t>
• •
phosphoricum • •
t>
• •
„ sulfuricum • • •
• •
tannicum
M
• •
*•
,, tartaricum
• •
Aconitinum
• •
• • • • ••
• •• •
Aether aceticus
• •
Alumen
Alumina hydríca
Ammooia
Ammonium aceticum . . .
„
carbonicum . .
„
chloratum. . .
Argentimi nitricum . . . .
Atropinum sulfuricum • . .
Bismuthum subnitricum .
Calcium chloratum . . . .
„
ozydatum . . . .
„
phosphoricum . .
•

•

•

.

.

.

.

.

I Tömeesstfly

*

•

•

t

•

•

•

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

•

•

•

•

60
60
99
198
94
94
50-1 i 100-2
192
192
365
36-5
63
63
98
98
49
98
618
618
150
150
533
533
37
74
88
88
474-5 949
78-4
156-8
17
17
77
77
127
254
53-5
•5
170
170
676
338
306
306
55*5 111
56
28
344
172
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T

T
Testck

—

C o r p o r a

Vegysüly
Tömecaadly
Pondus
Pondue
proportionale moleculae

152
Gamphora
*.
Chinidinum sulfuricum
391
Chininuni
378
„
bisulfuricum
548
„
hydro-chloricum . . . . .
378 •5
„
sulfuricum
436
Chloralum hydricuni
165 •5
Chloroformium
119 •5
Coffeinum
212
Colchicinum
317
Cuprum sulfuricum .
124 •7
144
Ferrum lacticum
„ sesquichloratum crystallisatum 270 •5
139
„ sulfurieum
92
Glycerinum
Hydrargyrum bichloratum ammoniatum 251 '•5
„
„
corrosivum
135- 5
227
„
bijodatum rubrum . . .
„
chloratum mite . . . .
235- 5
„
jodatum flavum . . . .
327
„
oxydatum flavum . . .
108
Kalium aceticum siccum . . . . . .
98- 1
,,
bromatum
119- 1
„
carbonicum siccum
69- 1
„
chloricum
122- 6
„
hydro-oxydatum
56- 1
„
hydro-tartaricum
188- 1
;, hypermanganicum
158- l
„
jodatum
166- 1
„
natrio-tartaricum
282- 1
„
nitricum
10t- 1
„
stibio-tartaricum
343- 1
„
sulfuricum....
87- 1
,,
tartaricum
226- 2
Magnesium carbonicum hydro-oxydaL U I 11
• • • • • • • • • • •
182
„
hydro oxydatum
....
29
„
oxydatum
.
20

152
782
378

548
378 •5

872
165 •5
119 •5
212
317

249 •4
288

541
278

92
251 •5
271

454
471
654
216
98* 1
119- 1
138« 2
122- 6
56- 1
188- 1
158- 1
166- 1
282- 1
101* 1
343 1
174* 2
226 2
364
58
40

i
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T cü t c k —

Tömecssüly I
Vegysüly
j Pondus
Pondi»
proportionale moleculae

C o r p o r a

Magnesium sulfuricum
Mannitum
Manganum hyperoxydatum . . . .
Morphinum
„
hydro-chloricum . . .
Natrium aceticum
,.
boracicum
bromatum
carbonicum crystallisatum
,.
hydro-carbonicum . . . .
„
jodatum
„
nitricum
„
phosphoricum
„
sulfuricum crystallisatum .
Plumbum aceticum
. .
„
oxydatum
Santoninum
Stibium chloratum
„
sulfuratum aurantiacum .
„
sulfuratum nigrum . . . .
Strychninum
„
nitricum
Veratrinum
Zincum aceticum
„ chloratum
oxydatum
sulfuricum • • •
valerianicum

123
182

11

1?

•

1/

11

•

•

•

•

•

•

•

•

*

43-5
303
375-5
136
191
139
143
84
186
85
358
161
189-5
111-5
246
228-5
202
170
334
397
592
118-5
77
40-5
143-5
133-5

246
182
87
303
375 5
136
382
139
286
84
186
85
358
322
379
223
246
228 5.
404
340
334
397
592
237
154
81
287
267
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XVm. Tábla.

Mérgekkint ható gyógyszerek legnagyobb adagaiknak kimutatása, meiyeken túl felnőttek számára az orvos f e 1k i á l t ó jel ! használata nélkül ne rendeljen.

Tabula XVm,
exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maxi m a s pro adulto, ultra quas medicas ne praescribat
pro usu interno nisi addito s i g n o : !
1

Egy adagra
Pro dosi
Grammen
Grana

napra
die
Grammata
Grana

Acidum arsenicosum . . . .
0006 0*08
Acidum hydro - cyanicum
0*68
(Pharmac. austr. 1855) ! 0 0 5
sive t •utt. 2
Aconitinum (germanicum)
0*007 0*09
(Geiger et Hesse, Merck)
Amygdalinum in emul—
—
sione
Aqua amygdalarum ama20-5
1*5
rarum
sive gutt. 40
20*5
1*5
Aqua laurocerasi
sive gutt. 40
Argentum nitricum . . . . .
003
0*4
Atropinum
0*002 0*02
Atropinum sulraricum . . .
0002 0*02
0*4
0*03
Aurum natrio-chioratum.
1-0
Cantharides
007
0*03
0*5
Codeinum
Colchicinum
0 0 0 3 0*05
Coniinum
0*001 0*01
2
Cuprum sulroricum
0*14
2
Curara
0*15
Digitalinum (Pharmacop.
gallicae et nostrae) . . .
0*002 0 02

012

016

0-20

2-7

004

0*55

0*18

2-5

500

68*5

5*00

68*5

0*20
0-006
0*006
010
0*2
0-2
0009
0003
0*42
0*40

2*7
008
008
1*04
2*8
3
0*15
004
6
6

0-01

014
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E » adigra
ro do«
Grommata
Grani

Ex trac tum aconiti tuberum
Extractum belladonnae foliorum
Extractum belladonnae raExtractura cannabis indicae
Extractum colocynthidis .
Extractum conii
Extractum digitalis
Extractum helleborì
Extractum hyosciami....
Extractum hyoscyami seminum
Extractum lactucae virosae
Extractum s c i l l a e . . . . . . .
Extractum nucis vomicae
(alcoholicum)
Extractum opii
Faba St. Ignatii
Ferrum jodatum
Folia belladonnae
Folia digitalis
Frondes s a b i n a e . . . . . . .
Fructus colocynthidis . . .
Gutti
Herba lobeliae
...
Hydrargyrum bichloratum
corrosivum
Hydrargyrum bijodatum
rubrum
Hydrargyrnm chloratum
mite
Hydrargyrum chloratum
mite via numida par..
Hydrargyrum jodatum flavum

Grammata

Grana

0-03

0*4

0-12

1-6

01

1-4

04

5-5

0-05

0-7

0-2

2-8

0-10
0-10
018
0-10
0-10
015

1*3
1*4
2 6
1-3
1-3
2 0

0 30
5
0 4
8
0-6
5
0-40
5
0-40
11
0 8

4
5
3
2
2
0

015.

2

0.60

8

0-30
0-20

4
2-6

0-90
0-60

12
10

0-04
0*1
0-01
0-06
0-15
0-2
010
0 3
0-20
0-60

0 55
1-4
015
0-8
2-0
28
1-3
40
2-6
C-50

0
0-4
006
0-24
06
0-6
0-4

2 7
5 5
0 9
3 3
8-3
8*3
5 2
13 7
10 4
60-00

0-01

0-13

0'04

001

0*13

004

0*5

0-50

6 50

1-00

1400

0-25

3-25

0 50

6-50

0-4

5-5

0-06 ; 0*8

ÌO

0-80
4-00
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Egy ,idtgra

Pro dosi
Grommata
Grana

Hydrargyrum oxydatum
íiavum
Hydrargyrum sulfuricum
basicum
Jodum
Kalium ferrocyanatum flavum.
Kalium stibio-tartaricum.
Kreosotum
Morphinum
Morphinum aceticum....
Morphynum hydro-chloricum
Narceinum
Natrium arsenicicum
Oleum crotonis
Opium pulveratum
Phosphorus
Plumbum aceticum
Pulvis Doveri
Radix belladonnae
Radix hellebori
Santoninum
Scammonium
Scilla...
Secale cornutum
Semen hyoscyami
Semen stramonii
Semen strychni nucis vomicae
Solutio arsenicalis Fowleri
Stibium sulfuratum auranüacum
Stibium sulfuratum rubrum
Strychninum
Strychninum nitrícum . . .
Tinctura aconiti
Tinctura belladonnae . . .
Tinctura cantharidum . . .

Egy napra

Pro> d i e
Gramolata
Grana

0 •03

0 -4

Ol

1-4

0 •20
0 •03

2 •60
0 •4

0-20
0-12

2-60
1-6

0 10
0 3
0 •04
0 •02
0 03

1 •3
4 0
0 •55
0 •28
0 •4

0-60
10
0-16
Ol
0 12

0 03
0 05
0 •002
0 •06
0 •7
0 001
0 07
1 •00
0 07
0 •30
0 •20
0 •15
0-•20
1 « 00
0 •20
O'-20

0 •4
0 •65
0 03
0 •8
10
0 •Ol
1 •0
13
1 •0
4 •00
2 •6
2
2-'6
]L4
2"6
2- 6

0- 12
0- 5

1- 6
6- 8

05
12

0- 20

2- 6

0-60

o- 10 1- 3
o- 007 o-09
o- 007 0. 09

0- 5
10
o- 5

8- 9
3- 17
6- 8

7-8
13-7
2-2
1-4
16

0*12
1-6
1-30
0-10
0-004 006
40
03
05
6*8
0-005 0 06
6-8
0-5
0-3
40
1-20 1610
0 60 8-00
0-60
8-00
1 0 0 14-00
300 4000
1 0 0 1400
1-00 1400
6-8
16 4
8*00

030
4-00
0-02
0-27
0 02 0-27
20-5
15
550
4.0
13-7
1.0
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Eey tdtgra
Pro dosi
Grtmmati
Grana

Tinctura colchici
Tinctura colocynthidum .
Tinctura digitalis
Tinctura jodi
Tinctura lobeliae
Tinctura nucis vomicae..
Tinctura opii crocata . . .
Tinctura opii simplex . . .
Tinctura pulsatille
Tinctura stramoni i
Tinctura veratri viridis . .
Tuberà aconiti
Veratrinum
Vinum colchici
Zincum aceticum
Zincum cyanatum
Zincum oxydatum
Zincum sulfuricum
Zincum sulfuricum qua
emeticum

10
0-5
1-0
0-3
101
05
0-5
0*5
0-55
0-55
0-35
0-12
0 01
1*0
0-05
0-005
0-40
0-05

13-7
6*5
13-7
4-0
15-00
6-8
6-8
6-8
7*5
7-5
500
1-6
0 13
13-7
0-68
0-06
6-00
0-68

0-8

11-0

napra

Pro die

Grana

Grammata

3-0
1-50
4-0
1-0
3 03
1-5
2-0
2*0
2-20
2 20
1-40
0-6
003
3-0
0-3
0-012
1-60
0-3

41 0
2-0
55
13-7
45
20*5
27-4
27-4
30
30

20
8-3
0-4
41
40
0-16
24
4.0

37
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XEL Tábla.
Ktilön helyen tartandó gyógyszerek.

Tabula XIX.
Pharmaca l o c i s s e c l u s i s asservanda.
Ácidum arsenicosum.
Aconitinum.
Atropinum sulfuricum.
Colchicinum.
Digitalinum depuratum.
Hydrargyrum bichloratum ammoniatum.
„
„
corrosivum.
„
bijodatum rubrum.
„
jodatum flavum.
„
oxydatum flavum.
Morphinum.
„
hydrochloricum.
Solutio arsenicalis Fowleri.
Slrichninum.

„
nitrícum.
Veratrinum.
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XiTabla.
A többiektől elkülönitendő

gyógyszerek.

Tabula XX.
Pharmaca a reliquis separanti a.
Acidum chromicum.
„
hydrochloricum concentratum purum.
„
„
crudum.
„
nitricum
„
purum.
n
crudum.
„
sulfuricum anglicanum.
„
„
concentratum purum.
Aether crudus.
„ depuratus.

Aloè*.
Aqua amygdalarum amarum concent.
„ Lauro-cerasi.
Argentum nitricum crystallisatum.
„
„
cum Kalio nitrico.
„
fusum.
n
Belladonna.
Cantharis.
Chloralhydratum.
Chloroformium.
Colchicum.
Colocynthis.
Conium.
Cuprum sulfuricum.
Digitalis.
Electuarium cum opio.
Euphorbium.
37*
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Extractum aconiti
Aloös.
n
Belladonnae.
n

„
„
„
„
„
„
„
„

Cannabis indici.
Colocynthidum.
Conii.
Gutti.
Hyosciami foliorum«
„ seminum.
Lactueae virosae.
nucis vomicae.

n

„ > Scillae.
„
Secalis cornuti.
Hydrargyrum chloratum mite.
„
„
via humida
n
Hyosciamus.
Ipecacuanha.
Jalappa.
Kalium Stibio-tartaricum.
Lobelia.
Nux vomica.
Oleum crotonis.
Opium.
Plumbum aceticum.
„
„
solutum.
„
„
basicum solutum«
Resine Jalappae.
Sabadila.
Sabina.
Scammonium.
Scilla.
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Secale cornutum.
Stibium chloratum.
Stramonium.
Tinctura Aconiti.
„
Belladonnae.
„
Cantharidum.
„
Colocynthidum.
„
Digitalis.
„
Ipecacuanhae.
„
Lobeliae.
„
nucis vomicae.
„
Stramonii.
,
Veratri viridis.
„
Opii crocata.
„
„ simplex.
Tuberà Aconiti
Veratrum album et viride.
Vinum Colchici.
Stibiato-tartaricum.
n
Zincum aceticum.
, chloratum.
sulfuricum.

Digitized by

Google

Digitized by

Google

Digitized by

Google

Digitized by

Google

FÜGGELÉK
MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYVHÖZ.

ADDITAMENTÜM
AD

PHARMAKOPOEAM HU NGARIOAM.
stow 7 '

Digitized by

Google

1. Acidnm benzoicum.

Benzoevirág. Benzoesav.
C7 H6 O2 = 122.
A benzoe gyántából készült fehéres sárgás
lemez- és iüalaku jegeczek, melyek selyemfényüek,
gyengén savanyú izüek, a benzoe szagát éreztetik,
kétszáz rész hideg, huszonöt rész forró vizben, borszeszben és aetherben könnyen oldhatók. Hevitésnél elöbb megolvad, később elillan. Kaliumhydroxydban feloldatik, mely oldatból sósav által csapadék
alakjában válik ki.
Vizoldata chromsawal felfőzve zöld szint
ne vegyen fel és keserü mandolaszagot ne fejleszszen.

2. Acidum boricum.

Bórsav. Bórissav.
H3 BO3 = B (OH)8 = 62.
Fehér lemezes gyöngyházfényü, alig savanyú
jegeczek, hevitve előbb megolyadnak, késöbb vizgőzt
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, Àcidum benzoicum.
Fioro benzoee.
G7 H6 0 2 =

122.

Grystalli e resina Benzoè' paratae sint albidac
flavescentes aciculares et lamellares, nitoris sericei,
saporis parum acidi, odoris benzoici, in aquae frigidae partibus ducentis, in aquae fervidae pariibus
viginti-quinque, in spiriti! vini et aethere facile
solubiles. Calefactae primum liquescant, tum avolent.
Àcidum in kalio hydroxydato solutum, addito acido
hydrochlorico praecipitatur. Solutio aquosa addito
acido chromico ad ebullitionem evecta, colorem
viri dem ne induat, neque odorem amygdalarum
amararum exhalet.

2. Acidum boricum,
Àoidum boraolonm.
H8 BO3 = B (OH)3 = 62.
Crystalli albae, lamellares nitoris margaritacei,
saporis vix acidi; calefactae primum liquescunt,
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bocsájtanak el és oly tömeggé változnak, mely
kihülésnél üvegszerüen megmered. Huszonöt rész
hideg és három rész forrő vizben, valamint borszeszben is legyenek oldhatók. Néhány csepp sósavval
savanyitott viz oldatával nedvesitett curcumpapir
enyhe hönél beszáritva barnavörös szint vesz
feL Vizoldata sem kén ammoniummal, sem légenysavas ezüsttel, sem chlorbaryummal csapadékot ne
adjon.

3. Acidum salicylícnm.

Salicylsav, Orthooxybenzoesav.
O3

= C6 H4 (OH) COOH = 138.

Fehér górcsői jegeczekböl allò por, savi hatásu,
kezdetben édeses-savanyu, később összehúzó izű,
hideg vizben nehezen, forró vizben, glycerinben könynyen, borszeszben aetherben és meleg Chloroformban teljesen oldható. Hevitésnél megolvadjon, később
maradék nélkül égjen el. Vizoldata vaschloriddal
elegyitve ibolya-szint vesz fel. Égetett mészszel
keverve és kémcsőben hevitve carbolsav-gőzt fejleszt.
A salicylsav borszesz-oldata bepárolva fehér
jegeczedést adjon, a barna maradékot képező készitmény ne használtassék.
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tum aquae vapores emittunt, et praebent massam,
quae frigore in vitrum diaphanum rigescit. Sit
solubile in viginti-quinque partibus aquae fervidae
nee non in spiritu vini. Solutio aquosa cum aliquot
guttis acidi hydrochlorici acidulata, papirum curcumaceum inpraegnando, leni calore siccalum, fusco
rubrum tingat. Solutio aquosa neque ammonio hydrosulphurato, nee argento nitrico, neque baryo chlorato
praecipitatum praebeat.

3. Acidum salicylicum.
Aoidum ortho oxybenzoioum
G7 Hβ O3 = C6 H4 (OH) GOOH = 138.
Pulvis microcrystallinus albus, reactionis acidae
saporis primum dulciusculi acidi dein adstringentis,
in aqua frigida difficulter, in aqua fervida et glycerino facile, in spiritu vini, aethere et chloroformio
fervido in toto solubilis.
Calefactum liquescat et dein ex integro combura tur. Solutio aquosa cum ferro sesquichlorato mixta
colorem violaceum induat. Cum calce viva mixtum et
in tubo probatorio calefactum decomponitur, vapores
acidi carbolici emittens. Acidum salicylicum in spiritu vini solutum evaporatione gignat efflorescentiam
crystallinam albam; fuscam producentem rejice.
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4. f Amyle nitrosa.
Amylnitrit.
C5 H n NO2; G4 H9. CH2. NO2 = 117.
A készitmény folyó, legyen tiszta, gyorsan
elillanó, sárgás szinü, sajátságos füszeres izü, átható,
nem épen kellemetlen szagú. Fajsulya ne ha] adja
túl a 0.90-et. Vizben oldhatlan, mig tömény borszeszben, égényben, Chloroform, benzinben és kőolajégényben minden arányban oldassék. Meggyujtva
barnás anyag visszahagyásával sárga, fénylö lánggal égjen el. Melegitve sárgás vörös gőzöket bocsát.
Kaliumhydrat oldatát cseppenkint adva hozzá, megmelegszik, s kénsav hozzákeverése után a valerianasav sajátságos szaga származik. Eénsavas
vasélecs jegeczeket amylnitrittel leöntve, sósav
hozzáadása után, vasélegsó képződése mellett barna
szinezés keletkezik.
Sem amylszeszszel, sem am yIni trattai ne legyen
fertőzve, melyek magasabb hőmérséknél forrnak.

£ folyadék könnyen savi hatásuvá válván,
magnesiumoxyd felett hideg sötét helyen óvatosan
tartassék üvegdugóval jól elzárt sötét üvegekben,
melyek 1—2 grammnyi mennyiség tartalmuak.
A már savi hatásuvá lett folyadékot magnesiumoxyd hozzáadásával átpárologtatás által tisztitsd.
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4. f Amyle nitrosa
Amylaether nitro sue, amyloxydum nitrosum,
amylam nitrosum, amyll nitritum, amylnitrie ;
C6 H n . NO2; C4 H9. CH2. NO2 = 1 1 7 .
Sit praeparatum liquidum, limpidum, celeriter
avolans, coloris flavescentis, saporis specifici aromatici, odo rem fragrantem haud ingratum spargens.
Pondus specificum ne excedat numerum 0.90. In aqua
insolubile, cum spiritu vini concentrato, aethere,
chloroformio, benzino, aethere, petroleo omni ratione
misceatur. Calore 93—96° ebulliens. Incensa, fiamma
flava, splendenti, massa brunea remanenti comburitur.
Calefacta in vaporem rubroflavum transmutatur.
E alio hydrooxydato liquescenti guttatim addito
exardescit et acido sulfurico admixto odor peculiaris
acidi valerianici exoritur. Crystallus ferri sulfurici
oxydulati amyle nitrosa superfusa post acidi hydrochlorici additionem, nascenti sale ferrico colore
bruneo dissolvitur.
Ne sit alcohole amylico, nec non amyle nitrica,
quae ebullitionis temperaturam altiorem effìciunt,
inquinata.
Hic liquor reactionem acidam facile ducens apte
super magnesio oxydato caute servetur loco frigido
obscuro in lagenulis denigratis epistomeo vitreo
optime clausis contenti grammatum 1—2. Liquorem
jam acidum magnesio oxydato addito rectifice.
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5. f ApoHiorphÍHum hydrochloricum.
Sósavas apomorphin.
G17 H17 NOg HCl =

303.5

Jegeczes, szürkésfehér por legyen, mely közé
igen kicsiny, szintelen, fénylő jegeczek vannak
keverve; nedves levegón zöldes szint vesz fel.
Vizben, borszeszben, égényben és chloroformban
oldhatő. Vizes oldata közömbös hatásu, melegitve
gyorsan megzöldül és égvényes kémhatásuvá lesz.
Vizben oldatván, kaliumhydráttaL fekete, tömény
légenysavval vérvörös, vashalvaggal ibolyaszinü lesz.
Szénsavas hydro-natriummal fehér, könnyen megkékülö csapadékot ad, mely chloroformban amethystszinüen, aetherben pedig biborvörösen oldatik.
Száraz helyen, jól zárt edényekben tartsd.

Bőr alá fecskendésre egy ceutígramnál
nagyobb adag ne vétessék.

6. Calcium carbonicum purum.

Tiszta szénsavas mész.
Ga CO3 = 100.

Végy: Égetett mészbòl
ötven grammot , . 50.
Nedvesitsd meg annyi lepárolt vizzel, hogy
poralakú hydroxyddá máljék és old fel
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5. f Apomorphinum h ydrochloricum.
C17 H17 NO2 HCl = 303.5
Sit pulvis crystalliiius griseo-albus, cui crystalli
minimae, coloris expertes, splendentes intermixtae
sunt; in a è're humido colorem viridescentem assummit.
Aqua, spiritu vini, aethere, nec non chloroformio solvitur. Solutio aquosa reactionem neutram exhibet, sub
caloris actione autem cito virescit et reactio alkalina fit.
In aqua soluta cum kallo hydrooxydato mixta
color niger, cum acido nitrico concentrato sanguineus,
cum ferro sesquichlorato violaceus exoritur. Cum
natrio hydrocarbonico praecipitatum album, facile
eoerulescentern, in chloroformio amethystino, in
aethere purpureo colore solubile praebeat.
In vasis optime clausis in loco sicco serva.

Dosis gingilla pro injeetione subcutanea
centigramma unum ne excedat.

6. Calcium carbonicum purum.
Carbonas oalois praeoipitatus« Caloaria oarbonioa para.
Ca C0 3 -s 100.

Rp. Calcii oxydati
grommata quinquaginta . . 50.
adsperge aquae destillatae sufficienti quantitate ut redigatur in calcium hydrooxydatum pulverulentum et solve in
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Tiszta higitott légenys&vban
Őtzzdzharminc% grammban . , 530.
Feloldva hagyd nehány óráig meleg helyen
állani, azután adj hozzá
Calciumhydroxydot m. e. hogy a folyadék
égvényes hatásu legyen.
24 óra mulva szürlézd le és az átszűrt folyadékhoz folytonos keverés közben adj

Szénsavas ammoniamot
szdztizenkét

grammot

. .112.

oldva,

Lepárolt vizben
Ötszdz grammban . . 500.
Forrald fel a keveréket, azután gyüjtsd össze
szürlén, jól mosd ki lepárolt vizzel, végre meleg
helyen teljesen száritsd meg.
Hófehér igen finom por. Vizben felkavarva, higitott sósav által teljesen oldódjék fel, ezen oldat sem
chlorbaryummal, sem ammoniával és kénammoniummal csapadékot ne adjon. Higitott légenysavban
oldva, légenysavas ezüsttel ne zavarodjék.

7. Charta sinapisata.

Mustár-papir.

Mintegy száz négyszög-centiméter nagyságú,
egyik lapján zsirtalanitott mustárraag-liszttel bevont papiriap.
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Acidi nitrici dilati puri
grammatibus quingentis et triginta. . 530.
solutum stet in loco tepido per aliquot
horas, dein adde

Calcii hydroxydati q. s.
ad reactionem liquoris alkalinam.
Post 24 horas filtra. Liquori filtrato continua
agitatione adde

Ammonii carbonici
grammata

centum

et duodecim

..112.

Soluti in

Aquae destillatae
grammatibus quingentis . . 500.
Galefac misceli am ad ebullitionem, dein praecipitatum in filtro collige aqua destillata optime elue,
deraum in loco calido perfecte exsicca.
Pulvis niveus subtilissimus. In aqua suspensus
acido hydrochlorico diluto solutus, nec baryo chlorato, nec ammonio et ammonio hydrosulphurato
praecipitatum deponat. In acido nitrico diluto solutus
addito argento nitrico ne turbe tur.

7. Charta sinapisata.
Folium chartae, magnitudinis circa 100 centimetrium quadratorum, una superficie farina sinapis
ab oleo liberata obductum.
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A mintegy 0 7 milliméter vastagságú, fehérszürkés lieztréteg avas szagu ne legyen és hajlitás
közben a papirról le ne peregjen.
Barnás vagy szürkés-sárga rétegüt, mint kevésbé tarlò s hatásut, tartani nem szabad.

8. Chininum ferro-citricum.
Citromsavas vasas ohinin.
Végy:

Lepárolt vizből
ötszáz grammot . . 500.
Oldj fei benne

Citromsavból
harminc grammot .
Enyhe hőnél keverj közéjük

.

30.

Porrátört vasból

tiqenò't grammot . . 15.
hogy oldat legyen, melyet a köneny kifejlődésének megszűnte után, papiroson
szűrj át, az átszűrt és sulyának
egy
negyedére besüriteít folyadékhoz pedig
kavarás közben adj
Chininból
öt grammot . .
5.
A folyadékot szörpsüröségig párologtasd el,
ecsettel üveglemezekre kend rá és meleg helyen
szárítsd meg.
Fénylő, majdnem áttetsző, vörösbarna lemezek,
+
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Stratum farinae albo-subgriseum 0*7 mm. crassum non sit odoris rancidi et chartae ílexac constanter adhaereat.
Chartam stratu subfusco, aut griseo-flavo, ob
due tarn, quam effícaciae minus tenacie servare
vetitum est.

8. Chininum ferro-citricum.
Rp.

Aqnae destíllatae eimplicis
grammata quingenta . . 500.
in quibus solve

Acidi citrici
grammata tnginta . . 30.
Dein leni calore admisce

Ferri pulverati
grammata quindecim . « 15.
ut fiat solutio, quam evolutione hydrogenii
finita, filtra et liquori filtrato, ad ponderis sui quadrantem evaporato miscendo
adde
Chinini
grammata quinque . . 5.
Liquoren! post evaporationem ad syrupi spissitudinem penicilli ope laminis vitreis illina et loco
tepido exsicca.
Sint lamella e nitentes, fere diaphanae, coloris
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keserü izüek, enyhén vas-szerüek, három rész vizben könnyen, mig borszeszben. nehezen oldhatók.
Vizes oldatban úgy vörös vérlúgsó, mint sárga
vérlúgső hozzáadására sötétkék váladék képződik.
Felcete üvegekben tartassék.

9. Chininum tannicum insipidnm Bosnyay.

Rozsnyay-féle iztelen csersavas kinal.

Végy:

kénsavas kinalt
negyven grammot .

.

40.

old fel

lepárolt vizben
e%erkétszdz grammban .
és

. 1200.

higitott kéngavban
a mennyi elégséges a kénsavas kinal teljes
feloldásához legfeljebb
negyven grammban . . 40.
A megszürt oldathoz, folytonos keverés közben lassank int add bozza azon
oldatot, mely

Csereavból
nyólvpan grammból .

.

80.

lepárolt vizbòì
Öts\ázhatvan grammból .

. 560.

Google
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rubro-fusci, saporis amari, mitis ferrugìnei, in aquae
tribus partibus facile, in spiritu vini autem difficulter solubiles. In solutione aquosa tam kalii ferricyanati quam kalii ferrocyanaii additíone, praecipitatum coloris saturate coerulei exorítur.
In vitro denigrato serva.

9. Chininum tannicum insipidum Rosnyay.
Chininosi tannionm.
Rp.

Chinini snlfnrici
grammata quadraginta . .

40.

solve in

Aquae destillatae eimplicie
grammatibus mille ducentis . . 1200.
et
Acidi sulfurici diluti sufficienti quantitate
ad chinini sulfurici perfectam solutionem
ad summum
grammata quadraginta . . 40.
Solution! fìltratae sub continua agitatione
sensim instillando admisce solutionem
ex
Àcidi tannici
grammatibus octuaginta . .

80.

Aquae destillatae
grammatibus quingentis sexaginta . . 560.
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készült, azután folytonos keverés közben
adj az előbbiekhez oly oldatot, mely

Csersavból

husz grammból .

.

20.

lepárolt vizből
hdromszázhusz grammból . . 320.

ammonia oldatból
husz grammból .

.

20.

leti elöállitva.
Az üledéket 12 őra niulva szürőn összegyüjtve öblitsd le

lepárolt vizzel
mintegy

négyszáz grammal . • 400.
azután gyenge sajtolás által szabaditsd
meg a felesleges viztöl.
A kisajtolt csapadékot

lepárolt vizzel
kéts\á\ grammal. . 200.
mindaddig melegitsd, mig az egy áttetsző sárgás
gyantanemü tömeggé áll össze, melyet megszáritva,

fínom porrà dörzsölj szét.
Sárgás szinü finom port képez, mely vizben
alig, borszeszben negyven sulyrészében oldható,
teljesen iztelen. Százrészben 30—32 s. r. kinált
tartalmazzon.
E por egy grammját elegyitsd öt gramm mészenyéleggel, melyet előbb 10 gramm vizzel péppé oltot-
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demum instilla continua agitatione solutionera alteram,

ex:
Acidi tannici
grammatibus viginti .

.

20.

grammatibus tercentis viginti . .

320.

Aqnae destillatae
Liquoris ammonii caustici
grammatibus viginti .

.

20.

Sedimentimi post 12 horas filtro collectum
ablue

Aquae destillatae
circiter grammatibus quadringentis.

. 400.

tum leni pressione a humiditate superflua
libera.
Praecipitatum expressum calefac cum

Aqnae destillatae
grammatibus ducentis .

. 200.

donec illud in massam resinosam subdiaphanam
flavescentem conglomerat, que siccata in pulverem
subtilem conteratur.
Praebet pulverem subtilem, coloris flavescentis
in aqua vix, in spiritu vini partibus 40 solubilem,
piane insipidum.
In centum partibus contineat 30—32 partes
chinini. Gramma unum pulveris hujus misce cum 5
2
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tal. A keveréket gyenge hőnél száritsd ki és határozd meg benne a tiszta kinal-mennyiséget, mint a
kinakéregben. Súlya legalább 0*3 gramm legyen.
Ezen maradék higitott kénsavban feloldva, az idegen kina-alokra ugy vizsgáltassék meg, mint a
kénsavas kinal.

10. Coffeinum citricum.

Végy:

Czitromsavas Coffein.

'Porrátört coffeint
nyolcz grammot .

.

8.

Porrátört czitromsavat
négy grammot . .
4.
Elegendő mennyiségü lepárolt vizzel megnedvesittetvéo, kevertessenek össze és szárittassanak meg.
Jól zárt edényben tartassék.

11. Eucalyptus.

Euoalyptus globulus Labillardiòre Australia

keletl és Van Diemen földjónek dèli vidókein honos fa, Europa és Észak-Amerika
melegebb tájain pedlg tenyéeztetik. Myrtusfélék.
A levelek kétfélék, számos mirigyekkel, melyek
friss állapotban olajos gyántával vannak tele» kivált
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grammatibus Caldi oxydati antea cum grammatibus
decem aquae destillatae ad pulpam extincti. Miscellam
leni calore exsicca, et determina in ea quantitatem
chinini puri sicut in cortice chinae regiae. Pondus eius
sit ad minimum 0*3 grammatis. Hoc residuum tentetur
quoad alcaloida chinae reliqua post solutionem in acido
sulfurico eadem ratione, qua chininum sul furi e um.

IO. Coffeinum citricum.
Coffeinum oum aoido oitrioo mixtnm.
Rp.

Coffeini pulverati
grammata odo.

Àcidi citrici pulverati
grammata quatuor.
Sufficienti quantitate aquae destillatae simplicis
humectata misceantur et siccentur.
In vase bene clauso serva.

II. Eucalyptus.
Euoalyptus globuli» Labillardière, arbor in
parte orientali Auetraliae neo non in parte
meridionali terrae Van Diemen indigena, nono
in regionibns ealidioribus Europae et Americae septentrionalis oulta. Myrtaoeae Juesieu.
Folia sunt dimorpha, glandulis valde numerosis, repletis pellucide punctata oleoresina in statu
a*
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dörzsöléskor balzsamos iIla tot árasztanak, izük fűszeres, gyántás, égető-kesernyés, felváltva batározottan hüsitő, kellemes érzéssel.
1. A fiatalabb fák és a galyak levelei átellenesek, ülők, petédedek, szélesek, félig szivalakuak,
tompák, egészek, széleiken kevéssé visszahajlitottak,
alant keskenyen előállók; tiz-tizenöt centiméter
hosszúk, alapjukon 4—8 centiméter szélesek. A
fiatalabbak hártyaszertiek, zöldes-kékesek, fehéres,
áttetsző, lemálló lepedékkel bevonvák; később bőrszerüek, kevéssé sárgák lesznek. A középideg mindkét felületen, de különösen az alsón előálló, a
csúcsig látható, félhengerded ; számos váltakozó,
czimpás, néha csaknem haránürányú mellékágakat
bocsát magától, melyek végeiken egymásba átmennek,
mi által a szélek mellett hosszában szabálytalan
oldalidegek keletkeznek; a fő idegek között a
közép-idegtől vékonyabbak haladnak tova, melyek
elágazódások és egymásba átmenés által hálózatot
képeznek.
2. Az idősebb fák és ágak levelei váltakozók,
nyélczések, sarlóalakuak, gerelyalakuak vagy petéded-gerelyalakuak, alapjukon ferdék és megkeskenyedvék, 2—3 centiméter hosszú, összenyomott,
fent barázdás s gyakran oly módon csavarodott
nyélczébe ülők, hogy a lemezek felületei oldalvást
állanak, mi által az egytk szél felső, mig a ma'sik
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recenti, odorem balsamicum, praecipue sub trituratione, exhalantia ; saporem habent aro ma ti cura resinosum, amaricantem urentem, subsequenti sensatione
refrigeranti pronunciata amoena.
1. Illa arborum et ramorum iuniorum sunt
opposita, sessilia, ovalia, lata, subcordata, obtusa,
integra, in margine parura revoluta, sabtus anguste
prominenti; decem usque quindecim centimetrorum
longa, ad basim quatuor usque octo centimetrorum
lata. Juniori aetate sunt membranacea, coloris viridis, glancescentis, pruina tenui albescenti translucida
dilabescenti obtecta; senescenti aetate deveniunt
coriacea, parum flavescentia. Nervus medius est
in ambabus superficiebus praecipue autem in inferiori proéminens, usque ad apicem visibilis, hemicylindricus, emittens nervös laterales numerosos
pinnatos, alternantes, nonnunquam fere horizontales,
in extremitatibus anastomoses ineuntes, quo prope
margine duo nervi laterales longitudinales irreguläres exoriuntur; inter nervös principales a nervo
medio exeunt nervi tenuiores, quae per ramificationes
et anastomoses rete effìciunt.
2. Illa arborum et ramorum seniorum sunt
alternalitia, petiolata, falciformia, lanceolata seu
ovale-lanceolata, in basi obliqua et alternata, in
petiolum longitudinis duorum usque trium centimetrorum compressum, superne sulcatum, frequenter
circum se ita torsum, ut foliorum superficies latera-
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also lesz. A bőrszerű, merev lemez hegyezett
csúcsu, tizenkét-húsz centiméter hosszú és az alap
felé két-öt centiméter széles. Zöldessárga szinü;
a középideg sarló-alaku, kevéssé előálló, s éles
szög alatt számos czimpát, kevessé látható mellékidegeket bocsát niagától, melyek a szél közelében
egymásba átmennek, mi által két jől látható hoszszant oldalideg származik ; egész, aláfelé oly módon
visszahajtott szélekkel, bogy köröskörül igen vékony
emelkedés támad.

12. Ferrum et natrium pyrophosphoricum.
Fyrophosphoreavae vas és natrium.
2[Na2 Feg (P2 O7)2, Na4 P 2 O7], 7H2O = 1670.
Fehér jegeczes port képez, ize enyhén sós és
nem összehúzó. Hideg vizben lassankint és nehézkesen, langyosban könnyebben oldhatő. Vizoldatából
a s<5 tömény borszesz által, fehér túrós pelyhek
alakjában teljesen választassék ki. A vizoldat felfőzve megzavarodik, az orthophosphorsavas vas
keletkezése által. A savak hasonló átváltozást
idéznek elő.
Vizes oldata légenysavas ezüsttel fehér csapadékot adjon, mely légenysavban oldható, szénsavas nátriummal ne zavarodjék meg. Chlorna-
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les deveniunt, donec una margo superior et altera
inferior fit. Lamina coriacea, rigida est in apice acuminata, longitudinis duodecim usque viginti centimetrorum et versus basim latitudinis duorura usque
quinque centimetrorum. Est coloris virideflavescentis;
nervus medius est falciformis, parum proè'minens et
sub angulo acuto emittit numerosos nervös laterales, pinnatos, parum visibiles, prope margine anastomosim ineuntes, quo duo nervi laterales longitudinales, bene visibiles enascuntur; est integra,
margine subtus ita revoluta, ut in tota circumferentia vallum tenuissimum exoritur.

12. Ferrum et natrium pyrophosphoricum.
Natrium pyrophosphorioum ferratnm. Pyrophosphas ferri et sodae.
2[Na2 Fe2 (P2 O7)2, Na4 P2 O7], 7H2O = 1670.
Sistit pulverem album crystallinum, saporis mite
salsi non styptici. In aqua frigida tardius et difficulter, in lepida facilius solvitur. E solutione aquosa
sai integer spiritu vini concentrato, in flaccis caseosis
albissimis praecipitatur. Solutio aquosa protracta
ebullitione ferro orthophosphorico nascente turbatur.
Etiam acida similem causant mutationem.
Solutio aquosa addito argento nitrico praecipitatum album in acido nitrico solubile producat,
neque natrio carbonico turbetur. Natrii chlorati
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triumnak és kénsavas natriumnak legfeljebb nyomai
engedhetők meg. Száz részben küzelitőleg tizenhárom
rész fémvasat tartalmaz.

13. Ferrum oxydatum dialysatum solutiim.

Dialysált vaséleg-oldat

Folyékony dialysált vaeéleg-hydrat. .
Frissen készitett, még nedves, de keveset
kisajtolt vaséleg-hydrátnak a legkisebb mennyiségű
vaschorid-oldatban feloldása és az oldatnak dialysálása által készül.
Híg, sőtét-barna szinű, 1,045 fajsúlyu, kevéssé
ősszehuzó izü folyadék, mely kevés vizzel hígitva,
légenysavas ezüst oldat hozzáadása által nem
zavarodik és egy csepp hígitott kénsav hozzáadása
által rögtön kocsonyás lesz.
Tartalmazzon 100 részben 5 rész vaséleget
azaz száz rész szárazra elpárolva öt rész vaséleg
maradékot adjon.

14. f Jodoformium.

Jodoform. Trijodmethan.
CHJ3 = 394.
Czitromsárga szinű, zsiros tapintású górcsői
jegeczlemezkék, melyeknek bromra emlékeztető át-
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et sulphurici nonnisi vestigia conceduntur. In partibus cenlum continet circiter partes tredecim
ferri metallici.

13. Ferrum oxydatum dialysatum solutum,
Ferrum hydro-oxydatum dialysatnm
lifltlidilllla

Paretur ope dialyseos e ferro oxydato hydrico
recenter parato et adhuc humido, sed par um expresso, in minima quantitate liquoris ferri sesquichlorati soluto.
Sit liquor Jimpidus, coloris intense rubro fasci,
gravitatis specifìcae 1,045; saporis modice adstringentis et addita acidi sulfurici diluti gutta una,
statim in gelatinam obeat. Aquae minori quantitate
dilutum, solutione argenti nitrici non turbetur.
100 partes huius liquoris contineant 5 partes ferri
oxydati, id est: 100 partes liquoris ad siccum
evaporatae 5 partes residui sicci relinquant, quod
ex ferro oxydato constet.

14. f Jodoformium.
Methanom trijodatam.
CHJ3 = 394.
Lamellae microcrystallinae, tactu pingues, coloris citrini, odoris bromio similis penetrantis saporis
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ható szaga és a jódra emlékeztető kellemetlen ize
van. Vizben nem, de tömény borszeszben és aetberben oldható.
Platin lemezen hevitve megolvad, azután elillan,
égvényes maradékot ne hagyjon hátra.
Jől zárő üvegdugós üvegben tartassék.

15. Lithium Carbonicum.

Szénsavas lithium.
Li Co3 = 67.

Fehér szagtalan por, égvényes hatásu, vizben
lassan, de teljesen oldható. Száz rész viznél kevesebben ne oldódjék. Sósavban oldva az elpárolás
után oly maradékot hagyjon, mely borszesz és
aether egyenlő mennyiségének elegyében teljesen
oldódik. E maradék egy részecskéje platin huzalon
a borszesz lángban hevitve, annak erős vörös szint
kőlcsönözzön, vizoldata pedig sem sóskasavas ammoniummal, sem mészvizzel csapadékot ne adjon.

16. Natrium sali cyli cum.

Salloylsavae natrinm. Orthooxy benzoesavae
nitrinm.
2 Na G7 H3 O3, H2 0 = 338.
Igen fehér jegeczes por, szagtalan gyengen
égvényes izű, vizben igen könnyen, borszeszben
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ingrati jodum referentis. In aqua insolubilis, in
spirita vini concentrato et in aethere sol vi tur. Super
lamina platinea calefactum liquescit, dein avolat;
residuum alkalinum ne relinquat.
Servetur vase vitreo epistomeo vitreo optime
clauso.

15. Lithium carbonici™.
Carbonai lithlL
Li Co3 = 67.
Pulvis albus, inodorus reactionis alkalinae, in
aqua diffìculter sed in toto solvitur. In aquae centum
parti bus minori copia ne sit solubile. Àcido hydrochlorico solutum post evaporationem residuum exhibeat, quod spirita vini cum aetheris pari pondere
mixto piane solvatur. Particula huius residui super
filo platineo calefacta, colorem intensive rubrum flammae spiritus vini communicat, solutio aquosa residui
nec ammonio oxalico, neque aqua calcis turbetur.

16. Natrium salicylicum.
Natrium orthosalioylionm. Natrium orthoozybenzolonm.
2Na C7 H6 O3, H2O = 338.
Pulvis crystallinus albissimus inodorus, saporis
mite alkalini, facillime in aqua, facile in spiritu vini
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kőnnyen oldható. A vizoldat szintelen legyen,
barna üledéket ne képezzen, sem tömény kénsavban sötét szinesedést eló ne idézzen. Ugyanily
oldat vaschloridoldattal ibolyaszint vesz fel, sósav
a tömény-oldatból salicylsavat választ ki.
Jól záxt üvegben sötét helyen tartassék.

17. t Oleum eucalypti.

Eiicaliptus-olaj.

Kevéssé színezett, valamennyire sárgás folyadék, fajsúlya 8<>-nál 0. 9 0 5 ; — 18<>-nál három óra
alatt sem fagy meg; 170°-nál forr (eucalyptolum,
C24 H2o O2), 200°-nál pedig teljesen elszáll; vizben
alig, borszeszben könnyen oldatik; lavandulához
hasonló szagú; szájon át belehelve, hüsitő izű s
kesernyés. Légenysavval jegeczes sav képződése
mellett felbomlik.
Fuchsinnal hidegben ne színesedjék meg; a
jódot eldurranás nélkül csendesen oldja.

18. Pepsiuum germanicum solubile.

Oldható német pepsin.

Kevéssé tapadós, finora, sárgásfehér por, sóssavanyús izü, nem vizszivó, vizben nagyobb menynyiségben zavarosan oldalik, mely savas, ritkán
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solubilis. Solutio aquosa sit decolor, sedimentum
fuscum ne deponat, nequc acidum sulphuricum concentratimi colore fulve inpertiat. Eadem solutio addito
ferro sesquichlorato colorem violaceo rubrum induat,
e solutione concentrata admixto acido hydrochlorico,
acidum salicylicum praecipitatur. Servetur vase
vitreo optime clauso loco obscuro.

17. Oleum eucalypti.
Liquor haud coloratus, haud flavescens, ponderis specifici ad temperaturam 8° 0.905; temperatura — 18° intra tres horas adhuc non congeletur;
calore 170° ebulliat (eucalyptolum, C^ H2o O2),
et 200° totus avolet; aqua vix, spiritu vini facile
solvitur; odorem lavandulae similem spargit; per os
inhalatum saporem habet refrigerantem amarescentem. Ajcido nitrico sub acidi crystallisabilis produetione decomponitur.
Frigide fuchsino ne sit coloratum et jodum
sine detonatione tranquille solvat.

18. Pepsinum germanicum solubile«
Pulvis paulum cohaerescens, subtilis, flavoalbescens, saporis salino-acidi lenis, non hygroscopicus, in aqua majori parte turbide solubilis;
reactionem acidam, raro plane neutralem exhibens.
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kőzömbös kémhatású. Vizes oldatából tömény borszesz bizonyos idő mulva pelyhek alakjában csapatik
le ; légenysavas ezüst, eczetsavas ólom, marò higany-

halvag vagy csersav oldatával bő csapadékot ad.
Ötven centigramm pepsin, tiz gramm vizben
oldva és tiz csepp higitott sósavval savanyitva,
hat gramm olvadt tojásfehérnye igen vékony szeleteit 36—380-ú hőmérséknél, gyakran felrázva, három
nap alati maradék nélkül oldja.

19. t Physostigminum sulfaricum (Jobst et

Kénsavas physostigmin.
Jegeczes, sárgásfehér, levegőn könnyen megveresedő és meglágyuló készitmény. Szagtalan és
iztelen, vizben oldható. Az égetett magnesiumoxyddal kevert és benzollal összerázott folyadék
vizes oldatában két folyó réteg szánnazik : a felső,
mely benzolos oldatból áll, lefejtetvén, elpárologtatás után hideg vizben alig, borszeszben, égényben és chloroformban pedig kőnnyen oldható s
platin lemez felett maradék nélkül elégö, alaktalan
tőmeget (physostigmin) hagy hátra. Marò és szén-
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In solutione aquosa spiritus concentratus pepsinum
post aliquot tempus in flocculis praecipitat ; argenti
nitrici vel plumbi acetici, vel hydrargyri bichlorati
corrosivi vel tannini solutio illico praecipitatum
copiosum efficiat.
Pepsini quinquaginta centigrammata in aquae
grammatibus decem soluta et acidi hydrochlorici
diluti decem guttis acidulata albuminis ovi gallinacei indurati atque in taleolas tenuissimas dissecti
grammata quinque ad temperaturam 36—38° saepius agitando intra triduum sine remanentia solvant.

19. f Physostigminum sulfuricum (Jobst et
Hesse).
Eserlnnm sulfarioum (Ve et Éeven),
Praeparatum crystallinum albe flavescens, aè're
facile rubescens, molle deveniens. Saporis et odoris
expers in aqua solubile. Solutione aquosa cum
magnesia usta mixta et cum benzolo conquassato,
duo strata liquida exoriuntur, quorum superius
(liquore benzolico constat) ablatum post evaporationem massam amorpbam (physostigminum) derelinquat, quae aqua frigida haud, in spiritu vini,
aethere et chloroformio facile solvitur; super laminam platineam autem sine remanentia comburatur. Alkaliis causticis aut carbonicis tractatum
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savas égvényekkel kezelve, veres, majd sárga szinezést vesz fel, mely aetherbe nem megy át.
Igen jól zárt, kicsiny, húsz centigrammnyi
mennyiséget tartalmaző üvegekben tartassék.

20. t Püocarpium hydrochloricum.

Sósavas Pilocarpin.

Lemez alaku, vagy hosszúkás egy központ
körül csoportosult, színtelen, áttetsző jegeczek, alig
keserű, kevéssé összehúzó izüek. Vizben könnyen
oldhatók. Vizes oldatát ammoniával keverve és
chloroformmal összerázva, nyugalom után a Chloroform a fenékre száll, melynek elpárologtatása után,
lágy, nyúlós, vizben részben, berszeszben és
aetherben pedig könnyen oldható tömeg marad
vissza.

21. Pyrogallolum.

Pyrogallol. Pyrogallussav.
C6 H6 O3 = C6 H3 (OH)3 = 126.
Fehér, igen fénylő jegeczek, hevitve megolvadnak, később részletes felbomlással fellengülnek.
Kémhatása közömbös, ize keserü, két és fél rész
vizben oldható, borszesz és aetherben kevésbé.
Vizoldata vaschlorid által barnavörös, kénsavas vasélecs által sötélkék, kaliumhydroxyd oldat által
levegőn fekete szint ölt fei.
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colorem rubrum, mox flaYum, ad aetherem non tran
seuntem induat.
In lagenulis minimis, optime obturatis, praepa
rati vi gin ti centi gramolata continentibus servetur.

20. f Pilocarpium hydrochloricum.
Pilooarpinom e. piloo&rptam muriatioiim.
Crystalli sint coloris expertes, pellucidae, lamelliformes aut longae aciculares juxta unum centrum
coordinatae, saporis haud amari parum adstringentis.
Aqua facile solvuntur. Solutionem aquosam cum ammonia liquida mixt am cum chloro formio conquassa
et ad quietem perventum, chloroformium fundum
petit, cuius evaporatone peracta, massa mollis,
tenax, in aqua parce, in spiri tu vini ac in aethere
autem facile solubilis remanet.

21. Pyrogallolum.
Aoidnm pyrogallionm.
H6 Os = C6 H3 (OH)3 = 126.
Crystalli lamellares albissimae nitentes, calefactae primum liquescentes, deinde partim decompositae sublimantur. Reactionis neutrius, saporis amari,
in aquae partibus duabus et dimidia, in spiritu vini et
aethere minus solubiles. Solutio aquosa ferro sesquichlorato admixto colorem fusco-rubrum, ferro sulphurico colorem coeruleum, kalio hydroxydato: in
a6re colorem nigrum induat.
8
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22. Spiritus saponis kalini.

Kalium-szappanos lèi.
Hamanyog-szappanos ezeez.
Végy:

Kalium-szappant
kétszáz grammot .

. 200.

Lavandaia szeezt
grammot . . 1 0 0 .
Pálitás által old fei és a barna szinü, tiszta
szürlézett folyadékot tartsd el.

23. Styrax liquidus.
Styraz- vagy storax-balzsam. Liquidambar
orientale Miller. Kis-Ázsiaban és Syriában
tenyésző fa. Balzeamosak.
Frissebb állapotban összeállása mézszerü, kevéssé nyulós, szürkés vagy szürkés-barna; alacsony
hömérséknél sürübb, de Dem szilárdul meg és
feketés-szürke szinüvé lesz. Néha két rétegre oszlik :
az alsó szürke, sürü, a felsö pedig inkább folyó
csaknem fekete. Vékonyabb rétegekben lassan szárad, s csak hosszú idő mulva szilárdul meg.
Sajátságos erős, illatos szagu és füszeres,
csipős, alig keserü izü. Belőle száz részt vizfürdő
felett kiszáritva, ne maradjon vissza több ötvenöt
résznél. Egyenlő sulyu borszeszszel melegitve oldas-
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22. Spiritus Saponis kalini.
Rp.

Saponie kalini
grammata ducenta . . 200.

Spiritus Lavandulae
grammata centum .

. 100.

Digestione solve etfiltratimiliquidum limpidum,
coloris fasci serra.

23. Styrax liquidi».
8torax liquida« seu liquida ; baleamum styraois sea etoraois. Liqaidambar orientale
Miller. Arbor Asiani minorem et 8yriam
inoolene. Baleamiferae Blume.
In statu recentiori est massa consistentiae melis
parum viscida, coloris grisei seu griseo — brunei;
tempore labenti spissior evadit, sed non solidescit, et
colorem atro-griseum assummit. Nonnunquam in stratis duobus distinctis separatus est, quorum inferius
est griseum, spissum, superius autem magis liquidum,
fere atrum. In stratis tenuibus lente siccatur, et
solummodo imperfecte in longum tempus solidescit.
Exhibeat odorem valde specificum, fortem, aromaticum et saporem aromaticum, acrem, haud amarum.
Partes centum super balneo vaporis exsiccatae ne
8»
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sék; kihülve zavaros lesz s üledék képzödik. A
szeszes oldatot átszürve, tiszta legyen, melynek
átpárologtatása után áttetsző, barna égényben oldható tömeg maradjon vissza.
Hat gramm styrax vizfürdö fölőtt három graram
viztelen borszeszszel tisztán és barnás szinnel ne
oldassék; továbbá kőolaj-égénynyel Összerázva, a
folyadék elpárolgása után se sárga szinezés, se
terpentinhez hasonló szag ne származzék.
Ne legyen fertőzve fadarabokkal, melyek forró
borszeszben oldás után visszamaradnak.

24. Syrapus Ipecacnanbae.

Hánytató gyökér-szörp.
Végy:

Durván tört hánytató gyökeret
hdrom grammot .

.

3.

öntsd le 60 fokra hevitett lepárolt vizzel
$\á\nyólc\

Higitott borszeszszel

grammal

. .108.

tizenöt grammal . . 15.
Pálitsd 24 óráig és szürlézett folyadékban
oldj fel gyenge hőnél

Czukorport
kétszdz gramtnot . . 2 0 0 .
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ultra quinquaginta quinque partes remanentiae
praebeant. Aequali spiritus vini fervidi pondere solvatur; dein solutio refrigerata torbide evadit et
praecipitatum exoritur. Solutio spirituosa filtrata sit
liquida, quae evaporatione peracta massam perlucidam et fuscam aethere liquide solubilem praebeat.
Styracis grammata sex super balneo vaporis
alcoholis absoluti grammatibus tribus limpide et
colore bruneo ne solvantur; dein aethere petrolei
conquassata, post fluidi evaporationem nec color
flavus nec odor terebinthinae peculiaris exoriatur.
Ne sit fragmentis ligneis, quae post solutionem
in spiri tu vini fervido remanent, inquinata.

24. Syrupus Ipecacuanhae.
Rp.

Radicis Ipecacuannae ruditer tosi
grammata tria , .

3.

Infonde cum a quae destillatae simplicis,
temperaturae 60°
grammatibus

centum et octo . . 1 0 8 .

Spiritus Vini dilati
grammatibus quindecim . . 15.
Digere per 24 horas et filtra. In liquore
filtrato solve leni calore

Sacchari pulverati
grammata ducenta . . 200.
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À kész szörp sulya legyen
häromss[äz gramm . . 300.
Barnás-sárga szinü és kevéssé émelygős izü
szörp.

25. Thymolmn.

Kakukfükámfor. Thymuskámfor.

G10 H 14 0 = C6 H3 (C8 H7) (GH3) OH = 150.
Tábla-alaku szintelen jegeczek, melyek a kakukfúolaj szagára emlékeztetnek, fűszeres csipős izüek.
Hevitve 44°-nál megolvad és 2300-nál forr. Vizben
alig, borszeszben és aetherben könnyen oldható.
Natriumhydroxyd-oldatban feloldatik, ezen oldatból
sósav hozzáadása által megzavarosodik.

26. Tinctura eucalypti.

Eucalyptus-festvény.

Végy:

Összemetélt eucalyptus-levelekböl
negyven grammot .

. 40.

Higitott borszeszből
kétszdz grammot .
Pállitsd hat napon át.

. 200.

A kisajtolt és átszürt festvény sulya legyen
kétszáz gramm . . 200.
Szine barnásfekete, s kisebb rétegekben zöldes
legyen. Ize fűszeres, kesernyés.
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Syrupi colorís bruneo-flavi, saporis parum nauseosi ponduB sit
grammatum tercentorum . . 300.

25. Thymolum.
Camphora thyml.
C10 H u 0 = Cβ H8 (G8 H7) (CH3) OH = 150.
Crystalli tabulaeformes decolores, odoris oleum
thymi referentes, saporis aromatici urentis. Calore
44° liquescit et 230° ebulliens. In aqua vix, in
spiritu Tini aethereque facile solubile. In liquore
na trii caustici solutum addito acido hydrochlorico
tui'batur.

26. Tinctura eucalypti.
Rp.

Foliorum eucalypti concisorum
grammala quadraginta . . 40.

Spiritus Tini diluti
grommata ducenta . . 200.
Digere per sex dies.

Tinctura expressa et filtrata sit
grammatum ducentorum . . 200.
Sit coloris atrobrunei, in stratis tenuibus viridescentis, saporis aromatici subamari.
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27. Unguentari diachylon Dr. Hebra.

Dr. Hebra diachylon irja.

Végy:
Frissen készitett egyszerü

Diacbylon tapaszt
grammot .
a még hig tapaszhoz adj

. 100.

Faolajat
szdz grammot .

. 100.

és keverj hozzá

Lavandola olajat
öt grammot .
Kevéssé szürkés-fehér lágy ir legyen.

.

5.

28. Vaselina.
Fehér vagy sárgás legyen, áttetsző, kissé
c
fluoreskáló, lágy, szagtalan, fajsulya O.^, 37 -ú
melegben megfolyósodik ; 180—360°-ú hómérsék
felett csekély bomlás mellett átpárolog. Közörabös
kémhatásu legyen. Vizben és glycerinben nem
oldatik, borszeszben kevéssé, aetherben, chloroformban könnyebben oldható ; zsiros és ilio olajokkal megolvasztáskor minden arányban elegyithető.
Kaliumhydrat, sósav vagy mas sav, valaraint felmangansavas kalium ne hasson rá.
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27, Unguentimi diachylon. Dr. Hebra.
Rp.

Emplaetri diachylon
simplicis recenter parati
granimata centum \
Emplastro adhuc liquido admisce

. 100.

Olei Olivarum
grammata centum .

. 100.

Olei Lavandulae
grammata quinque . . 5.
Fiat unguentimi molle coloris albi parum grisescentis.

28. Vaselina.
Parafttnnm nngninoenm, adora minerali»,
adepe petrolel, oormolina virginia.
Sit album aut flavescens, translucidum, parum
fluorescens, molle, odoris expers, gravitatis specificae 0.84, calore 37° liquescens; temperatura
180—360° excedente exigua dissolutione destillat.
Sit rea et ioni s neutrae. In aqua, et glycerino non
solvitur; in spiritu vini pauca quanti tate, in aethere
et chloroformio solubilis; cum oleis pinguibus et
aetbereis ope liquefactionis omni proportione misci
potest. Kalio hydrooxydato, acido hydrochlorico aut
acido alio, kalio hypermanganico ne alteretur.
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LIGAMENTA ANTISEPTICA.
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29. Chorda cartolata.

Carbolos bélhur.
Catgut.
Macska vagy birka beléból készült bélhúrok,
melyek használat előtt 2—3 hőnapig oly keverékben áztatnak, mely 5 rész olaj és 1 rész, előbb
10% viz hozzáadása által higitott carbolsavból áll.
E bélhúrok igy elkészitve a kereskedelemben
kaphatók és folytonosan 10V0 carbolsavat tartalmazó olajban áztatva, jól elzárt üvegben tartandók.

30. Filum sericeuin antisepticum.

Antiseptikus selyemfonál.
Gyárilag készül a chinai fehérselyem-fonálból.
A selyera egy tizedrésze carbolsavat tartalmazó viasz meleg oldatában beáztattatik és a felesleges viasz eltávolitása után felgombolyittatik.
Igy elkészitve a kereskedelemben kapható.
Jól zárt Ovegben tartandó.
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29. Chorda cartolata.
Catgut.
Ghordae ex intestino felis vel ovis paratae,
quae ante applicationem per 2—3 menses in mix tura
macerentur, quae e 5 partibus olei et ex 1 parte
acidi cartolici, antea 10% partibus aquae diluti
cpnstat.
Ghordae sic praeparatae in commercio obveniunt et continuo in oleo 10% partes acidi carbolici continente immersae in vitro bene obturato
serventur.

30. Filum sericeum antisepticum.
E filo sericeo albo chinensi in officinis paratur
per macerationem fili sericei in cera liquata unam
decimam partem acidi carbolici continente.
Filum superflua cera liberatum et convolutum,
serva in vitro bene clauso.
Filum praeparatum in commercio obvenit.
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31. Folia Guttapercha.
Guttaperoha-lemez.

Guttaperchából készült fínom lemez
Kereskedelemben kapható.

32. Gaze salicyl&tanh
Salioylositott gaze.

Gyárilag készül a teljesen zsirtalanitott gaze
vagy muli szövetnek a salicylsavnak, gyantából,
ricinus olajból és borszeszböl készült oldatában
áztatás, kisajtolás és gyenge hőnél megszáritása által.
Kereskedelemben kapható.

33. Lana gossypii depurata et a pinguedine
liberata Brunei.

Brune-fole tisztitott éa zsirtalanitott gyapot.
Gyárilag készül a tisztitott árubeli gyapotnak
szénsavas natrium-oldatban kifözése, kiinosása és
kiszáritása által.
Kereskedelemben kapható.

34. Lana gossypii salicylata.
Salioylositott gyapot.

Gyárilag készül a teljesen zsirtalanitott gyapotnak salicylsav-oldatban áz tata sa és gyenge hönél
tőrténő kiszáritása által.
Á kereskedelemben elöforduló 4% és 10%
salioylsav tartalmu tartandó.
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31. Folia Guttapercha.
Parantur in ofucinis ex Guttapercha.
In commercio obveniunt.

32. Gaze salicylatum.
Para tur in offici nis per macerati onem 1 in tei
sic die ti gaze aut muli in solutione acidi salicylici,
e resina Colophonii, oleo Ricini et spiri tu Vini concentrato parata, dein expressi et leni calore exsiccati.
Gaze, sic praeparatum in commercio obvenit.

33. Lana gossypii depurata et a pinguedine liberata Brunsi.
Paratur in officinis lanae gossypii depuratae
venalis in solutione natrii carbonici excoctione,
ablutione et exsiccatione.
In commercio obvenit.

34. Lana gossypii salicylata.
Paratur in officinis per macerationem lanae
gossypii a pinguedine liberatae in solutione acidi
salicylici et leni calore exsiccatae.
In commercio obvenit et tam 4% partes, tam
10% partes acidi salicylici continentem serva.
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35. Tubuli praeparati cartolati.

Carbollal készitett alagcsövek.
Drainosövek. Dralnageoeövek.
Különféle ürterü, vastagságu, hosszaságu és a
szükséges oldalnyilásokkal ellátott kautschuk-csővek,
melyek a kereskedelemben kaphatók; folytonosan
5% carbolsavat tartalmazó vizoldatban áztatva,
jól bedugaszolt üvegben tartandók és csakis hat
heti áztatás után használhatók.
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35. Tubuli praeparati carbolati.
Drains. Drainages.
Sunt tubuli elastici longitudinis, latitudinis et
crassitiei diversae, in latere foraminibus aptis
provisi.
Continuo in solutione aquosa 5% partes acidi
carbolici continente immersi et in vitro bene obturato serventur et tantum per sex hebdomadas
macerati applicentur.
Tubuli sic praeparati in commercio obveniunt.
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36. Aether petrolei.
KőolaJ-égény. Petroleom-aether.
Amerikai kőolajból átpárologtatás utján előállitott folyadék.
Tiszta, szinteleu, kőolajszagot alig áraszt,
felettébb könnyen meggyujtható, gyorsan és teljesen
elillati, ugy, hogy a vele nedvesitett itatópapiroson
se szag, se folt nem marad vissza. Vizen uszik, s
abban nem oldható. Fajsulya 0.670—O.675-öt ne.haladjon meg. 50—60° hőmérsékben forr. A jodot
rózsaszinüen feloldja.
Ammoniakkai áthatott borszeszböl egy negyedrész térfogattal és kevés légenysavas ezüsttel rövid
ideig melegitve barna szinüvé ne váljék.
Kicsiny, igen jól dugaszolt edényekben hideg
helyen tartassék.

37. Benzinum.

Benzin. KőolaJ-benzin.
Folyadék, az amerikai kőolajból átpárologtatás
utján előállitva.
Tiszta, szintelen, sajátságos szagu, itatópapirosra cseppentve maradék nélkül elszáll, igen gyu-
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36. Aether petrolei.
Liquor destili a tionis ope e petroleo Americano
elicitus.
Sit limpidus, coloris expers, odorem petrolei vii
spargens, faciJlime inflammabilis, celeriter et piane
avolans ita, ut in charta bibula liquore imbuta exhalatione peracta nec odor, nec macula relinquatur.
In aqua, cui supernatat, solvi non potest. Pondus specifìcum ne excedat numerum O.67o—0.675. Calore 50
ad 60° ebulliat. Jod um colore rosaceo solvat.
Cum voluminis quadrante spiritus vini ammonta
gasiformi impregnati et minore copia argenti nitrici
per aliquot temporie momenta concoctus, ne colorem fuscum indùat.
In vasis non amplis, optime clausis loco frigido
servetur.

37. Benzinum.
Benzinum petrolei.
Liquor destillatione e petroleo Americano elicitus.
Sit limpidus, coloris expers, odoris peculiaris,
super cbartam bibulam guttatim defusus sine remaii
nenti a avolans, valde inflammabilis, in aqua minime

.
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lékony, vizben alig, mig borszeszben és égényben
könnyebben oldható. Fajsulya O-eso—O7Oo-at ne
haladja meg. Á iodot rózsaszinüen oldja.
Kőszénből előállitott benzinnel ne legyen elegyitve, miért a kőolaj-égényben hasonlóan vizsgáltassék.
Kicsiny, igen jól zárt edényekben hideg helyen
tartassék.

38. Fuchsinum.

Faohsin. Sósavae rosanilin. Anilinvöröe.
C20 H19 N3 + HCl.
Aranyoszöld, fémfényü, vizben és borszeszben
vörös szinüen könnyen oldható lemezek. À vörös

folyadék ammoniak-oldat hozzáadására szintelenné
lesz. Hevitéskor felbomlik.

39. Santalinum.
Szantahrörös. Szantalfa vörös
festenye.
Pterocarpus santalinus, Linné fil. fájából előállilott vörös, jegeczes, iztelen és szagtalan tömeg,
mely vizben oldhatlan, mig égvényes folyadékokban
ibolya, borszeszben vörös, aetherben sárga szinüen,
nem különben viztelen eczetsavban oldatik.
Fekete üvegben tartassék.
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in spiritu vini aethereque facilius solubilis. Pondus
specificum ne excedat numerum 0.680—0.700- Calore
60—80° ebulliat. Jodum colóre rosaceo solvat.
Ne benzino e lignis fossilibus parato commixtum sit, quod ut in aethere petrolei cognoscitur.
In vasis non amplis opti me clausis loco frigido
servetur.

38. Fuchsinum.
Roeanilinum mariatloam.
C20 H19 N3 -f. HCl.
Lamellae aureo-virides, nitoris metallici, in
aqua et in spiritu vini colore rubro facile solubilis.
Solutio rubra additione ammoniae liquidae decolorato. Galefactum decomponitur.

39. Santalinum.
Aoldum santalioioum. Pigmentum rubrum
Ugni salitali.
Sit massa e ligno pterocarpi santalini Linné fil.
parata, inodora saporis expers, in aqua non, in
liquoribus alkalicis violaceo, in spiritu vini rubro,
in aethere flavo colore et in acido acetico glaciali
solubilis.
In vitro denigrato servetur.
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PÓTL.ÉK
A KÉNSAVAS CHININ ÉS CHINIDIN VIZSGÁLATÁHOZ.

ADDITAMENTUM
AD TENTAMEN CHININI ET CHINIDINI SULFURIQ.
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40. Pótlék a kénsavas kinal vizsgálatahoz.
Végy egy gramm kénsavas kinalt, önts rá tiz
köbcentiméter vizet, a keveréket közönséges hőfoknál (15°) több izben rázd össze, addig, mig az tejszerü lesz és a viz egészen telittetett, fél óra mulva
száraz szürlén szürd át. A leszürt folyadékból Öt
köbcentiméterhez adj hét köbcenüméter hivatalos
(10%) ammoniát és rázd össze. Ha a készitmény
idegen chinahéj alkaloídákat nem tartalmaz, a
folyadék hosszabb idő után is átlátszó marad.

41. Pótlék a kénsavas Chinidin yizsgàlatàhoz.
Végy 0.5 gramm kénsavas chinidint, öntsd le
10 köbcentiméter vizzel, a keveréket melegitsd fel
60°-ra, azután adj hozzá 0.5 gramm jodkaliumot és
jól rázd össze. A kihülés után egy óra mulva szürd
át a folyadékot. Az átszürt folyadék ammoniával
elegyitve átlátszó marad, ha a készitmény idegen
kinahéj-alkaloidákat nem tartalmaz.
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40. Additamentum ad tentamen chinini
sulfurici.
Recipe chinini sulphurici gramma unum affunde
aquae destillatae centimetra cubica decerti. Hanc
miscellam conquassa saepius sub temperatura communi (15°) donec fluidum lacteum erit et aqua
perfecte saturetur, post horam dimidam solutionem
filtra per filtrum siccum. Quinque centimetris cubieis liquoris filtrati adde liquoris ammoniae officinalis
(lOVo) centimetra cubica septem et conquassa. Si
praeparatum non continet alkaloida alia corticis
chinae longiore tempore liquor limpidus manet.

4L Additamentum ad tentamen chinidini

sulfurici.
Recipe cbinidini sulphurici gramma dimidium,
affunde aquae destillatae centimetra cubica decem,
miscellam calefac ad temperaturam 60°, dein adde
kalii jodati gramma dimidium, optime conquassa
et refrigeratam post horam filtra. Liquor filtratus
ammonia pura admixta limpidus manet, si praeparatum non continet alkaloida alia corticis chinae.
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Lényeges sajtóhibák az 1871-ik Phannaiopoeában!
As 574-flc lap W-lk torában Add. arsenlootum-iiál
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