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PRZEDMOWA

W roku 1909 ukazał się nakładem „Wiadomości 
Farmaceutycznych" „Spis nowych środków lekar
skich, z uwzględnieniem niezbędnych wskazówek 
o ich składzie, synonimach i działaniu", w r. 1910 zaś 
ukazało się „Uzupełnienie" tego spisu. Były to w al
fabetycznym porządku ujęte zestawienia znajdują
cych się wówczas na rynku lekarskim nowszych 
środków lekarskich i specyfików, zaopatrzone 
w krótką notatkę o ich własnościach fizycznych, che
micznych i farmakologicznych.

Od tego czasu upłynęło lat 15. Na rynku lekar
skim pojawił się szereg innych środków i specyfi
ków, niż te, które znane były uprzednio, z pomiędzy 
zaś tych, które dawniej cieszyły się popytem — wie
le poszło w zapomnienie.

Fraktykom-farmaceutom, lub lekarzom nieraz 
potrzebną jest krótka notatka o tem, co się kryje pod 
mniej łub więcej fantastyczną nazwą, określającą 
środek lekarski. Udzielenie pod tym względem od
powiedzi w jaknajogólniejszej postaci jest zadaniem 
niniejszej broszury, przyczem uwzględnione w niej 
zostały tylko te środki i specyfiki, które na rynku 
pojawiły się w ciągu ostatnich kilkunastu lat.





Abietin. Środek do kąpieli. Zawiera dwuwęglan sodowy 
z domieszką fluoresceiny i olejków eterycznych.

Abijon. Jałowe injekcje płynu mlecznego, otrzymanego ze 
zdrowych krów. Stosują w przypadkach chorób oczu. Wstrzykuje 
się śródmięśniowo 5 do 10 cm.3; dzieciom — połowę. Producent— 
Saskie zakłady serologiczne w Dreźnie.

Abrin Substancja działająca z nasienia Abrns precatorius. 
Żółtawo biały proszek, rozpuszczalny w wodnym roztworze soli ku
chennej. Ciało białkowe, bardzo trujące, wywołujące stany zapalne. 
Stosuje się zamiast Infus. Jequirity, w bardzo rozcieńczonym wod
nym roztworze (1:500.000) w przypadkach chorób ocznych. Przecho
wywać bardzo ostrożnie. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Acetoform. Pod tą nazwą istnieją na rynku 2 różne pre
paraty :

1) Acetonochloroform, używany jako środek konserwujący.
2) Mieszanina zasadowego octanu glinu, kwasu cytrynowego 

i hesametylenotetraminy. Biały słodkawy proszek, obdarzony za
pachem kwasu octowego; w wodzie rozpuszcza się łatwo; również 
łatwo rozpuszcza się w rozcieńczonym ługu i kwasach; w alkoholu 
rozpuszcza się tylko częściowo. Zawiera około '25 .5% zasadowego 
octanu glinu. Stosuje się, jako octan glinu w 0.5 do 2%-ych roz
tworach. jako przysypka lub jako 5%-wa maść. Zalecany też bywa 
do zażywania w dawkach po 0,3 do 1 gr., jako Anthem inticum i ja
ko środek ściągający. Fabr. Kalle i Sp. w Biebrich nad Renem.

Acetylin. Tabletki z kwasu acetylosalicylowego.
Acetylnirvanol. Pochodna nirwanolu, pozbawiona podobno 

niepożądanych własności ubocznych, jakie zdradza nirwanol. Śro
dek nasenny, stosowany w dawkach po 0.3. Fabr. v. Heyden, Ra- 
debeul pod Dreznem.

Acetylosalicylowy ester mentolu =  Menthospirin.
Acetylosalicylan metylowy =  Methylrodine.
Achibromin. Monobromoizowalerianoglykolylomocznik. Bia

ły, krystaliczny proszek, topiący się w temp. 150—152°. Zawiera 
28% bromu. W handlu znajduje się również pod postacią tabletek 
po 0,35 gr. Stosuje się, jako SedatWum 3 do 4 razy dziennie po 
0,3 do 0,4 gr., lub jako Hypnoticum po 0,3 do 0,8 gr. Fabr. Dr. 
A. Vosswinzel, Berlin.

Achibromit =  Achibromin.
Achijodin. Monojodoisowalerianoglykolylomocznik. Krysta

liczny proszek o punkcie topliwości 150°. W handlu znajduje się
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też pod postacią tabletek po 0.35 gr. Posiada własności jodu i pre
paratów Walerianowych. Dawka 3 razy dziennie po 0,3 do 0,4 gr. 
Fabr. Dr. A. Vosswinkel, Berlin.

Acidum amidoformicicum condensat. Patrz Epileptol.
Acidnm arsinosalicylicum. Bezbarwne igiełki. Punkt to

pliwości 300°. Łatwo rozpuszcza się w ciepłej wodzie, alkoholu i ace
tonie; mało — w eterze. Mniej trujący jak atoksyl. Przechowy
wać bardzo ostrożnie.

Acidum borogl ycerinicum. Patrz Boroglycerinum.
Acidum bursinicum. Hygroskopijny jasno-żółty proszek, 

otrzymany przez strącenie wodnego wyciągu z Bursa pastoris. Uży
wa się do wewnątrz i do wstrzykiwać podskórnych, w roztworach wod
nych, w przypadkach krwotoków. Dziennie 3 do 4 łyżeczek od herbaty.

Acidum cetraricum. Patrz Cetrarin..
Acidum chinicum. C6H, (OH)4 C00H+H20. Bezbarwne 

pryzmy lub biały krystaliczny proszek. Punkt topliwości 161,5". 
W wodzie łatwo rozpuszcza się, trudno w alkoholu i niemal nie 
rozpuszcza się w eterze. Stosuje się jako środek od artretyzmu, 
kilka razy dziennie po 0,5 gr.

Jeżeli skłócimy 0,1 gr. kwasu chinowego z nieznaczną ilością 
ługu potasowego i kilku kroplami roztworu jodu i jodku potasowe
go i mieszaninę tą ogrzejemy, to wydzieli się jodoform.

Jeżeli 0,2 do 0,3 gr. kwasu chinowego stopimy z wodoro
tlenkiem potasowym, to po pewnym czasie utworzy się żółtawo- 
zielona masa, rozpuszczalna w wodzie, nadając tejże — barwy czer
wonej. Gdy roztwór ten zakwasimy kwasem solnym, — barwa 
znika. Gdy następnie dodamy kilka kropli roztworu chlorku żelazo
wego, płyn znowu zabarwi się na kolor ciemno-zielony, przechodzą
cy od roztworu sody w kolor ciemno-czerwony.

Na blaszce platynowej winien się kwas chinowy spalać bez 
pozostałości.

Acidum eosolicum. Acidum acetylocreosototrisulfonicum. 
Stosuje się w lecznictwie pod postacią soli, a mianowicie: jako sól 
wapniowa, jako antisepticum i w przypadkach cukrzycy, gruźlicy, 
zapalenia nerek i t. p.; jako sól srebra przeciw rzeżączce i jako 
sól chininowa przeciw malarji, influenzy i t. p.

A c i d u m  g l y c o n i c u m .  Kwas dekstronowy. OH. CH2 
(OH.OH)4 COOH. Produkt utlenienia glukozy lub cukru trzcino
wego. Śyropowata masa, dająca się mieszać z wodą. Stosuje się 
per os lub clysma w dawkach po 50 do 70,0 zmieszane z Natr. 
bicarbonicum, w roztworze wodnym, w przypadkach Coma diabeti- 
cum. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Acidum jodoformicicum. Stosuje się w przypadkach gruź
licy. Tak zwany płyn zasadniczy (10%-y) składa się z 40%-go kwasu 
mrówkowego 25 cm.3, jodu q. s. i gliceryny ad 100. Stosuje się 
1%-wy roztwór; wstrzykuje się 10 do 30 kropli wśródmięśniowo. 
Używa się też do wewnątrz 3—4 łyżeczki od herbaty dziennie, pły
nu następującego: 10 cm.3 płynu zasadniczego, 90 cm.3 gliceryny 
i 1400 cm.3 wody destylowanej.

Acidum jodosobenzoicum. C6H4<Cqqojj Otrzymuje się 
drogą rozpuszczenia kwasu o. jodobenzoesowego w dymiącym kwa-
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sie azotowym, nagrzania do wrzenia i dodania po ostudzeniu wody. 
Jasno-żółtawe blaszki krystaliczne. Punkt topliwości 244''. Stosuje 
się zamiast jodoformu. Przechowywać ostrożnie.

Acidum monobromaceticum CH2 Br—COOH. Bezbarwny 
krystaliczny proszek rozpuszczalny w gorącej wodzie. Punkt topli
wości 51°. Antisepticum.

NH.Acidum naphtionicum. C,0 2g  Biały proszek, roz
puszczalny w wodzie. Stosuje się do zwalczania ostrego zatrucia 
jodem; co 3—4 godziny po 0,5 gr. Również w przypadkach zatru
cia azotynami. Fabr. ti. Merck, Darmstadt.

OliAcidum naphtolocarbonicum. Cjn ^ 6 ^ ^ 0 0 0 R Biały lub
żółtawy krystaliczny proszek, bardzo mało rozpuszczalny w wodzie, 
rozpuszczalny w alkoholu, eterze, benzolu i olejach. Topi się, roz
kładając się w temperaturze 186°. Stosuje się, jako środek antysep- 
tyczny i przeciwgnilny w przypadkach chorób przewodu pokarmo
wego, w dawkach po 0,1 do 0,2 gr. Stosuje się też pod postacią 
10%-ej. maści przeciw świerzbie. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Acidum oleinicum. C17 H33 COOH. Powyżej 14CC niemal 
przezroczysty oleisty, jasny płyn, rozpuszczalny w alkoholu. Stosuje 
się w przypadkach kolek żółciowych w dawkach po 0,5—1 gr. dziennie.

Acidum protocetraricum. Patrz Cetrarin.
Acidum salaceticum =  Acidum acetylosalicylicum.
Acidum sulfotumenolicum. Patrz Tumenol.
Acidum thyminicum. Acidum nucleotinophospkoricum. Bez

postaciowy brunatnawo-żółty proszek, rozpuszczalny w wodzie. Sto
suje się w przypadkach ostrego artretyzmu po 0,5 gr. trzy razy 
dziennie; w przypadkach chronicznych — po 0,3 gr. dwa razy dzien
nie przez 3 miesiące.

Acitrin. Ester etylowy kwasu fenylocynchonowego.
C9H6NC6Hs . COOC.;H5. Żółtawy proszek, pozbawiony zapachu
i smaku; trudno rozpuszczalny w wodzie, łatwo w organicznych roz
puszczalnikach. Topi się w temperaturze 59°. Stosuje się w przy
padkach nerwobólu kulszowego, artretyzmu, bóli nerwonych. Dawka 
4 razy po 0,5 gr.; w razie potrzeby 3 razy dziennie po 1 gr. Fabr. 
Fr. Bayer, Ełberfeld.

A c itr in u m  com p ositu m  zawiera prócz 0,5 gr. Acitriny jeszcze 
0,0003 gr. Colchiciny na tabletkę.

Acriflavin. 3. 6. diamido-10-metylo akrydyna. Żółty pro
szek, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w roztworze soli 
kuchennej i cytrynianu sodowego. Stosuje się jako desinficiens do 
ran, Antigonorrhoicum. W handlu znajduje się pod postacią pasty 
mydlanej, kleiku żelatynowego, zawierających po 0,1% acriflaviny.

Actinophor. Składa się z trzech części czystego tlenku ceru 
i 1 części czystego dwutlenku toru. Stosuje się w diagnostyce przy 
pomocy promieni Rontgena i w przypadkach chorób przewodu po
karmowego.

Activ. Środek na włosy. Zawiera glycerynę, amoniak i dwu
węglan sodowy. Fabr. Budny, Warszawa.
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NH*Adalin. C O < jjfj qq_  c'Br (C2H5)2 -Bromodwuetyloacety-
lomocznik. Biały, niemal bezwonny, krystaliczny proszek, pozbawio
ny smaku. Trudno rozpuszcza się w zimnej wodzie i eterze nafto
wym Ulatnia się z parami wodnemi i łatwo sublimuje, już w temp. 
60— 80“. W wodzie gorącej rozpuszcza się łatwiej, łatwo w alko
holu, acetonie i benzolu. Topi się w temp. 115°—116°.

Jeżeli nagrzejemy adalinę z ługiem sodowym, to wydzieli się 
zapach amoniaku, a zwilżony papierek kurkumowy zbrunatnieje.

Jeżeli 0,2 gr. adaliny rozpuścimy na gorąco w 5 cm.3 wody, 
do której dodano 10 kropli ługu sodowego, roztwór zakwasimy 
kwasem octowym i przesącz skłócimy z chloroformem i wodą chlo
rową, to warstwa chloroformowa zabarwi się na żółto. Jeżeli roz
łożymy adalinę przez nagrzewanie z ługiem sodowym i mieszaninę 
zakwasimy następnie kwasem azotowym, to po dodaniu roztworu 
azotanu srebra opadnie żółtawy osad.

Jeżeli wykłócimy 1 cz. adaliny z 50 cz. wody i przefiltrujemy, 
to przesącz winien posiadać odczyn obojętny i nie powinien zmieniać 
się od roztworu azotanu barowego.

Spalona na blaszce platynowej, nie powinna adalina pozosta
wiać popiołu.

W celu oznaczenia ilości bromu w adalinie należy 1 gr. wy
suszonej w eksikatorze substancji gotować przez 2 godziny pod 
chłodnicą zwrotną z 80 cm.3 roztworu 15.0 KOH w 100 cm 3 alko
holu metylowego. Następnie mieszaninę zakwasza się. kwasem azo
towym (c. wł. 1,2), dodaje nadmiar ‘ /.o n- roztworu azotanu srebra 
i mianuje wobec ałunu żelaziamonowego w wyraźnie kwaśnym roz- 
czynie, zapomocą '/u n- roztworu rodanku amonowego.

Adalina zawiera około 33% bromu.
Adalina stosuje się, jako środek uspokajający, w dawkach 

po 0,25 do 0.5 gr.. trzy do czterech razy dziennie, w zimnej wodzie, 
lub jako środek nasenny w dawkach po 0,75 do 1 gr. na 1/2 godziny 
lub na godzinę przed udaniem się na spoczynek.

Adamon. Ester borneolowy kwasu dwubromodwuhydrocyna- 
monowego. (C6H5CHBr—CHBr. COOC](,Hn.

Biały krystaliczny proszek, pozbawiony smaku i niemal bez
wonny. W wodzie się nie rozpuszcza, łatwo rozpuszcza się w go
rącym alkoholu, chloroformie, eterze. Topi się w temp. 75°. Zawiera 
około 35% bromu i 35% bomeolu.

Nagrzany w epruwetce, topi się adamon początkowo, a na
stępnie zwęgla się, wydzielając swoisty zapach cynamonowaty. Jeżeli 
gotować będziemy 1 gr. adamonu przez kilka godzin z 10 cm 3 15%-go 
alkoholowego ługu potasowego, płyn rozcieńczymy równą ilością 
wody i zakwasimy kwasem azotowym, to w przesączu brom wy
kryć możemy roztworem azotanu srebra

Jeżeli maią ilość adamonu zagotujemy przez kilka minut 
z alkoholowym ługiem potasowym i następnie rozcieńczymy równą 
ilością wody i zakwasimy kwasem siarkowym, to mieszanina posia
dać będzie, szczególniej po zagrzaniu—silny zapach borneolu.

Jeżeli skłócimy adamon z wodą i przefiltrujemy, to przesącz 
nie powinien dawać osadu, zmętnienia, ani zabarwienia od roztworu 
azotanu srebra, roztworu azotanu barowego lub chlorku żelazowego.

W celu ilościowego oznaczenia bromu 1 gr. adamonu lub 
1.3 gr. tabletek adamonowych, gotuje się przez 8 godzin pod chłód-
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nicą zwrotną ze 100 cm.3 15% go alkoholowego roztworu KOH. 
Mieszaninę wlewamy do zlewki, popłukujemy wodą i ostudzamy 
na 15—20°. Po dodaniu 60 cm.3 kwasu azotowego (c. wi. 1,2) 
i 10 cm.3 roztworu siarczanu żelaziamonowego, mianuje się metodą 
Volharda roztworem n. azotanu srebra.

Stosuje się w przypadkach neurastenji, histerji, bólach serca 
i t. p. Dawka 2—3 razy dziennie 0,5 gr. do 1 gr.; przeważnie pod 
postacią tabletek.

Adamynin.—Tabletki i pastylki. Podług danych producen
ta, C. Adamy z Wrocławia, przetwór ten składa się z „Herba Trifol. 
fibrin.. Herb. Taraxaci, Herba Absinthii. Herb. Millefolii, Herb. 
Menthae pip., Herb. Marrub. albi. Herb. Centauri minor., Herb Po- 
łygal. anrar., liad. Gentian., Cort. Rhamni frangulae. Stosuje się 
w przypadkach cierpień żółciowych.

A d a m y n in -G lo r ia -P a s t i l len . Podług danych producenta, są 
to tabletki zawierające Cortes Frangulae, Fruetus Juniperi. Herba 
Trifolii fibrini. Herba Absinthii, Folia Sennae, Rad. Liquiritiae, 
Jalappae, Aloe i Natr bicarbonicum.

A d a m y n in -R h e u m a  u. N ieren p a stillen . Składają się podobno 
z Herba Betulae. Equiseti, Millefolii, Trifoli fibrini, Centauri minoris. 
Folia Uvae Ursi, Fruetus Juniperi, Radix Gentianae, Cort Rhamni 
Frangulae, Radix Jalappae, Aloe, Flor. Chamomillae, Natr. bicarbo- 
nicum. Natr. salicylicum. Jod. Brom.

Addyol. 1%-towy wodny roztwór kwasu pikrynowego. Sto
suje się w przypadkach oparzenia

Adeniin. Ciało działające w podobny sposób, jak naparstnica: 
znajduje się w Adenium Hongkel. Stosuje się jako Cardiotonicum.

Adhaesol. Pod tą nazwą w handlu znajdują się 2 pre
paraty :

1) Składa się z 350.0 żywicy kopalowej, 30,0 Benzoesu, 30,0 
balsamu tolutańskiego, 20,0 olejku tymiankowego, 3,0 a-naftolu 
i 1000,0 eteru. Używa się do pędzlowania w przypadkach anginy, 
wrzodach na tle tuberkulicznem, egzemy i t. p.

2) Jest białawo-żółtą, kleistą substancją jałową, zawierającą 
lanolinę, lecz nie zawierającą kauczuku. Służy jako podstawa do 
maści z ichtyolem, chryzarobiną, dziegciem.

Adigan. Preparat digitalisowy, otrzymany przez wytrącenie 
digitoniny i substancji saponinowych. Fabr. G. Richter, Budapeszt.

Adiptine. Składa się z 20,0 Cerae albae, 80.0 Parafin, 
solid., 400.0 Ol- Amygdalar. dulc., 250,0 Lanolin., '50.0 Aq Ro- 
sarum. 20,0 Aq. Laurocerasi, 4,0 Tinct. Benzoes. Stosuje się do 
pielęgnowania skóry.

Adolan. Maść zawierająca podług danych producenta 1% 
mentolu, 5% salicylanu metylowego, 5% kwasu salicylowego, 4% chlo
roformu, 5% kamfory, olejki eteryczne, roślinne i zwierzęce tłuszcze. 
Stosuje się w przypadkach reumatyzmu.

Adrenamine. Preparat z nadnercza.
Adrenaton. Preparat z nadnercza.
Adrenine. Preparat z nadnercza.
Adrenol. Preparat z nadnercza, rozpuszczony w oliwie. Uży

wa się do pędzlowania.



6

Adrencain. Mieszanina adrenaliny z eukainą. Używa się 
do anaestezji.

Adrepatine. Preparat od hemoroidów; znajduje się w han
dlu pod postacią maści (pommade) i czopków. Zawiera adrenalinę, 
stovainę, anestezynę, wyciąg z kasztanowca gorzkiego, opium, Rad. 
Hamamelidis. Fabr. Midy w Paryżu.

Aescorcin. Pochodna Aesculetyny, produkt rozczepienia Aes- 
euliny. Brunatny proszek. Stosuje się w 10 —20%-ym wodnym 
roztworze w praktyce ocznej, do celów diagnostycznych.

Aesculin. Glukozyd z kory Aesculns Hippocastanum. Sto
suje się do wstrzykiwań podskórnych (0,3 cm.3 5$-ego roztworu, 
otrzymanego przy pomocy 2 -3 % sody).

Althylenglycolomonobenzoesowy ester. Patrz Ristin.
Aethylsublimat. Patrz Hydrargyrum aethylochloratum.
Afenil. Połączenie chlorku wapnia z mocznikiem. Ca Cl2. 

4 . CO (NIL,U- Biały, niehygroskopijny proszek, łatwo rozpuszczalny 
w wodzie, nie rozpuszczalny w alkoholu. Zawiera 11,42% Ca 
i 68,28% mocznika. Stosuje się. dożylnie w 10%-ym roztworze, w przy
padkach astmy, zatrucia jodem, pokrzywki i w celu zapobieżenia 
anaphylaksji przy wstrzykiwaniu surowic. Fabr. Knoll i Sp., Lud- 
wigshafen.

/C H 3
Afridol. Oksymercuri-o - toluylan sodowy. G6H3—COONa

MlgOH
W handlu znajduje się pod postacią mydła afridolowego, stosowa
nego zamiast mydła sublimatowego. Mydło to jest niezabarwione, 
słabo uperfumowane. Zawiera 4% afridolu, co mniej więcej odpo
wiada 2$ rtęci metalicznej. Używa się do dezynfekcji rąk i po ope
racjach, nie działa żrąco, a więc nie niszczy instrumentów chirur
gicznych. Bada się mydło na zawartość afridolu w następujący sposób:

Roztwór 1 gr. mydlą afridolowego w 20 cm.3 wody nie po
winien czernieć lub dawać czarnego osadu od siarczanu amonowego. 
Gdy jednak zagotujemy 1 gr. mydła afridolowego z 5 cm.3 kwasu 
solnego przez 5 minut i zalkalizujemy płyn nadmiarem amoniaku, 
to po dodaniu kilku kropli siarczanu amonowego opadnie czarny 
osad siarczku rtęci.

Wodny roztwór mydła afridolowego, po przefiltrowanin, nie 
powinien dawać osadu z klarownym roztworem białka, przygotowa
nym na zimno.

W celu określenia ilości afridolu w mydle, należy pokrajać 
na drobne kawałki 10 gr. mydła, rozpuście w kolbce Brlenmeyera 
w 100 cm.3 wody i po dodaniu SO cm.3 kwasu solnego (o c. wł. 
1,124), gotować przez 4 godziny pod chłodnicą zwrotną. Po ostu
dzeniu przemywa się kwasy tłuszczowe wodą, umieszcza się je po
nownie w kolbce i wylugowuje z nich resztki chlorku rtęciowego 
przez gotowanie z wodą: po ostudzeniu, filtruje się i starannie prze
mywa na sączku. Do połączonych przesączów wprowadza się siarko
wodór i wydzielony siarczek zbiera na zważonym i uprzednio w temp. 
100“ wysuszonym sączku. Po wymyciu osadu, usuwa się ewen
tualnie wydzieloną siarkę alkoholem, gorącym siarczkiem węgla i po
nownie alkoholem i suszy sączek wraz z osadem w suszarce w 1000 
i studzi w eksikatorze. Znaleziona ilość siarczku rtęciowego po-
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mnożona przez 8,6202 da nam ilość rtęci, znajdującej się w mydle 
afridolowem.

Agarase. Tabletki, zawierające Agar-agar i bułgarski lacto- 
ferment. Używa się w przypadkach chorób przewodu pokarmowego, 
po 3 tabletki podczas jedzenia. Fabr. Uhlmann—Eyrand w Genewie.

Agarolina „Glyceryna zgęszczona”. Zawiera Tragakantę, gli
cerynę, Ol. Geranji, Spir. Vini, Aq. destillata. Fabr. Balkowski, 
W arszawa.

Agarophen. Tabletki zawierające fenolftaleinę i agar-agar. 
Środek przeczyszczający.

Agarulin. Preparat, zawierający agar-agar i Extr. Rhamni 
Puisbianae. Środek przeczyszczający. Fabr. B. Siegfried, Zoflngen.

Agat ziarnisty. Brunatny proszek, zawierający Ac. boricum, 
Natr. biboricnm, Saccharinum, Amylum. Fabr. Trębaczkiewićz — 
Warszawa.

Agatol. Eliksir do zębów, zawierający Ol. Menthae pip. 
Mentol., Ol. Anisi, Tbymol., Ol. Caryophyllor., Ol. Eucalypti, Cam- 
phora i Spir. Vini. Fabr. St. Górski — Warszawa.

Agobilin. Ocukrzone tabletki, zawierające po 0,088 gr. Stron- 
tium cholicum, 0,032 gr. Strontium salicylicum i 0,04 gr. phenol- 
phtaleinnm diacetylatum. Stosuje się jako cholagogum; rano i wie
czorem 2 tabletki. A g o b ilin  I H —są to jasno-brunatne tabletki, 
zawierające 1/3 część poprzedniej ilości dwuacetylofenolftaleiny. Fabr. 
Gebe i Sp. Drezno.

Agomensin. Hormon z Corpus luteum. W handlu znajduje 
się pod postacią tabletek, zawierających jakoby 0,02 gr. substancji 
działającej, a oprócz tego talk, skrobię i cukier mleczny. Stosuje się 
w przypadkach braku miesiączki, w okresach przekwitania i t. p., 
trzy razy dziennie po 1 do 3 tabletek. Fabr. To w. przemysłu che
micznego w Bazylei (,,Ciba“).

Aguma. Łatwo rozpuszczalny, smaczny preparat białkowy 
ze strączków Soji. Zawiera około 50% białka i przeszło 2,3% lecyty
ny. Fabr. Thoerl, Harburg.

Agrippin-Auxiletten. Tabletki, zawierające fenacetynę, ko
feinę, aspirinę, jodek potasowy. Stosuje się jako Antipyreticum.

Aguttan. Oksychinolinowy ester kwasu salicylowego.
OTTCs H *< qqq ę u k  Żółtawy krystaliczny proszek, nierozpuszczal

ny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu; niemal pozbawiony 
smaku. Topi się w temp. 107". Alkoholowy roztwór barwi się od 
roztworu chloru żelazowego na jasno-zielony kolor. Stosuje się jako 
środek od artretyzmu, jako środek uspąkajający bóle newralgiczne, 
bóle w stawach i t. p. Dawki 0,5 do 1 gr.; dziennie do 5 gr. w wo
dzie alkalicznej. Fabr. Athenstudt i Redeker, Hemelingen.

Aknolowy puder. Zawiera podług danych producenta: feny- 
looctan glinu, kredę, węglowodany, zasadowy krzemian glinu, tlenek 
eynku i cynober. Cielisty proszek, obdarzony słabym zapachem fe
nolu. Stosuje się przeciwko liszajom.

Aktinium. Substancja promieniotwórcza, wydzielająca znacz
niejsze ilości emanacji. Grubo-ziarnisty, brunatny proszek, nie roz-
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puszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwasie solnym i azotowym. 
Fabr. chininy, Braunschweig.

Alacet. Tabletki, zawierające Plumbum aeeticum, Alumen 
i Acid. boricum. Stosuje się do przyrządzania płynu zastępującego 
płyn Burowa.

Alapurin. Adeps lanae purissimus.
Alba Creme. Zawiera 150,0 Glycerini puriss., 125,0 Ol. 

amygdalar. dulc., 250.0 Ad. Lanae, 6.5 perhydrolu, 10,0 Borax, 
118,0 Aq. Rosae, 1.0 perfum, 1,5 Geraniolu.

Albocarbon. Patentowana nazwa dla naftaliny.
Alcarsodyl. Ampułki z Natr. cacodylicum. Fabr. Laokoon,

Lwów.
Alcet. Pasta do zębów. Zawiera Aluminium acetico-tarta- 

ricum, Myrrhę, tymol i t. p.
Alcoholaturae. Nalewki otrzymane drogą maceracji ze świe

żych surowców roślinnych.
Alcohol de Menthe Ricqueles. Składa się z 80 części spiry

tusu i 3,5 części Ol. Menthae pip.
Alcol. Płyn spirytusowy, zawierający mentol, kwas salicy

lowy i glicerynę. Stosuje się przeciw swędzeniu ciała. Fabr. Gą- 
secki, Warszawa.

Alcola. Tabletki, zawierające emetyk. Zalecane przeciw 
opilstwu.

Alcopon. (Alcaloida opii composita). Zawiera wszystkie 
alkaloidy opium. Biały proszek. Fabr. Stowarzyszenie Aptekarzy 
w Hamburgu.

Alcresta Ipecacnanhae. Tabletki z zawierającego wodę 
krzemianu glinowego, w którym drogą adsorbcji osadzono z obojęt
nych lub słabo kwaśnych roztworów alkaloidy z Radix Ipecaeuan 
hae. Alkaloidy te w zetknięciu ze słabo alkalicznymi roztworami 
wydzielają się, wskutek tego wywiązują one swe działanie dopiero 
w alkalicznem środowisku jelit. Stosuje się zamiast Infusum Ipe 
cacuanhae.

Aldoform, Roztwór mydła, zawierającego 10%, aldehydu mrów 
kowego. Zapach miły. Stosuje się, jako Desinficiens, w 2—3%-ym 
ciepłym wodnym roztworze. Techniczny preparat zawiera 7% aldehydu 
mrówkowego, a stosuje się pod postacią 3 do 5% e g »  roztworu, na 
ciepło.

Aldogen. Mieszanina 20 cz. chlorku bielącego, 10 cz aldehy
du mrówkowego i 30 cz. wody. Używa się do dezynfekcji

Aletodin. =  Acidum acetylosalicylicum.
Aleudrin. Karbaminowy ester alkoholu a . i—dwuchloroizo- 

propylowego. CH2C1 —CH (OCONIL1— OHjCl. Biały krystaliczny 
proszek, bardzo trudno rozpuszczalny w zimnej wodzie lok. 0,75J), 
trudno rozpuszczalny w wodzie gorącej o 70° (ok. 6%, łatwo rozp. 
w alkoholu, eterze, benzolu, acetonie, glycerynie i olejach tłustych. 
Z benzolowego roztworu ligroina strąca aleudrynę. Przez dodanie 
2% glyceryny można otrzymać na ciepło 2%-wy wodny roztwór aleu- 
dryny, z którego w temperaturze ciała kryształki aleudryny się nie 
wydzielają. Aleudryna topi się w temperaturze 8.".
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Jeżeli ogrzejemy alendrynę z rozcieńczonym ługiem potaso
wym, to wydzieli się zapach acetamidu; jeżeli zaś ogrzejemy ją 
ze stężonym ługiem potasowym, to rozkład staje się dalej idącym 
i wydziela się zapach aldehydu i amoniaku; wydzielające się przy tem 
pary, wprowadzone do amoniakalnego roztworu srehra, redukują go, 
dając zwierciadło. Aleudryna rozpuszcza się w zimnym stężonym 
kwasie siarkowym bezbarwnie; roztwór pozostaje bezbarwnym przez 
czas dłuższy. Lecz wskutek ogrzewania tego roztworu aleudryna 
się. rozkłada i płyn "barwi się na brunatno.

Aleudryna stosuje się jako środek uspokajający i nasenny, 
w dawkach po 0,5 gr. — 1,0 do 2 gr. pod postacią proszków lub 
tabletek. Fabr. Dr. Beckmann. Berlin.

Algiron Organiczny związek żelaza, zawierający 11% Fe. 
Stosuje się w przypadkach aneinji i błędnicy.

Algocratine. (αλΤοζ—ból, καατεω—zwalczam). Mieszanina 
40% fenacetyny, 40% pyramidouu i 11% koffeiny. Proszek od bólu 
głowy. W handlu znajduje się w kapsułkach. Fabr. E. Lancos- 
me, Paris.

Algophon. Na zielono zabarwiona mieszanina 90 części Spir. 
Cochleariae i 12 cz. Ol. Sinapis. Stosuje się od bólu zębów,

Algorin. Zawiera chloreton, mentol, kamforę i Ol. parafin. 
Fabr. Tow. Akc. Spiess, Warszawa.

Algorol. Roztwór 2,05% kamfory, 8,24% jodku potasowego 
i 0,474% sublimatu w mocnym alkoholu. Stosuje się jako środek od 
odmrożenia.

Alival. Jododwuhydroksypropan CH2J— CHOH—CH-.OH.
Bezbarwny, jedwabisty, krystaliczny proszek, łatwo rozpuszczalny 
w wodzie i organicznych rozpuszczalnikach; w oleju rycynowym roz
puszcza się w stosunku 1:10. Zawiera 62,8% jodu. Topi się w tem
peraturze 48—49".

Jeżeli wodny roztwór alivalu (0,1 gr. +  5 0) zmieszamy z roz
tworem nadmanganianu potasowego na zimno, to barwa płynu się 
nie zmieni i gdy dodamy chloroformu, to warstwa chloroformowa 
płynu nie zabarwi się; gdy wszakże mieszaninę powyższą uprzednio 
zagotujemy, to płyn zbrunatnieje, a skłócony z chloroformem zabar
wi warstwę chloroformową płynu na kolor fijolkowy.

1 gr. Alivalu winien się klarować i bezbarwnie rozpuszczać 
w l.cm.3 wody; roztwór ten winien być obojętny. Wodny roztwór 
aliralu (1:20) nie powinien zmieniać się od wody siarkowodorowej, 
a zakwaszony kwasem azotowym oie powinien dawać osadu lub 
zmętnienia od roztworu azotanu srehra lub od roztworu azotanu ba
rowego. 0,5 gr. alivalu po spaleniu nie powinien pozostawiać popiołu.

W celu ilościowego oznaczenia jodu w aliralu rozpuszczamy 
0,3 gr. w 1 cm.·1 wody, dodajemy 10 cm.3 ługu sodowego i przez 
V2 godziny gotujemy, zastępując stało wyparowaną wodę. Po ostu 
dzeniu płyn zakwaszamy rozcieńczonym kwasem azotowym, dodaje 
my kilka kropli roztworu siarczynu sodowego (1:10) i 20 cm.* 1 /10 
norm. roztworu azotanu srebra. Nadmiar ostatniego mianujemy 
1/10 norm. roztworem rodanku amonowego wobec roztworu ałunu 
żelazowego, jako wskaźnika

Alival używa się zamiast jodku potasowego wewnętrznie 
w dawkach, po 0,3 gr. kilka razy dziennie, lub podskórnie w roz-
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tworach 10 do 25%-ych. Stosuje się też pod postacią maści, zawie
rających 10 do 25% alivalu. Fabr. Meister Lucius i Bruning w Hoechst.

Nie należy mylić alivalu (jododwuhydrooksypropanu) z jo- 
thionem (dwujodobydrooksypropanem)!

Alkarson. Roztwór 0,003 gr. Solarsonu i 0,0005 gr. azota
nu strychniny, w rurkach po 1,2 cm3. Stosuje się jako środek wzmac
niający.

Allantoin. Substancja działająca z Symphytum officinale 
Otrzymuje się syntetycznie drogą utlenienia kwasu moczowego. 
Biały, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w gorącej wodzie i alko
holu, nie rozpuszczalny w eterze. Topi się, rozkładając w temp. 
226°. Stosuje się pod postacią 0,3 do 0 ,4% -go roztworu.

Allocain. Mieszanina Nowokainy i Alypiny. Stosuje się 
w mieszaninie z suprareniną i tymolem do miejscowego znieczulania 
w praktyce dentystycznej.

Allotropin. Połączenie heksametyleuotetraminy z kwasem 
ortofosforowym. (CH2/eN4. H3PO,l. Biały, łatwo rozpuszczalny 
w wodzie proszek, posiadający słaby zapach aldehydu mrówkowego. 
Zawiera mniej więcej 36% kwasu fosforowego i urotropiny. Sto
suje się, jako środek antyseptyczny. w dawkach po 1 —2 gr. kilka 
razy dziennie, w roztworze. Fabr. Friedrich i Muller, Kolonja.

Allpnen. Mieszanina wysuszonego i sproszkowanego czosn
ku z 20% salolu. Stosuje się nod postacią tabletek przeciw chole
rze i dęzynterji Oprócz tabletek znajdują się w handlu „Allphen- 
Makro i Mikroclysma" . Są to kapsułki żelatynowe, zawierające 
50 gr., ewentualuie 17 gr. substancji. Dawka 4 razy dziennie po 
3 tabletki.

Alphacain =  a—Eucainum.
Alpha Guajacol =  Guajacolum cristallisatum.
Altannol. Aluminium acetico-tannicum. Produkt przyłącze

nia zasadowego octanu glir.u i taniny. Miałki, jasno-żólty proszek, 
nie rozpuszczalny w wodzie. Altannol jest nie hygroskopijny i trwały. 
Zawiera około 50% taniny. Stosuje się jako środek ściągający w przy
padkach biegunki. Fabr. Zakłady Chemiczne w Rudolstadt.

Alucol. Koloidalny wodorotlenek glinu; w handlu znajduje 
się pod postacią proszku i tabletek po 0,5 gr. Stosuje się w przypad
kach kwasowości nadmiernej lub przeczulicy błony śluzowej żołąd
ka w dawkach po 1 gr. na ł/2 godziny lub na 1 godzinę przed i po 
jedzeniu. Fabr. Dr. A. Wander, Bem.

Aluminium lacticum. (CH3.CHOH.COCn3 Al. Otrzymuje 
się przez rozpuszczenie świeżo strąconego wodorotlenku glinu w kwa
sie mlekowym i oczyszczenie tą drogą otrzymanego produktu przez 
krystalizację. Biały lub żółtawo-hiaiy, drobno-ziarnisty proszek, 
obdarzony swoistym zapachem soli kwa-u mlekowego i słabo-kwaś- 
nym smakiem. W wodzie gorącej rozpuszcza się do 8jj; taki roz
twór również i po ostudzeniu nie wydziela soli, podczas gdy roztwo
ry bardziej stężone dają osady. Wodny roztwór posiada odczyn 
kwaśny: jest on dosyć trwały, choć z czasem się rozkłada.

Gdy do wodnego roztworu mleczanu glinowego (1:20) doda
my amoniaku, wydzieli się biały, galaretowaty osad, który tylko częś
ciowo rozpuszcza się w nadmiarze amoniaku. Jeżeli spopielimy nieco 
mleczanu glinowego, popiół ten zwilżymy roztworem azotanu kobal-



11

towego i będziemy nagrzewali dmuchawką na węglu drzewnym, to 
utworzy się niebieski stop. Jeżeli wodny roztwór ogrzać z roztwo
rem nadmanganianu potasowego, to ptyn odbarwi się i wydzielać się 
będzie zapach aldehydu. Wodny roztwór mleczanu glinowego nie 
powinien zmieniać się ani od wody siarkowodorowej, ani. po zakwa
szeniu kwasem, azotowym, od roztworu chlorku barowego lub azo
tanu srebra. Świeżo otrzymany roztwór żelazocyanku potasowego 
nie powinien natychmiast po dodaniu roztworu mleczanu glinowego 
barwić się na niebiesko. Jedna objętość wodnego roztworu mlecza
nu glinowego z dwoma objętościami alkoholu nie powinna dawać 
zmętnienia. Wodny roztwór mleczanu glinowego, zadany nadmiarem 
amoniaku, nie powinien dawać osadu ani z kwasem szczawiowym, 
ani z wodą wapienną. Wodny roztwór, zadany nieznaczną ilością 
kwasu siarkowego i ogrzany, nie powinien wydzielać zapachu kwa
sów octowego lub masłowego. 1 gr. mleczanu glinowego po spo
pieleniu i wyprażeniu powinien pozostawiać 0,17 gr. popiołu.

Mleczan glinu zastępować ma zasadowy octau glinu do okła
dów, do przemywania ran. ust; stosuje się roztwory zawierające 
0,5 do 2% mleczanu; do przepłukiwania pęcherza i przewodu moćzo- 
płciowego stosuje się roztwory 0,1 do 0,2%-owe. Fabr. C. H. Boeh- 
ringer w Nieder Ingelheim.

Aluminium silicicum Neutralon. Biały, bezbarwny pro
szek, pozbawiony smaku, niemal nie rozpuszczalny w wodzie, częś
ciowo rozpuszczalny w ciepłym rozcieńczonym kwasie solnym lub 
ługu sodowym. Rozcieńczony przesącz. otrzymany po przefiltrowa- 
nin ogrzanego z kwasem solnym neutralonu, daje od ługu sodowe
go lub amoniaku — biały osad. rozpuszczalny w nadmiarze ługu so
dowego. Nieznaczna ilość neutralonu stopiona z perłą fosforową 
daje w niej, po ostudzeniu, wyraźny szkielet kwasu krzemowego.

Gdy skłócimy l gr. neutralonu z 50 cm.3 zimnej Wody i prze- 
filtrujemy po upływie 10 minut, to przesącz powinien posiadać 
odczyn obojętny i nie powinien przez 5 minut opalizować lub dawać 
zmętnienia od roztworu azotanu barowego lub azotanu srebra. 1 gr. 
neutralonu nagrzewany przez 1/2 godziny na kąpieli wodnej z 10 cm.3 
rozcieńczonego kwasu solnego, powinien dać przesącz, w którym 
woda siarkowodorowa nie powinna wywoływać żadnej reakcji.

Krzemian glinu stosuje się w przypadkach nadmiernej kwa
sowości żołądka, kataru żołądka i t. p. Używa się 3 razy dziennie 
po łyżeczce od herbaty (rano na czczo i na pół godziny przed obia
dem i kolacją). Fabr. Chem. O. A. F. Kahlbaum, Berlin.

Alutan. Koloidalny wodorotlenek glinu, otrzymany z prze
pisu prof. Cloetty. Preparat ten mija podobno żołądek nienaruszouy 
i dopiero w alkalicznem środowisku jelit rozpuszcza się powoli; 
działa ściągająco i dezynfekujące. Dorośli zużywają 2 do a łyżek 
stołowych, dzieci — tyleż łyżeczek od herbaty. Osoby bardzo wraż
liwe zażywać mogą alutan w kleiku. Fabr. B Siegfried w Zo- 
fingen (Szwaj carja)

Αlvenol. Acidum diaethylbarbituricum.
Amalah-Tee Zioła, zawierające 50 cz Herb. Uentauri 

centif., 20 cz. Eryngium tricuspidat., A cz. Herb. Polygalae, 5 cz. 
Herb Droser. rotundifol., 7 cz. Lichen islandic., 10 cz. Herb. Ab- 
synth., 5 cz. Flor. Chamomil. W handu znajduje się też wyciąg, 
winko i tabletki Arnalah. Stosuje się w przypadkach przeziębienia, 
kataru, osłabienia i t. p. Fabr. Dr. Eder, Berlin 30.
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Amarin. Pod tą nazwą w handlu istnieją dwa preparaty:
1) Trójfenylodwuhydroglyoksalina; biały, krystaliczny proszek 

rozpuszczalny w alkoholu i eterze; topi'się w 100”. Produkt znany 
w nauce.

2) Wyjałowiony roztwór Natr. glicerinophosphoric., Strychnin, 
cacodylicum i Novocain.v: ampułki po 1,1 cm.:l Stosuje się w przy
padkach neurastenji płciowej. Fabr. Salomon, Oharlottenburg.

Ambrettol. Dwunitrobutylometylokrezol. Sztuczne piżmo.
Ambrin. Stop bursztynu z parafiną lub roztwór żywic w pły

nie spirytusowein. Służy do spryskiwania ran, gdy nie można na
tychmiast nałożyć opatrunek. Podług Pharmaceutical Journal woj
skowe apteki francuskie przygotowują ten preparat podług następu
jącej recepty: Resorcini 1,0, Ol. Eucalypt. 2 0, Ol. 01ivarum 5,0, 
Paraffin solid. 67,0, Parafin, liquid 25,o.

Ameisine. Rozpuszczalny w wodzie, stały mrówczan glinu. 
Stosuje się zamiast octanu glinu, jako Desinficiens. Fabr. Diamalt- 
gesellschaft, Monachium.

Amenyl. Chlorowodorek metylbydrastimidu. C22Hs4Na05. 
HCl. Pochodna Hydrastyny. Jasno-żółtawe, krystaliczne igiełki, 
rozpuszczalne w gorącej wodzie i alkoholu. Punkt topliwości 227“ 
W ciepłej wodzie tworzy się z łatwością przesycony roztwór, 
z którego wydzielają się w skutek tarcia ścianek naczynia - igiełki, 
które po wysuszeniu na talerzu porcelanowym rozpuszczają się we 
własnej wodzie krystalizacyjnej, w lit)'1. Amenyl trudno rozpuszcza 
się w gorącej benzynie, łatwo natomiast w ciepłym chloroformie. 
Stężony kwas siarkowy barwi się od malej ilości amenylu na mocno 
żółty kolor: z odczynnikiem Erdmanna tworzy się fioletowo czerwo
ne zabarwienie, przechodzące w kolor brunatny W wodnym roz
tworze amenylu dają ług sodowy, roztwór sody i amoniak — strąty. 
Strąt ten, składający się z czystei zasady, po przemyciu i przekry- 
stalizowaniu z alkoholu (w którym trudno się rozpuszcza), daje jas
no-żółte igiełki, topiące się w temp. 192". Wodny roztwór amenylu 
daje z azotanem srebra serowaty osad, łatwo rozpuszczalny w amo
niaku. Używa się pod postacią tabletek po 0,95 gr dwa razy dzien
nie, w przypadkach braku miesiączki i t. p. zaburzeniach. Fabr. 
E. Merck, Darmstadt

Ami. Przysypka dla dzieci, zawierająca tannoform, tlenek 
cynka i talk. Fabr. Dr. Perlis.

Amidoazotoluolum medicinale
ch3- c6h4- n= n -  c6n3(g£;

czerwonawo-brunatny. krystaliczny proszek, wyglądający po roztar
ciu żółto: rozpuszcza się łatwo w alkoholu, eterze, olejkach i tłusz
czach. W wodzie niemal się nie rozpuszcza. Topi się w temp. 102". 
Roztwór amidoazotoluolu ..Agra'- w alkoholowym ługu sodowym 
(w którym nieznacznie się tylko rozpuszcza) jest żółty; barwa ta 
po dodaniu kwasu octowego nie ulega zmianie Szkarłat R nato
miast, w tymże rozpuszczalniku rozpuszcza się łatwo, dając kolor 
czerwony: kwas octowy z roztworu tego strąca osad i płyn barwi 
się na kolor jaskrawo-ezerwony. W kwasie siarkowym amidoazoto- 
luol rozpuszcza się dając płyn czerwonawo-żółty; od wody płyn ten 
staje się czerwony. Natomiast Szkarłat R barwi kwas siarkowy na
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niebieskawo-zielono: od wody barwa ta poprzez. niebieską przechodzi 
w jaskrawo-czerwoną. Szkarłat R topi się w  temp. 184—186".

Amidoazotoluolum medicinale zalecane bywa w przypadkach 
skaleczeń, gdy większe części skóry muszą być zagojone, naprz. przy 
oparzeliznach. Stosuje się przeważnie pod postacią maści; t. zw. 
..Scharlach Salbe1, jest maścią waselinową zawierającą 8% amidoazo- 
toluolu. Fabr. A. G. fur Anilin-Fabrikation, Berlin.

Amidofebrin=Amidopyrinum.
Aminalgesine=Amidopyrinum.
Amipyrin=Amidopyrinum.
Ammonaldlehyd=Hexamelhylentetraminum:
Ammonio-Formaldehyd = Hexamethylentetraminum.
Ammonium heptinchorarsinicum. Patrz Solarson.
Ammonium salicylicum. HO —C6H4 —OOONH4. Biały, kry

staliczny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, obda
rzony stodkawym smakiem. Wodny roztwór salicylanu amonowego 
(1:20) zadany ługiem sodowym, szczególniej przy nagrzewaniu, wy
dziela amoniak. Mocno rozcieńczony roztwór barwi się od chlorku 
żelazowego na ciemno-fioletowy kolor. Roztwór 1 gr. salicylanu 
amonowego w 4 cm.:l wody winien być bezbarwny, obojętny, lub 
conajwyżej słabo-kwaśny, a woda siarkowodorowa nie powinna go 
zmieniać. 5 cm.3 tego roztworu, zadane 1 cm.3 kwasu azotowego
i 10 cm. 3 alkoholu powinny w ciągu 5 minut conajwyżej bardzo 
słabo reagować z roztworem azotanu barowego lub azotanu srebra. 
Salicylan amonowy (0,1 gr.) powinien rozpuszczać się w kwasie 
siarkowym (1 cm.3) bezbarwnie. Stosuje się, jako proszek od bólu 
płowy i jako antirheumaticum, w dawkach po 0,5 gr.

Ammonium trichlorbutylomalonicum =  Toramin.
Amnesin. Roztwór 0,012 gr. mleczanów morfiny i narkotyny, 

oraz 0,2 gr. Chininum bihydrochloricum carbimidat w 1 cm3. Stosuje 
się do injekcji w przypadkach bóli porodowych.

Amocithin Środek odżywczy i wzmacniający, zawiera podług 
danych producenta: 11% czystej lecytyny, hemoglobinę, Ferrum
oxydatum saccbaratum, ciała proteinowe, oraz fosforany żelaza, wap
nia. potasu. Stosuje się w przypadkach neurastenji. bezsenności, 
braku apetytu, błędnicy i t. p. Brunatnawo-żółty, miałki proszek, 
obdarzony przyjemnym smakiem i zapachem wanilji. Używa się
3 razy dziennie, 1 — 2 łyżeczki od herbaty po jedzeniu. Fabr. 
Dr. Romoll. Berlin — Halensee.

Amolin. Proszek od potu nóg zawierający kwasy: salicylowy, 
borowy, winowy, tlenek cynku i talk.

Amorin. Błonnik, otrzymany specjalnym sposobem w celu 
umożliwienia jego spożywania. Ma on służyć drogą .podrażnienia 
muskulatury jelit, jako łagodny środek przeczyszczający. Dawka: na 
czczo lub po kolacji 1—2 łyżek stołowych. Fabr. E. Schenker, Wiedeń.

Amphotropin. Hexamethylentetraminum camphoricum. 
|(CH2)6 N4|2. 08 Hu (COOH)2 Lekki, biały, krystaliczny proszek, 
rozpuszczalny w 10-eiokrotnej ilości wody, jeszcze łatwiej w wodzie 
gorącej. Również rozpuszcza się łatwo w alkoholu i chloroformie. 
Wodny roztwór posiada odczyn kwaśny. Jeżeli 10 cm.3 nasyconego 
wodnego roztworu zadamy 3 cm.3-emi rozcieńczonego kwasu siarko-
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wego, to wydzieli się biały krystaliczny proszek, który po przemyciu 
małą ilością wody i po wysuszeniu, topi się w temp. 186“. Gdy płyn 
ten przefiltrujemy, i przesącz, zagrzejemy, to wydzieli się zapach 
aldehydu mrówkowego; gdy zaś przesącz ten zadamy ługiem sodowym 
i zagrzejemy, to wydzielać się pocznie amoniak. Wodny roztwór 
amphotropiny (1 : 20) winien być klarowny i bezbarwny, i nie powi
nien reagować uni z wodą siarkowodorową, ani z roztworem chlorku 
barowego. Wodny roztwór, po zakwaszeniu rozcieńczonym kwasom 
azotowym—może conajwyżej słabo opalizować.

Jeżeli wodny roztwór amphotropiny zmieszamy z jednakową 
objętością kwasu siarkowego, i ponad tą mieszaninę nalejemy war
stwę roztworu siarczanu żelazawego, to na powierzchni stycznej nie 
powinien tworzyć się pierścień barwny. Amphotropina winna spalać 
się na blaszce platynowej bez pozostałości. W celu ilościowego ozna
czenia kwasu kamforowego rozpuszczamy 2 gr. amphotropiny w 30 cm.3 
mieszaniny jednakowych objętości alkoholu i wody i mianujemy nor
malnym ługiem sodowym w obecności fenolflaleiny. Amphotropina 
zawiera około 42% kwasu kamforowego. Stosuje się w przypadkach 
zapalenia pęcherza moczowego, zapalenia nerek i t- p.. w dawkach 
po 0,5 gr. trzy razy dziennie, dawka ta w razie potrzeby może być 
zwiększoną do ] gr. trzy razy dziennie. Fabr. Meister Lucius 
i Bruning w Hoechst.

Amylencarbamat =  Aponal.
Amylenum hydratum isovalerianicum =  Valamin.
Amynin. Fizjologiczny lek na wrzody w żołądku. Składa 

się z naturalnych antifermentów pepsyny i trypsyny, z domieszką 
soli alkalicznej. Niemal biały, bezwonny proszek, niemal pozbawiony 
smaku. W wodzie nie rozpuszcza się całkowicie. Stosuje się 3 razy 
dziennie po */2 łyżeczki od herbaty w 3 godziny po jedzeniu. Fabr. 
Dr Freund i Dr. ltedlich, Berlin.

Amyrol. Alkohol zachodnio indyjskiego olejku sandałowego; 
izomeron santalolu. Stosuje się przeciwko rzeżączce.

Anacardium pflaster. Collemplastrum Extr. spirit. Anacardii. 
Zawiera wyciąg z owoców Anacardium. Stosuje się jako bezbolesny 
a mocny plaster drażniący skórę, szczególnie w przypadkach zapa
lenia oskrzeli, bólach reumatycznych i t. p. Fabr. E. Dieterich, 
Helfenberg.

Anadol. Mieszanina 79 cz. antyfobryny, 1 cz. kofeiny i 20 cz. 
dwuwęglanu sodowego. Antipyreticum i Analgetieum. Fabr. The 
Wheeler Chemical Works, Chicago.

Anaemin. Smacznym czerwono-brunatny płyn, zawierający 
podług danych producenta, w 100 częściach; 0.2 cz. żelaza, pod po
stacią cukrzanu żelazowego, 2,5 cz. pepsyny. 10 cz. cukru, 18,5 cz. 
alkoholu, 0,5 cz. nalewek aromatycznych i 73,3 cz. wody. Żelazo 
znajduje się w preparacie pod postacią łatwo przyswajalną, pepsy
na — pod postacią aktywną. Stosuje się w przypadkach anemji, 
błędnicy i jako środek wzmacniający, w */2 godziny lub w godzinę 
po obiedzie i po kolacji, po łyżce stołowej. Fabr. Liebe, Drezno.

Anaemogenol. Anaesteticum. używane w praktyce denty
stycznej. Zawiera nowokainę i suprareninę.
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Anaesthyl. Mieszanina 1 cz chlorku metylowego i  5  cz. chlorku 
etylowego. Stosuje się, jako mrożący środek znieczulający, przy 
operacjach dentystycznych

Anaesol. Roztwór tymolu, mentolu, alkoholu, kwasu benzo
esowego, fenolu, olejku gaulteryanowego i eukalyptusowego, glyce- 
ryny, kwasu borowego, indyga i 1% kokainy. Stosuje się, jako anty- 
septyczne Anaestheticum

Analgeticon. Ovulae Valerianae compositae. Środek uspaka
jający i kojący.

Andersona dusting powder. Pulvis inspersorius Anderson. 
Składa się z 6 gr. Camphorae tritae, 30 gr. Atnyli tritici, 15 gr. 
Zinci oxydati. Stosuje się jako przysypka.

Anestyle =  Anaesthyl.
Angiers Emulsion. Emulsja naftowa, otrzymana przy po

mocy gumy arabskiej. Zawiera jakoby 31,7 cm3 nafty oczyszczonej, 
5 42 cm3 glyceryny, 1,13 gr. Cale. hypophosphOros., 0,87 gr. Natr. 
hypophosphoros., 0.65 gr. Natr. benzoic., Musilago Gummi arabici 
i Aqua dest. ad 100,0. Stosuje się w przypadkach stanów zapal
nych przewodów oddechowych i trawiennych, 4 razy dziennie po 
2 — 3 łyżek stołowych. Fabr. Angier Chemical Company, Boston 
U. S. A.

Anginoform Zawiera aldehyd mrówkowy, boraks, wyciąg 
słodowy, cukier i olejki eteryczne. Stosuje się jako środek dezyn
fekcyjny do gardła.

Anginolowe tabletki. Tabletki, ważące po 0,5 gr.; składają 
się z mieszaniny 1 części rozpuszczającego białko enzymu, otrzyma
nego z czystych hodowli Pseudomonas Aeruginis i 100 cz. cukru. 
Tabletki to znajdują się w kapsułkach żelatynowych. Stosują się 
przeciw anginie i cierpieniom krtani. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Angiolymphe du D-r Roux. Ampułki, zawierające glukozyd 
rośliny z rodziny Iridaceae.

Anglopirine. Aeidum acetylsalicylicum.
Anhemor Żółtawa, przezroczysta maść, znajdująca się w han

dlu w tabletkach: zawiera algokrawnę, adrenalinę i wyciąg figowy. 
Stosuje się przeciw hemoroidom. Fabr. E. Lancosme, Paris.

Anilinum stibio-tartaricum. Emśtiąue d'aniline.
\[j +■ a(l- Antymonylowinian aniliny jest białym,

krystalicznym proszkiem, dosyć łatwo rozpuszczalnym w wodzie, 
trudniej rozpuszczalnym w alkoholu. Wodny roztwór tego prepa
ratu (1:50) daje z wodą siarkowodorową pomarańczowy osad. roz
puszczalny w siarczku amonowym. Od chlorku bielącego wodny roz
twór preparatu barwi się na fioletowo. Kwas solny i azotowy daje 
z wodnym roztworem autymonylowinianu aniliny białe strąty, z któ
rych pierwszy rozpuszcza się w nieznacznym nadmiarze kwasu sol
nego, drugi — dopiero w dużym nadmiarze kwasu azotowego. Sto
suje się do injekcji przeciętnie po 0,15 gr. przeciw trypanozomom.

Anodyne. Biały, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wo
dzie i organicznych rozpuszczalnikach: składa się jakoby z fenoksy- 
propanodioln. Stosuje się w przypadkach reumatyzmu, artretyzmu, 
chorób nerwowych po 0,5 gr.
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Zawiera 48.5% rtęci i 80.7% jodu. Miałki, żółty, mikrokrystaliczny 
proszek, nierozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze i glicerynie; 
również nierozpuszcza się w roztworach jodków. Anogon, skłócony 
z rozc. kwasem solnym, daje biały osad kalomel, podczas gdy w prze
sączu wykryć można fenol zapomocą roztworu chlorku żelazowego; 
domieszka soli kuchennej zapobiega tej reakcji.

Jeżeli skłócimy Anogon z rozcieńczonym kwasem solnym, 
przefiltrujemy, przesącz odparujemy do sucha, pozostałość rozpuści
my w wodzie i dó roztworu tego dodamy cyuk i kwas siarkowy, 
a następnie kilka kropli zawierającego kwas azotowy siarkowego 
kwasu, to wydzieli się jod, który wykryć możemy, skłóciwszy płyn 
z chloroformem.

Jeżeli zagotujemy anogon z wodą, przefiltrujemy i do prze
sączu dodamy roztwór chlorku cynawego, .amoniaku lub wody siar
kowodorowej. to płyn nie powinien »ię zmieniać. Stosuje się w przy
padkach syfilisu do wstrzykiwać międzymuskularnych w 10%-ej olei
stej zawiesinie, dającej się wyjałowić w temp. l000 Stosuje się 
też jako przysypka, lub pod postacią maści 1 do 5%-ej w przy
padkach wyrzutów syfilitycznych. Fabr. H. Trommsdorif, Aachen.

Anorrhal. Czopki przeciw hemoroidom, zawierające Extract. 
Suprarenal siec. 0,0002, Extr. Hamamel., Anaestesin ana 0,3. Natr. 
dijodparaphenolsulphonicura 0,01, Alumnol 0,03, Lanolin 0,1, Ol 
Cacao 1,8.

Anorrhal-Puder jest przysypką, składającą się z Anaestesin., 
Extr. Hamamelid; ana 1,2, Alumnol 0,012 gr., Natr. dijodparaphe
nolsulphonicum 0,04 gr., Talcum 45,0, Amylum 50,0.

Auorrhalowa maść posiada ten sam skład, co i czopki, tylko 
zamiast olejku kakaowego, znaiduje się tam mieszanina lanoliny 
i waseliny. Fabr. Apteka „Austria11, Wiedeń.

Anrheuman. Mieszanina metylowego estru kwasu salicylo
wego, mentolu i lanoliny. Środek od reumatyzmu.

Antacedin. Calcium saccharatum C15H.,2Ou . 3 CaO. Bezpo
staciowy biały proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Stosuje się 
przeciw zatruciu kwasami mineralnymi w dawkach po 10 do 20 gr. 
Stosuje się również w dawkach po 1 — 2 gr. przeciw tasiemcowi 
i dyspepsji.

Antalgin. Maż uspokajająca ból, składa się z 1,0 Extr. 
(lannab. indic., 3.0 Menthol, 5,0 Bucalyptol, 50,0 Sapon. stearinic., 
Linim. Oapsic. composit. ad 1000,0.

Antalgol. Amidopyrinum-chinino-salicylicum. Stosuje się 
przeciw reumatyzmowi i artretyzmowi.

Anogon. Dwujodoparafenolosulfonian rtęciawy.
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Antaphrodisiacum Arning. Aupulin., Camphor. trit. ana 0,25, 
Kai. bromat, Antipyrini, ana 0,5 gr.

Anthoxantin. Kapsułki żelatynowe, zawierające chlorek mle
czan wapnia. Służy jako środek zapobiegawczy przeciw gorączce 
siennej. Zażywa się 3 razy dziennie po jedzeniu jedną kapsułkę.

Antiaphthen. Zawiera naftalinę, mydło krezolowe, boraks, 
węgiel i tabakę. Stosuje się przeciw zarazie racic.

Antiarthryl. 50%-owy roztwór Melubryny.
Antiastmaticum. Tabletki zawierające bromek i jodek po

tasowy, mleczan wapnia, Extr. Belladonae i Hyoscyami. Fabr. Kla
we, Warszawa.

Antiberiberin. Środek do zwalczania choroby Beri-Beri, 
preparowany przez Instytut dla badania Beri-Beri w Tokio w Ja- 
ponji, z alkoholowego wyciągu otrąb ryżowych. Czarny, kwaśny 
płyn, bardzo trudno dający się wysuszyć: rozpuszcza się w wodzie 
i alkoholu. W handlu znajduje się też pod postacią proszku i ta
bletek. Stosuje się przeciw chorobie śpiączki tropikalnej do we
wnątrz; lub w cięższych przypadkach — do wstrzykiwań podskór
nych pod postacią 10% -ego roztworu.

Antidecubin. Płytka ochronna przeciw odleżeniu, chroniąca 
odleżałe miejsca przed dalszym uciskiem. Składa się z mocnego 
filcu, zaopatrzonego w otwór i mocno przylegającego do ciała przy 
pomocy masy kleistej. Fabr. Cosack et C-o, Dusseldorf.

Antidolor. Ampułki, zawierające Nowokainę, Suprareninę 
i chlorek sodowy. Stosuje się w praktyce dentystycznej. Fabr. 
Chern. Laboratorium Bawaria, Frankfurt n/M.

Antidulcin. Tabletki, zawierające fosforan wapnia, kazeinę, 
dwuwęglan sodowy i Magnesium perhydrol. Stosuje się w przy
padkach choroby cukrowej.

Antidysentericum Dr. Schwarz. Zawiera w 100 pigułkach: 
0,1 gr. pelletieryny, 7,5 gr. Myrobalani ind. pulv., 1,5 gr. Extr. 
Grauati cort, 1,5 gr. Extr. Rosae fol., 9,5 gr. Gumni arabici. Sto
suje się przeciw dezynterji.

Antidyspnoicum, Tabletki zawierające Kal. bromat., Kal. 
jodatum, Cale. lacticum, Extr. Hyoscyami, Extr. Opii i Senegae. 
Fabr. Klawe, Warszawa.

Antiepilepticum. P r e p a r a t  D - r a  B o l t e n a  jest 
mętnym czerwonawo-brunatnym płynem, otrzymanym z gruczołu 
tarczykowego w 5-% -ym  roztworze fenolu. Stosuje się pod postacią 
enemv w niektórych przypadkach epilepsji- P r e p a r a t  D- r a  
M u ncha zawiera walerianian cynku i błękit metylenowy. Prepa
rat Rosenberga, zwany też E p i l e p t o l  Ro s e nb e r g ,  składa 
się z formamidu i hesametylenotetraminy. Stosuje się 3 razy dzien
nie 15—25 kropli w wodzie. A n t i e p i l e p t i c u m  Ut e n  składa 
się z 56,0 Kali bromat., 330,0 Aq. destillat. 6,0 Tinct. amarae, Chlo- 
rophyl q s. Stosuje się w przypadkach epilepsji.

Antigallin Ciemno-brunatny płyn, przypominający nieco nie
zupełnie klarowne winko rabarbarowe; posiada zapach kamfory, 
i gorzki smak. Składa się, podług danych producenta z następują
cych substancji: Castor. Canadens., Camphor., Croc. sativ. ana 1,25, 
Cort. Granati, Sem. Colae, Myrrh. ana 15,0, Rhiz. Rhei, Fol. Senn.
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Spir. estract., Fol. Fragar. ana 10,0, Herb. Eąuiseti arvens, Herb. 
Artemis, absinthi., Fruct. Juniperi ana 5,0, Fol. Uvao Ursi, Rhiz. 
Calami, Rad. Gentian., Rad. Dietami ana 7,5, Cort. Oinnamomi 
Ceyl. 10,0, Fruct. Cardamom., Rhiz. Zingiber., Rhiz. Zedoariae ana 
5,0 Spir. Vini rect. 75,0, Vini Malacens. 400,0, Sacchari albi 150,0. 
Stosuje się przeciw kamieniom żółciowym, po kieliszku od likieru 
raz dziennie Fabr. Antigallin-Werke, Friedrichsliagen.

Antigon Elastyczne pałeczki żelatynowe, zawierające 2% 
albarginy. Używa się jako środek zapobiegawczy od rzeźączki,

Antigon Tee. Składa się z Fol. Boldo conc. i do tego z pu
dełeczka kapsułek żelatynowych z Bals. copaivae.

Antigripposum. Tabletki, zawierające chininę, pyramidon, 
fenacetynę, koffeinę i Cale. lacticum. Fabr. Klawe, Warszawa.

Anti-Influenzol. Tabletki acetylosalicylowe po 0,5 gr.
Anti-Kalkin Tabletki przeciw arterjosklerozie. Według da

nych producenta składają się z węglanu sodowego, chlorku sodowe
go, siarczanu sodu, fosforanu sodu, fosforanu magnezu, węglanu 
wapnia, fluorku wapnia, kwasu krzemowego, soli złota, arniki i Aco- 
nitum. Fabr. Antikalkinwerke, Gr. Wusterwitz w Saksonji.

Antileprol Oczyszczony olejek z uśpianu wonnego (Chaulmo- 
ogra odorata). Jasno żółty olejek, zalecany w dawkach po 2 gr. do 
5 gr. przeciw trądowi. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Antiluetin. Dwuwinian antymonylo - potasowo - amonowy. 
[SbO(C.,H4Oe)2]K(NH4)2. H20. Biały proszek, rozpuszczalny w wo
dzie. Stosuje się do wstrzykiwań podskórnych zamiast salvarsanu, 
w przypadkach przymiotu. Zaczyna się od dawki 0,025 gr. i do
chodzi stopniowo do 0,15—0,3 gr.

Antimalazin. Surowica, otrzymana z owiec, pozbawionych 
jajnika. Stosuje się w przypadkach zmięknienia kości. Fabr. E. 
Merck, Darmstadt.

Antimellin. Pod tą nazwą w handlu znajdują się dwa środ
ki od moczówki: 1) Jasno-żólty krystaliczny proszek, topiący się 
w temp. 182’, będący jakoby glykozydom z Syz.ygium jambolanum. 
2) Mieszanina 3 gr. Acid. salicydc., 25 gr. Natr chlorat., 8 gr. 
Extract. Calami, 8 gr. Cort. Frangul., 8 gr. Fruct. Anisi steli., 8 gr. 
Rad. Gentian., 50 gr. Fol. Betulae, 10 gr. Fol. Lauri, 10 gr. Fol. 
Oleae, 10 gr. Flor. Rosmarin., 10 gr. Fruct. Juniperi, 50 gr. Anti
mellin e Fruct. Syzygji jambol. (patrz wyżej), Mucilag. .Lini depu- 
rat. ad 1000 gr. Fabr. Bórsch, Barlin.

Antimeristem. Injekcje, służące do celów djagnostycznych 
i do leczenia, nie dającego się operować, raka. Otrzymuje się z za
bitych czystych hodowli Mucor racemosus malignus, wyhodowanych 
na naroślach rakowatych u ludzi.

Antimonylanilinum tartaricum =  Anilinum stibiotartaricum.
Antimonylargentum bromatum — Arsenicum. Preparat 

„102“ Danysza. Znany także pod nazwą „Margol“. Połączenie an- 
tymonylobromku srebra z arsenobenzolem. Stosuje się przeciw 
przymiotowi.

Antinansica. Pastylki, zawierające antypirynę i kokainę. 
Służy jako środek zapobiegawczy przeciw chorobie morskiej.
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Antinausin Dr. Heim. Wino, zawierające wyciągi płynne 
z kola, koka i mięty, oraz walidol. Służy przeciw chorobie morskiej.

Antinerveux du Dr. Bordeaux. Wodny roztwór 2,94 gr. 
bromku potasowego i 1,32 gr. benzoanu sodowego, zabarwiony kar
melem. Stosuje się, jako Nervi num.

Antineuralgicum. Tabletki, zawierające kodeinę, fenacetynę, 
jodek potasowy, aspirynę i koffeinę. Fabr. Klawe, Warszawa.

Antiparch. Zawiera Cuprum sulfuricum, Kali bichromicum, 
Ac. muriaticum, Acid. tannicum i Natr. clilorat.

Antipiegol. Maść woskowa, zawierająca Hydrarg. praecip. 
alb. i Bismut. subnitricum. Fabr. Iństitut de beaute, Warszawa.

Antiparch. Środek od świerzby; składa się podług danych 
producenta z 0,6% allantoiny, 0,5% fenolu, 3% octanu glinu, 2% octa
nu ołowiu, 1% acetyloborneolu, 40% kleiku ze skrobi pszennej, 0,4% 
mentolu i 2,5% mitiny. Fabr. Dr. Koch, Monachium.

Antipyon. Tabletki, zawierające Thymolnatrium, kwas bor
ny, sól kuchenną. Stosuje się do przepłukiwać w przypadkach bia
łych upławów. W handlu znajduje się pod postacią pudru, który 
zawierać ma jakoby głównie oczyszczony krzemian glinu. Fabr. 
Chem. Laboratorium, Drezno.

Antipyreticum Baymann. Składa się z 1 gr. Antifebryny, 
2 gr. Phenacetyny, 3 gr. Antipiryny, 6 gr. Cinuamom. Ceylonic. 
alcoholisat., 20 gr. Sir. Cort. Aurantior., Mixtura gummosa 
ad 150 gr. Używa się, jako środek przeciwgorączkowy, 4 łyżki sto
łowe na dobę.

Antirachit. Środek przeciw krzywicy. Biały, słodkawy pro
szek. Zawiera związki bizmutu, wapnia i magnezu, oraz cukier 
mleczny. Fabr. Dr. Studer, Bern.

Antirheuma Hombach. Składa się z Ol. Pini pumilion., Ol. 
Fruct. Juniperi i Liq. Ammon. caust. ana 10,0, Spir. vini 40,0, Gly- 
cerini purissimi 50,0, Spirit. Formicar. 20,0, Camphorae 40,0. Sto
suje się przeciw reumatyzmowi, artretyzmowi i t. p.

Antirheuman. Tubki, zawierające 4$ kamfory, 6$ mentolu, 10$ 
methylium salicylicum i Lanolinę. Stosuje się przeciw reumatyzmowi.

Antireumatyczne zioła Dr. Meyera. Mieszanina krajanych 
ziół: Cort. Fruct. Phaseol., Lign. Santali ana 300,0, Cort. Salic., 
Fol. Betul. ana 200,0, Rad. Tarasac. conc. 100,0, Fol. Sennae 120,0, 
Rad. Ononid., Fruct. Anisi, Flor. Ca'endul., Rhiz. Grainin., Stigmat. 
Maidis ana 50,0.

Antistaphin. Połączenie hexametylenotetraminy z kwasem 
borowym. Biały, krystaliczny, bezwonny proszek, niemal pozbawiony 
smaku. Łatwo rozpuszcza się w wodzie (w temp. pokojowej około 
18$), mało—w alkoholu, niemal nie rozpuszcza się w eterze. Sto
suje się w przypadkach zapalenia pęcherza moczowego, wtórnych 
infekcji przewodów moczowych i t. p., pod postacią 1—2$-ego roz
tworu, do przepłukiwania pęcherza. Fabr. Dr. Schmit, Wrocław.

Antiskwammin. Środek na włosy; zawiera napar z Cort. 
Quillayae, taninę, amoniak, glicerynę i olejki eteryczne. Fabr. 
Naimski, Warszawa.

Antispasmol. Tabletki po 0,5 gr. substancji, zażywane 3 razy 
po 2 tabletki. Zawierają winian barowy. Fabr. Klawe, Warszawa.
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Antistenin. Tabletki, zawierające Papawerynę, Natr. rhodana- 
tum i Theobrominum-Natriosalicylicum. Stosuje się w przypadkach 
Angina pectoris.

Antisudrin. Środek od potu nóg'; zawiera tannoform, talk 
i Bolus alba.

Antitetanus-Serum. Patrz Sera.
Antithyreoidin. Patrz Sera.
Antitoxin. Patrz Sera.
Antituberculin-Serum. Patrz Sera.
Antitulase. Patrz Sera.
Antituman. C18H;,5NSOi,. Chondrointynosiarczan sodowy. 

Biały, lub żółtawo-biały proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. 
Wodny rozczyn posiada odczyn obojętny. Nasycony wodny roztwór 
wygada jak roztwór gumy arabskiej. W alkoholu, eterze, acetonie, 
benzolu się nie rozpuszcza. Na blaszce platynowej zwęgla się, nie 
topiąc się.

Wodny roztwór antitumanu (1:40), zagotowany z kwasem 
solnym, daje z roztworem chlorku barowego biały osad. Wodny 
roztwór antitumanu sam przez się nie redukuje roztworu Fehlinga, 
zagotowany jednak uprzednio z kwasem solnym i następnie zobo
jętniony ługiem sodowym — redukuje na gorąco alkaliczny roztwór 
winianu miedzi. Zakwaszony wodny roztwór chondrointynosiarcza- 
nu sodowego daje z roztworem kleju osad; odczynniki białkowe 
reakcji żadnej nie dają. Ocet ołowiany wywołuje w wodnym roz
tworze antitumanu biały osad. Mieszanina antitumanu (0,1 gr.), 
ogrzana z ługiem sodowym (5 cm3), barwi się na żółto i jednocze
śnie występuje zapach amoniaku.

Antituman znajduje się w handlu pod postacią 2,5$-ego roz
tworu w wyjałowionych ampułkach po 4,4 cm3, z domieszką [3 — 
eukainy. Stosuje się do leczenia raka; początkowo wstrzykuje się 
podskórnie raz dziennie 0,1 gr, później—wstrzykiwać można 2 razy 
dziennie po 0,1 gr. Fabr. I. D. Riedel, Berlin.

Antitussin Marpmann. Patrz Sera.
Antityphus Serum. Patrz Sera.
Antiulcusol. Przysypka na rany. Zawiera Alumin. acetic. 

basic. sicc. i Plumb. stearinicum.
Antivaricol D-r Hoffmann. Preparat ten, zwany również 

„Liquor antivarieosus Mulleri", jest fijołkowym płynem, posiadają
cym zapach chloroformu i fenolu. Jest to podobno zabarwiony chlor
kiem żelazowym roztwór solveolu w Natrium creosotinicum. Uży
wa się, jako Antiseptikum i Adstringens. Łyżkę stołową antivari- 
colu miesza się z 250—500 cm.3 zimnej wody i nasycone płynem 
tym kompresy przykłada się na żylaki. W handlu znajduje się rów
nież preparat ten pod postacią maści. Fabr. D-r Hofmann, Norynberga.

Antka. Maść od świerzby. Zawiera Zinc. sulfuricum, kre
dę, 3-naftol, mentol, balsam peruwiański i tłuszcze. Fabr. Halko, 
Lubartów.

Antodyne. Glicerynowy eter fenolu,
C6HdOCH2 . CH(OH). CUjOH,

otrzymywany przez działanie wody pod ciśnieniem w temp. 160° na 
produkt kondensacji fenolu i epichlorohydryny. Lekkie, białe, bez-
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wonne kryształki, obdarzone swoistym, gorzkawym smakiem Wy
wołuje na języka krótkotrwałe, słabe znieczulenie. W wodzie roz
puszcza się bardzo łatwo; rozpuszcza się też łatwo w alkoholu, 
chloroformie i acetonie, nie rozpuszcza się w eterze naftowym. Topi 
się w temp. 52l>. Stężony kwas siarkowy barwi antodynę na kolor 
ciemno-czerwony. Stosuje się w przypadkach reumatyzmu, artretyzmu, 
bóli newralgicznych, astmie, pląsawicy, w dawkach po 0,5 gr. cztery 
razy dziennie, w opłatkach. Fabr. Poulenc Freres, Paryż.

Antoxicocain=Novocaina.
Antoxurin. Keratynowane, powleczone czekoladą pigułki, 

zawierające po 0,05 gr. chlorobenzolu. Służy, jako środek czerwio- 
gubny. Fabr. Pharmazeutische Industrie, Wiedeń.

Antroleine. Zawiera kamforę, eukalyptol i adrenalinę. Maść 
do nosa.

Anurrhin. Maść przeciw guzom krwawniczym, zawierająca 
Suprareninę, Natr-sozojodolic., Ichtyol, Alumnol, Anaestezynę. Fabr: 
Więckowski, Warszawa.

Anuresine. Opoterapeutyczny preparat, zalecany przeciwko 
mimowolnemu moczeniu.

Anusan. W handlu znajduje się pod postacią maści i czop
ków. Maść zawiera fenol, kokainę, tlenek cynku i lanolinę. Czop
ki zawierają balsam peruwiański, jodol, rezorcynę i wyciąg z nad
nercza. Stosuje się przeciw hemoroidom.

Anusol-Suppositoria. Czopki, zawierające w 12 sztukach:
7.5 gr. Anusolu, (Bismutum jodresorcinsulphonicum), 0 gr. tlenku 
cynku, 1,5 gr. balsamu peruwiańskiego, 19 gr. masła kakaowego,
2.5 gr. maści woskowej. Fabr. Goedecke, i Sp., Lipsk.

Formulae magistr. Berolinens. uwzględniają następujący prze 
pis na czopki, zastępujące anuzolowe czopki: Extr. Belladon. 0,3, 
Morph. bydrochlor., Cocain. hydrochloric. ana 0,1, Bismut. subgallic. 
2 gr., Ol. Cacao 28 gr., M. f. suppos. AS 10.

Przepis holenderskiego towarzystwa aptekarzy podaje; Bis- 
mntum osyjodatogallatum (Airol) 6,0, Resorcini 1,5, Zineum oxyda- 
tum 6,0, Balsam perurian. 1,5, Ol. Cacao 19 gr., Unguent. simpl. 
2,5. M. f. suppos. A6 XII.

Aolan. Wyjałowiony roztwór białka mlecznego, otrzymany 
podług opatentowanego sposobu. Stosuje się śródmięśniowo w przy
padkach figówki, czyraków rozsianych, infekcji ran, róży, anemii. 
Przeciwskazany jest w przypadkach gruźlicy płuc. Fabr. Bayers- 
dorf, Hamburg.

Apendicol. Zabarwiony na czerwono olejek parafinowy z niez
naczną ilością eteru owocowego. Zalecany w przypadkach dolegli
wości jelitowych.

Aphlogol. Oleisty, niemal bezbarwny płyn, składający się 
prawdopodobnie z mieszaniny 1 cząsteczki fenolu z 2 cząsteczkami 
kamfory. Posiada wyraźny zapach kamfory. Stosuje się do pendzlo- 
wania w przypadkach stanów zapalnych skóry i błon śluzowych.

Aphloin. Wyciąg płynny z Aphloia teaeformis. Stosuje się 
przeciw kamieniom żółciowym, 4 razy dziennie 10—15 kropli.

Aphrodine. W Anglji pod tą nazwą znajduje się w handlu 
johimbina.
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Aphrodisiacum Steiner. Ocukrzone i osrebrzone pigułki, za
wierające 40% hemoglobiny, 10?, lecytyny, 15% Extr. Muirae puamae, 
35% Massa pilular. Używa się jako środek podniecający.

Aphrodisin. Drażetki, zawierające wyciągi z Muira-Puama, 
Kola, lecytynę, owarynę, johimbinę i glycerofosforany.

Aphroditin. Pod tą nazwą w handlu znajdują się 2 prepa
raty: 1) mączka owsiana, zawierająca związek żelaza, dwuwęglan 
sodowy i fosforan wapnia;_ zaperfumowana kumaryną. Stosuje się 
przeciw chudnięciu. 2) Żółtawo-biały, niemal bezwonny proszek, 
pozbawiony smaku. Zawiera białko mleczne i reślinne, pepton, słód 
owsiany, cukier, kamień winny, chininę, związek żelaza z białkiem 
i t. p. Stosuje się jako środek odżywczy.

Aphrodixin=Aphrodisin.
Apicol. Sirup. Guajacoli compos. c. Ferro.
Apinol. Żółty płyn, obdarzony zapachem terpentyny, otrzy

many przez suchą destylację drzewa z Pinus Pinaster i Pinus aus- 
tralis; frakcja, kilkakrotnie rektyfikowana, przechodząca w temp. 
182°—193". Używa się, jako środek antyseptyczny i znieczulający, 
w przypadkach kataralnych stanów zapalnych, kaszlu, oparzeliny i t. p.

Apiolum cristallisatum. Białe igiełki, rozpuszczalne w alko
holu, eterze, chloroformie, olejach tłustych i olejkach eterycznych, 
nie rozpuszczalne w wodzie. Posiada słaby zapach pietruszki i smak 
aromatyczny, palący. Topi się w temp. 30°, wrze w temp. 294°. 
Wzór empiryczny apiolu C,2H140.j. W stężonym kwasie siarkowym 
rozpuszcza się udzielając roztworowi barwę czerwoną, krwistą. Roz
twór apiolu w rozcieńczonym alkoholu, po zmieszaniu z wodą chlo
rową do zamącenia się płynu, oraz po dodaniu kilku kropel amonia
ku, — przejściowo barwi się na czerwono. Stosuje się zamiast Chi
ny w przypadkach malarji i miesiączkowania bolesnego, w dawkach 
po 0,2 do 0,3 gr. Również i podskórnie w dawkach po 0,2 gr. 
w oliwie, w przypadkach braku miesiączki. Fabr. E. Merck, Darmstadt,

Apocynamarin-Neu=Cymarin.
Aponal. Amylenum carbamatum. Karbaminowy ester trze

ciorzędowego alkoholu amylowego. NFUCOO. C(CH3)2. 02U5. Otrzy
muje się przez działanie chlorku kwasu karbaminowego na Amy- 
lenhydratnatrium. Małe. bezbarwne kryształki, obdarzone miłym 
zapachem, przypominającym zapach kamfory; trudno rozpuszcza się 
w wodzie i benzynie, łatwo — w alkoholu, benzolu, chloroformie 
i gorącej benzynie. Topi się w temp. 83"—86®. Od gotowania z łu
giem sodowym aponal się rozpada na wodzian amylenu, amoniak 
i kwas węglowy. W kwasie siarkowym rozpuszcza się aponal, da
jąc roztwór bezbarwny; przytem płyn gwałtownie się pieni. Po 
spaleniu na blaszce platynowej, nie powinien pozostawać popiół 
większy ponad (najwyżej) 0,1%. Aponal zalecany jest jako środek 
nasenny, w przypadkach podrażnienia nerwowego, przemęczenia i t. p. 
Dawka 1,0—l  1/2 gr. do 2 gr., najlepiej w opłatkach. Większe 
dawki mogą wywoływać otumanienie. Fabr. Chininy Zimmer i S-ka, 
Frankfurt n/M.

Apethesin. Chlorowodorek Cynnamylo dwuetylaminopropi- 
nolu. Używa się w 0,4 do 0,5%-ych roztworach w fizjologicznym 
roztworze soli kuchennej, jako środek miejscowo-znieczulający, prze
ważnie z domieszką adrenaliny.
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Apyrol. Mieszanina 52,37 cz antipiryny i 47,63 cz. siarcza
nu chininy. Służy jako środek przeciwgorączkowy.

Apyron. Lithium cetylsalicylicum. Zawiera 96,26% kwasu 
acetylosalicylowego i 3,74% litu. Podług innych źródeł, jest to ace- 
tylosalicylan magnezu, o wzorze (CH30 0 .0 0 6H4.0 00 )2Mg. Biały, 
krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie, nadając roztworowi 
odczyn obojętny i słabo gorzki smak.

Jeżeli do wodnego roztworu apyronu dodamy roztworu sody, 
to opadnie biały osad; jeżeli, odcedziwszy osad, gotować będzie al
kaliczny przesącz, to kwas acetylosalicylowy się zmydli, dając kwas 
octowy i kwas salicylowy. Po zakwaszeniu rozcieńczonym kwasem 
siarkowym, wydziela się z powyższej mieszaniny biały osad (kwas 
salicylowy), który rozpuszczony w alkoholu barwi się od bardzo 
rozcieńczonego roztworu chlorku żelazowego na fioletowo.

Apyron znajduje się w handlu pod postacią tabletek po 0,5 gr. 
Używa się, jak aspirynę, trzy razy dziennie po 1—2 tabletek. 
Fabr. J. Wulfing, Berlin.

Aqua alba. Aqua plumbi.
Aqua ophtalmica Conradii. Woda do oczu, zawierająca 

0,5 gr. Zincum sulphuricum, 1,5 gr. Tinctura Opii crocata i Aqua 
destillata ad 150,0.

Aqua reginae Hungariae. Spiritus Rosmarini.
Aqua Zeozoni 0,3 lub 0,5%-owy roztwór ortooksyaeskuliny, 

zobojętniony kwasem borowym. Zóltawo-brunatny płyn, absorbują
cy promienie ultra fioletowe. Używa się w praktyce okulistycznej. 
3 — 4 razy dziennie wkrapla się w oko. Fabr. Kopp i Joseph, Berlin.

Arausan. Nacieranie przeciw gruźlicy i katarom dróg odde
chowych. Zawiera 20$ kamfory, 10$ balsamu peruwiańskiego, i 20$ 
mydła potasowego.

Arbutol. Kapsułki, zawierające w 15 sztukach: Ol. Santali 
15 gr., Saloli 10,0, Extr. Uvae Ursi fluid. 2,5 gr., Ol. Juniperi 2,0. 
Stosuje się przeciw rzeżączce.

Arcenyl. Natrium methylarsenicicum. Stosuje się w przy
padkach anemji, błędnicy, gruźlicy.

Arecovetrol. Preparat składa się z 4 czerwonych i 4 sza
rych kapsułek. Każda z kapsułek czerwonych zawiera 0,1 gr. Are- 
colinum hydrobromicum i 01 gr. Sem. Strychni pulv.: każda z ka
psułek szarych — 0,1 gr. Yeratrinum sulfuricum i 0,1 gr. Sem. 
Strychni pulv. Używa się w przypadkach cierpień żołądkowych 
u zwierząt przeżuwających. Preparat przechowywać należy bardzo 
ostrożnie. Fabr. Halling, Lasdehnen.

Argaldin. Związek srebra z rozczepionem białkiem, zawie
rający 9% srebra: w zetknięciu z tkanką zwierzęcą wydziela alde
hyd mrówkowy (z hesametylenotetraminy). W handlu znajduje się 
pod postacią maści i roztworu. Roztwory argaldiny są brunatno- 
czerwone i posiadają odczyn obojętny.

Z wodnych roztworów kwasy mineralne, tanina i kwas octo
wy strącają argaldinę. Srebra bezpośrednio w niej wykryć nie 
można. W celu stwierdzenia obecności aldehydu mrówkowego do
dajemy do roztworu argaldiny rozcieńcz, kwas siarkowy i utworzo- 
ny przy tem osad odsączamy: kilka cm.3 przesączu dają z kwasem 
morfino-siarkowym charakterystyczne niebiesko-fijołkowe zabarwię-
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nie. Argaldinę zaleca się we wszystkich przypadkach infekcyjnych 
zapalnych procesów, a więc w przypadkach rzeżączki, błonicy, cho
rób krtani i t. p. Dla leczenia rzeżączki przemywa się 1,5—2,5% 
roztworem, dla leczenia anginy, błonicy pendzluje się roztworem 
5%-owym. Fabr. A. Dering, Furth.

Argaldon=Argaldin.
Argatoxyl. 10%-wa zawiesina Argentum atoxylicum w oli

wie. Wstrzykuje się śródmięśniowo do leczenia procesów septycz- 
nych, szczególniej w przypadkach gorączki połogowej. Wstrzykuje 
się 3—4 cm.3 w przerwach 1—2-u dniowych. Przechowuje się bar
dzo ostrożnie.

Argentacol. Srebro koloidalne. Fabr. Spiess, Warszawa.
Argentamin. Połączenie Aethylondiaminy z azotanem sre

bra. Liquor Argentamini. Roztwór 10 cz. azotanu srebra i 10 cz. 
etylenodwuaminy w 100 cz. wody. Bezbarwny, alkaliczny płyn, 
nie dający osadu z płynami, zawierającymi sól kuchenną lub białko. 
Stosuje sie w przypadkach rzeżączki do wstrzykiwań do Urethra 
anterior w rozcieńczeniu 1:500, — do Urethra posterior — w roz
cieńczeniu 1:100. Fabr. E. Schering, Berlin.

Preparat powyższy należy chronić przed wpływem światła. 
Z Bismutum subnitricum, chlorkami, nowokainą, pyramidonem i ta
niną nie zgadza się.

Argentaminalbumose. Połączenie azotanu srebra z etyleno- 
dwuaminoalbumozą; zawiera około 1% srebra. Bardzo łatwo roz
puszcza się w wodzie. Stosuje się do wstrzykiwań w przypadkach 
rzeżączki, pod postacią 0,25%-ego roztworu.

Argentarsyl. Roztwór, zawierający Ferrum cacodylicum 
i Argentum colloidale. Używa się podskórnie do leczenia malarji.

Argentacol. Koloidalne srebro. Fabr. Tow. Akc. Spiess, 
Warszawa.

Argentocol. Koloidalne srebro w wyjałowionych ampułkach, 
z zawartością 5% srebra. Stosuje się w ciężkich przypadkach reu
matyzmu stawowego.

Argentol. Koloidalny roztwór srebra. Zawiera w 10 cm.* 
płynu 0,005 gr. Ag. Fabr. Fr. Karpiński, Warszawa.

Argentum atoxylicum. Sól srehrowa kwasu paraaminofeny- 
loarsinowego. Małe, bezbarwne kryształki, nie rozpuszczalne w wo
dzie. Zawiera 33,3% srebra i 23,1% arsenu. Argentum atosylicnm 
skłócone na zimno z ługiem sodowym daje osad tlenku srebra; 
w przesączu wykryć można kwas paraamidofenyloarsinowy: zobo
jętniony kwasem solnym przesącz ten daje z roztworem podbroininu 
sodowego niebieskawo-czerwone zabarwienie.

Stwierdzić obecność kwasu paraaminofenyloarsinowego (ró
wnież i w moczu) można zapomocą następującego odczynu: do lekko 
zakwaszonego kwasem solnym płynu dodaje się kilka kropli 1%-ego 
roztworu azotynu sodowego i następnie do alkalicznej reakcji — 
roztworu (2—naftolu w ługu sodowym; płyn przybiera barwę ma
linową.

Argentum atosylicum używa się w przypadkach rzeżączki 
i procesów septycznych, szczególnie pod postacią zawiesiny w oliwie, 
do wstrzykiwań śródmięśniowo. Dawka wynosi do 0,5 gr. Fabr. 
Zjednoczone Zakłady Chemiczne, Charlottenburg.
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Argobol. Przysypka, składająca się z fosforanu srebra, osa
dzonego na Bolus alba. Bezwonny, żółtawo-biały proszek, nieroz
puszczalny w zwykłych rozpuszczalnikach. Zawiera 20% fosforanu 
srebra. Przesącz, otrzymany po odcedzeniu argobolu, uprzednio 
skłóconego z zakwaszoną kwasem azotowym wodą, daje z chlorkami 
osad chlorku srebra, z molybdenianem amonowym zaś — żółty, sto
pniowo wydzielający się osad; pozostałość po odcedzeniu powyżej 
wspomnianego przesączu, stopiona na węglu drzewnym z sodą, zwil
żona następnie nieznaczną ilością azotanu kobaltu i ponownie wy
żarzona, daje niebieski stop.

W celu ilościowego oznaczenia fosforanu srebra, gotujemy 
przynajmniej przez 1/2 godziny 5 gr. argobolu z mieszaniną 30 cm.3 
kwasu azotowego (c. wł. 1,4) i 10 cm.3 kwasu siarkowego, po ostu
dzeniu mieszaninę powyższą wlewamy do 200 cm.3 wody, odpędza
my drogą ponownego gotowania kwas azotowy i mianujemy po 
ostudzeniu 1/10 norm. roztworem azotanu srebra.

Argobol stosowany jest w praktyce ginekologicznej, szcze
gólniej w przypadkach rzeżączki u kobiet. Używa się jako przy
sypka. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Argochrom. Połączenie błękitu metylenowego ze srebrem; 
zawiera około 20% srebra. Brunatno czerwony, o zielonym połysku, 
proszek, rozpuszczalny w wodzie; wodny roztwór posiada ciemno
niebieski kolor. W ciepłej wodzie rozpuszcza się łatwo; rozpuszcza 
się również w alkoholu i glycerynie Wodny roztwór odbarwia się 
od podsiarczynu sodowego, przyczem wydziela się srebro. Ze stę
żonym kwasem siarkowym daje argochrom ciemno-zielony roztwór, 
który po rozcieńczeniu wodą staje się ciemno-niebieskim. Jeden 
cm.3 2%-ego roztworu argochromu, ogrzany z 5 cm.3 ługu sodowego 
(c. wł. 1,3), wydziela ciemny osad; przesącz, po odfiltrowaniu tego 
osadu, jest żółtawy. Argochoin prażony w tygielku porcelanowym 
wypryskuje.

0,2 gr. argochromu winny się klarownie rozpuszczać w 10 cm.3 
ciepłej wody; po dłuższem staniu roztwór ten może pozostawiać 
najwyżej ślady nierozpuszczonej substancji. Na obecność, arsenu 
bada się argochrom w następujący sposób: mieszaninę 1 gr. argo
chromu i 3 gr. azotanu potasowego stopniowo wprowadzamy do 
ogrzanego tygielka porcelanowego (mieszanina wypryskuje) i pozo
stałość rozpuszczamy w 20 cm.3 wody; po dodaniu 10 cm.3 stężonego 
kwasu siarkowego, roztwór zagęszczamy do chwili, póki nie poczną 
ulatniać się pary kwasu siarkowego, dodajemy 50 cm.3 wody i roztwór 
badamy na arsen metodą Sangera i Blacka; w badanej próbce mo
gą być conajwyżej ślady arsenu'. W celu oznaczenia srebra w ar- 
gochromie, 1 gr substancji zwilżamy w dużej zlewce 0 cm.3 wody, 
dodajemy 1 cm.3 mocnego kwasu azotowego (c. wł 1,5), 10 cm.3 
30%-ej wody utlenionej i 0.2 do 0,3 gr. azotanu żelazowego i mie
szaninę ostrożnie ogrzewamy. Po ustaniu bardzo gwałtownej re
akcji, dodajemy ponownie 1 cm.3 kwasu azotowego i 5 cm.3 wody 
utleniowej i nagrzewamy, a w razie potrzeby manipulację tą powta
rzamy po raz trzeci, do chwili, póki nie otrzymamy klarownego 
żółtego roztworu. Następnie rozcieńczamy 100 cm3-ami wody i mia
nujemy 1/10 norm. roztworem rodanku amonowego w obecności siar
czanu żelaziamonowego, jako wskaźnika

Argochrom zalecany jest w przypadkach infekcji septycznej, 
gorączki połogowej, tyfusu plamistego, influenzy i t. p. Stosuje
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się do wstrzykiwań międzyżylnych 0,1 do 0,2 w 20 cm.3 wody, wy
jałowionej (nie w fizjologicznem roztworze soli kuchennej), w od
stępach 1—2 dni. Podskórnie wstrzykuje się dawki po 0.02 i 0,04 
gr. w l%-ym roztworze wodnym. Stosuje się też pod postacią przy- 
sypki. Fabr. B. Merck, Darmstadt.

Argocol. Srebro koloidalne. Fabr. Klawe, Warszawa.
Argoflavin. Połączenie trypaflawiny ze srebrem. Zawiera 

około 21% srebra. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Stosuje się 
międzyżylnie w przypadkach komplikacji rzeżączki u mężczyzn, sta
nów septycznych, grypy i t. p. W handlu znajduje się pod posta
cią proszku i w ampułkach z roztworem. Fabr. L. Cassella
i S-ka, Frankfurt n. M.

Argon. Pod tą nazwą znajduje się w handlu pasta do zę
bów i krem toaletowy, wyrabiane przez Kaliskie Laboratorjum 
Farmaceutyczne „Argon".

Argol. Zawiera protargol, glycerynę, i kokainę. Fabr. Te- 
plicki — Warszawa.

Argoplex. Połączenie srebra z glicyną Zawiera 10$ srebra.
Argoproton. Argentum proteinicum. Zawiera 10—12% Ag. 

Chemosan G., Wiedeń.
Argosan. Roztwór koloidalnego srebra w rurkach po 2 cm.3 

Zawiera 0,5% srebra. Fabr. R. Paul, Graz.
Argothion. Zawiera Argocol i błękit metylenowy. Fabr. 

Klawe, Warszawa.
Argotoxyl. Sól srebra p-aminofenyloarsinowego kwasu.
Argulan. Połączenie rtęci z sulfaminoantipiryną: Otrzymuje 

się drogą działania tlenku rtęci na dwumetylofenylosulfaminopyra- 
zolon. Biały, krystaliczny proszek, tak dobrze jak nierozpuszczalny 
w wodzie i innych zwykłych rozpuszczalnikach. Zawiera 41$ rtęci. 
W handlu znajduje się argulan pod postacią zawiesiny w derycy- 
nie i lanolinie.

Jeżeli skłócimy argulan z wodą i dodamy wodę siarkowodo
rową, to cząstki proszku zczernieją. Jeżeli ogrzejemy na kąpieli 
wodnej argulan z kwasem azotowym lub chloranem potasowym i kwa
sem solnym, przefiltrujeiny i przesącz rozcieńczym wodą, to w pły
nie tym roztwór chlorku barowego da biały osad. Jeżeli ogrzewać 
będziemy przez kilka minut argulan ze stężonym kwasem solnym 
na kąpieli wodnej, po rozcieńczeniu dodamy nadmiar octanu sodo
wego i przefiltrujemy, to z przesączu kropla aldehydu benzoesowe
go strąci osad, który wskutek pocierania ścianek naczynia pałeczką 
szklaną opadnie szybciej. Jeżeli argulan ogrzewać będziemy na ką
pieli wodnej z dymiącym kwasem azotowym, to utworzy się bru
natno-czerwone zabarwienie płynu, stopniowo jaśniejące, przyczem 
wydzieli się żywicowaty osad. Chloran potasowy i kwas solny 
ogrzany z argulanem daje szary osad.

Argulan stosuje się przeciw przymiotowi, do wstrzykiwać 
śródmięśniowych: dawka wynosi 0,3 gr., wstrzykiwana w odstępach 
4 do 6 dni. Fabr. Saćhsische Serumwerk-Ges., Drezno.

Aroform. Tabletki, zawierające mentol i paraformaldehyd. 
Stosuje się do dezynfekcji jamy ustnej. Fabr. Hockert i Micha- 
lowsky, Berlin.
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Arolia-Tee. Krajane liście bluszczu. Zalecane przeciw ka
mieniom żółciowym.

Arsacetin Chinin. Chininum acetyl-p amidophenylarsinicum. 
1 gr. zawiera około 0,54 gr. chininy i 0,431 gr. arsacetyny. Kie 
rozpuszcza się w wodzie. Używa się do wstrzykiwań śródmięśnio- 
wych, przeciw przymiotowi, w zawiesinie olejowej.

Arsa-Guajacol-Turiopin. Zawiera jakoby arsacetynę, tiokol, 
wyciąg iglicowy. Znajduje się w handlu po postacią płynu do inha
lacji, syropu i tabletek. Stosuje się w przypadkach chorób płuc
nych. Fabr. D-r R. i D-r O. Weil, Frankfurt n/M.

Arsalyt. Chlorowodorek dwumetylaminotetraminoarsenoben- 
zolu. [C6H2(NH2)2.NECH3]2. As2+4HC!. Żółty proszek, rozpusz
czalny w wodzie, zawierający 26,5% arsenu. W handlu znajduje 
się w zatopionych ampułkach, napełnionych obojętnym gazem. Wod
ny roztwór posiada odczyn kwaśny i winien być zalkalizowany dwu
węglanem sodowym. Stosuje się w przypadkach tyfusu powrotnego, 
po 0,4 gr. śródżylnie. W handlu znajduje się 5$-wy roztwór, 
w ampułkach po 8 i 10 cm.’

Arsaminol. Nazwa dla środka zastępującego salwarsan, uży
wana w Japonji.

Arsamon. 5%wy wyjałowiony roztwór monometyloarsinianu 
sodowego. Stosuje się zamiast innych preparatów arsenowych. Fabr. 
Heyden, Radebeul pod Dreznem.

Arsanaemin. Połączenie anaeminy z arsenem. Zawiera 13% 
alkoholu, 10% cukru, 0,2% żelaza pod postacią Ferr. saccharatum, 
2,5% pepsyny i 0.0076% arsenu. Stosuje się w przypadkach błędni
cy, anemji, chorób skórnych. Fabr. P. Liebe, Drezno.

Arsen-Alboferrin-Tabletten. Tabletki alboferrinowe, zawie
rające po 0,0001 gr. Natrium cacodylicum. Stosuje się w przypad
kach anemji, błędnicy po 2—3 tabletek dwa razy dziennie. Fabr. 
ft. Heli, Opawa.

Arsen-Blutan. Blutan zawierający 0,01% arszenniku. Za
wiera 0,6% żelaza i 0,1% manganu. Łyżeczka od herbaty zawiera 
0,0015 gr. arszenniku. Stosuje się w przypadkach anemji, błędnicy 
3 razy dziennie po kieliszku od likieru, w mleku. Fabr. E. Die- 
terich, Heltenberg w Saksonji.

Arsen-Fortonal. Tabletki, zawierające 0,00037 gr. arsenu 
oraz żelazo-lecytynę. Używa się w przypadkach anemji, błędnicy, 
3 do 6 tabletek na dobę.

Arsen-Haematose. Winko chinowe, zawierające arsen, fos
for i żelazo (0,005% arszenniku, 0,05% alkaloidów kory chinowej, 
0,15% fosforu, pod postacią Kalium arsenicosum i Ferrum glycerino- 
phosphoncum). Przezroczysty, czerwonawo-żółty płyn, o aromatycz
nym zapachu i miłym, słodkawym smaku. Zalecany w przypad
kach błędnicy, anemji, neurastenji; dawka dla dorosłych — łyżka 
stołowa 1 do 3 razy dziennie. Fabr. R. Paul, Graz.

Arsen-Metaferrin. Metaferryna, zawierająca w połączeniu 
organicznem 0,1% arsenu, 771/2% żelaza, 8% kwasu fosforowego. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek. Stosuje się w przypadkach 
anemji, błędnicy i t. p. Fabr. D-r Wolff, Elbeifeld.
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Arsen-Metaferrose. Aromatyzowany roztwór arsenometa- 
ferryny. Zawiera 0,004% arsenu, 0,4% żelaza i tyleż kwasu fosforo
wego. Stosuje się, jako preparat arseno-żelazowy. Fabr. D-r Wolff, 
Elberfeld.

Arsenobenzol-Billon. Pod tą nazwą znajduje się w handlu 
wyrabiany we Francji salwarsan.

Arsenocerebrin. Pod tą nazwą znajdowały się w handlu 
ampułki z płynem do injekoji podskórnych, składającym się z 2 cm.3 
Cerebriny-Poehl i 0,1 do 1 gr. 10—20% roztworu kalodyłanu sodo
wego. Stosowany był w przypadkach epilepsji, 3 do 6 razy ty
godniowo.

Arsenohyrgol. Pierwotnie preparat ten znajdował się w han
dlu pod nazwą Hyrgarsol. Mieszanina kwasu metylarsinowego 
i kwasu mercurisalicylowego (Hydrargyrum salicylicum). Zawiera 
0,49% rtęci i 0,81% arsenu. Bezbarwny, jałowy płyn, o odczynie 
alkalicznym.

Z roztworu arsenohyrgolu strąca rozcieńczony kwas octowy 
biały, kłaczkowaty osad kwasu merkurisalicylowego: po odsączeniu 
tegoż, przesącz zagotowany z wodą wapienną lub roztworem chlorku 
wapnia daje krystaliczny osad metylarsinianu wapnia. W zobojęt
nionym roztworze arsenohyrgolu wywołuje roztwór chlorku rtęcio
wego żółtawo-biały osad, czerwieniejący przy skłócaniu; roztwór 
azotanu srebra w tych warunkach wywołuje biały, żółknący przy 
skłócaniu, osad, który od ogrzewania czernieje; odczynnik Betten- 
dorfa początkowo nie daje reakcji, lub daje jedynie zabarwienie żółte, 
wskutek dłuższego ogrzewania-wszakże w górnej części epruwetki 
tworzy się biały, żółknący i wreszcie czerniejący sublimat.

Stosuje się arsenohyrgol jako Antilueticum. Wstrzykuje się 
śródmięśniowo lub śródżylnie 2 cm.3 Kuracja wymaga 15 do 20 
injekcji. Fabr. Heyden, Radebeul pod Dreznem.

Arsenophenylglicinum. Spirarsyl.
(NaOOC. CH2NH. C6H4)2 As2.

Jasno-żółty proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, ekspedjowany 
wskutek łatwego rozkładania się preparatu, w zatopionych ampuł
kach szklanych, bez dostępu powietrza. Stosuje się zamiast atoksylu, 
w przypadkach infekcji trypanosomami; do leczenia egzemy pod po
stacią 5%-ej maści, łatwo wchłanialnej. Fabr. Meister Lucius i Brii- 
ning, Hoechst. Przechowuje się bardzo ostrożnie.

Arsenostenique Dausse. Krople, zawierające arrhenal, siar
czan strychniny, wyciąg z chiny, koli, alkohol, glycerynę, syrop. 
Fabr. Dausse, Paryż.

Arsen-Regenerin. Regeneryna, z domieszką Extractum Sa- 
gradae i 0,04%, Lithium cacodylicum i 0,04% Arsacetinum. Smaczny 
płyn, zawierający nieznaczną ilość alkoholu. Fabr. D-r R. i D-r O. 
Weil, Frankfurt n/M.

Arsen-Robuston. Tabletki, zawierające żelazo i arsen, obda
rzone przyjemnym smakiem. Każda tabletka zawiera 0,075 gr. Fe, 
0.008 gr. Mn i 0,001 gr. As. Stosuje się w przypadkach anemji, 
błędnicy, osłabienia. Dawka 3 razy dziennie po tabletce po jedze
niu. Fabr. Dieterich, Helfenberg.

Arsentriferrin. Mieszanina Arsenogenu i Triferryny. Po
marańczowy proszek, rozpuszczalny w rozcieńczonych alkaliach. Za-
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wiera 16% żelaza, 0,1% arsenu i 2,5% fosforu. Wchłania się dopiero 
w przewodzie jelitowym, nie wywołuje wskutek tego zaburzeń żo
łądkowych. Używa się, jako środek wzmacniający, 3 razy dziennie 
po jednej tabletce a 0,3 gr. Fabr. Knoll i S-ka, Ludwigshafen.

Arsicol. Pigułki, zawierające po 0,05 gr. ovolecytyny, 0,00025 
gr. arszenniku, 0,1 gr. hemoglobiny i masę pigułkową Blauda. Po
kryte są czarną, błyszczącą powłoką. Używa się w przypadkach 
neurastenii, błędnicy, anemji 3 razy dziennie po dwie pigułki. Fabr. 
Engelhardt, Frankfurt n/M.

Arsinosolivin. Zawiera wyjałowiony roztwór atoksylu. Sto
suje się przeciw zarazie płucnej u bydła.

Arsodil. Ampułki z Natr. cacodylicum. Fabr. Klawe, War
szawa.

Arsoferolin-Tektolettes. Powleczone kakaem pastylki, za
wierające po 0,1 gr. Arsoferryuy (połączenie arsenu z paranukleinia- 
nem żelaza) i 0,05 gr. Extr. Gentianae. Każda pastylka odpowiada 
0,0005 gr. arszenniku (1 kropli i.iq. arsonic. Fowl.) i 0,021 gr. że
laza. Polecane w przypadkach błędnicy i anemji. Fabr. Apotheke 
zum heiljgen Geist, Wiedeń.

Arsotonin. Izotoniczny roztwór arrhenalu, znajdujący się 
w handlu w wyjałowionych ampułkach. Każda ampułka zawiera 
0,05 gr. arrhenalu. Używa się, jako środek wzmacniający. Fabr. 
Chinoin, D-r Kereszty i D-r Wolf, Budapeszt.

Arsotropin. Tabletki, zawierające jod, arsen i Estract. Be- 
lladonnae. Używane przeciw bólom nerwowym i epilepsji. Fabr. 
Heli i Sp., Opawa

Arsphenamine. Nazwa, używana w Ameryce dla Salwarsanu.
Artamin=Atophan.
Artemidol. Tabletki, zawierające wyciąg z Artemisia Abro- 

tauum. Powleczoue są czekoladą. Polecane w przypadkach ostrych 
katarów u astmatyków i tuberkulików. Zażywa się 1—2 tabletek, 
3—4 razy dziennie. Fabr. D-r Muller, Berlin.

Arteriosclerol-Tabletten. Tabletki, zawierające 0,4 gr. Natr. 
ehlorat., 0,04 gr. Natr. sulphuric., 0,016 gr. Natr. earbonic., 0,012 gr. 
Natr. phosphorie., 0,016 gr. Magnes, phosphoric, 0,04 gr. Cale. gly- 
cerinophosphoric. Stosują się w przypadkach sklerozy, reumatyzmu; 
3 razy dziennie po 2 tabletki przed jedzeniem.

Arthigon. Wielowartościowa szczepionka przeciwgonoko- 
kowa. Płyn, zawierający dla konserwacji 0,4% trójkrezolu. Przed 
użyciem należy skłócić płyn. Fabr. E. Scbering, Berlin.

Artopon Rezorcynylokarbinol. Żółtawo lub czerwonawo- 
brunatny proszek, niemal pozbawiony smaku: mało rozpuszczalny 
w wodzie, stopniowo rozpuszczalny w rozcieńczonym roztworze sody. 
Alkaliczny roztwór artoponu daje z chlorkiem żelazowym brunatny 
osad, czerwieniejący od rozcieńczonego kwasu siarkowego. 'L roz
tworów białka i żelatyny strąca alkaliczny roztwór artoponu pu
szysty osad. Ogrzany ze stężonym kwasem siarkowym do chwili 
ulotnienia się dwutlenku siarki, daje artopon, po wlaniu do zimnej 
wody—brunatny osad, rozpuszczalny w amoniaku; przy tem roztwór 
ten staje się czerwony i posiada zieloną fluorescencję. W handlu
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znajduje się pod postacią tabletek po 0,25 gr. Używa się jako śro
dek ściągający, w przypadkach biegunki. Fabr. Reisholz, koło Du
sseldorfu.

Asasan. Środek dietetyczny, zawierający 8,04% białka, 2,52% 
lecytyny, 1,6% Natr. glycerinophospboric., 6,9% wyciągu eterowego, 
31.0% węglowodanów, 5,63% soli (żelaza, wapnia, magnezu, potasu, 
sodu). Czekoladowo-brunatne powidełka, zalecane w przypadkach 
błędnicy, anemji, rekonwalescencji i t. p. Fabr. Asasan — Gesel., 
Wrocław.

Ascamorin. Jasno-brunatne tabletki, obdarzone swoistym 
zapachem. Zawierają Ol. Chenopodii, Naphtol, Rabarbar, fenolofta- 
leinę. Środek od glist. Fabr. Storbeck, Holzhausen.

Ascaridin. Brunatne tabletki, obdarzone zapachem wanilji, 
zawierające santoninę i fenoloftaleinę. Tabletki Nr I (dla dzieci) za
wierają po 0,02 gr. santoniny, i 0,03 gr. fenoloftaleiny, tabletki 
Nr II — 0,05 gr. santoniny i 0,075 gr. fenoloftaleiny. Polecane 
przeciw glistom, rano i wieczorem na pół godziny po jedzeniu po 
1/2 lub po całei tabletce. Fabr. D-r Schumaeher, Pforzheim.

Ascoleine. Roztwór w oliwie lecytydu, otrzymanego z tranu 
rybiego; 5 gr. preparatu tego odpowiada, podług danych producenta, 
1/2 litra tranu. Zażywa się zamiast tranu do wewnątrz, lub stosuje 
się pod postacią injekcji podskórnych. Fabr Rivier. Paryż.

Asellomaltyl. Maltyl, zawierający 20% tranu i 3% Cale. gly- 
cerinophosphoricum. Fabr. Gehe i S-ka, Drezno.

Asensin. Roztwór adrenaliny, chloretonu i chlorowodorku 
kokainy w fizjologicznym roztworze soli kuchennej. Środek miej- 
scowo-znieczulający, używany w praktyce dentystycznej. Fabr. 
Nordwest-Apotheke, Berlin.

Aseptobilin. Oczyszczony wyciąg z żółci byków lub świń. 
Znajduje się w handlu pod postacią drażetek, zawierających po 2 
grana wyciągu. Stosuje się przeciw cierpieniom żółciowym.

Askaridol Substancja, działająca z Oleum Chenopodii anthel- 
mintici. Średek od glist.

Asklerosin Tabletki. Tabletki, zawierające po 1,25 gr. soli fi
zjologicznej i 0,25 Natr. citricum efferrescens. Stosuje się w przy
padkach arteriosklerozy 2—3 razy dziennie, po 1—2 tabletek. „Sól 
fizjologiczna11 w preparacie tym składa się z Natrium chloratum, 
Natrium sulphuricnm, Natrium carbonieum, Magnesinm phosphori- 
cnm, Calcium glycerinophosphoricum. Fabr. B. Eckert, Norynberga.

Aspidicin. Kapsułki, zawierające po 2,5 gr. (dla dorosłych) 
lub 1 gr. (dla dzieci) oleju rycynowego oraz 0,85 gr., (dla dorosłych) 
lub 0,56 gr. (dla dzieci) Helechitu (Filmaronu). Środek do glist. 
Fabr. D r H. Remmler, Berlin.

Aspirina rozpuszczalna. Sól wapniowa kwasu acetylosali"
o c o o h ^cylowego. (C6H.,<£QQj 3 Ca-ł-2H20. Biały proszek, rozpuszczal

ny w wodzie (1:4); wodny roztwór posiada odczyn obojętny lub 
słabo kwaśny i niemal jest pozbawiony smaku; po dłuższem staniu 
rozkłada się, wydzielając kwas octowy, należy więc używać świeżo 
przyrządzone roztwory.
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Z wodnego roztworu rozpuszczalnej aspiryny strąca rozcień
czony kwas solny — rozpuszczalny w alkoholu osad kwasu acety
losalicylowego; przesącz, po odcedzeniu tego osadu, zobojętniony 
lub przesycony amoniakiem, daje z roztworem szczawianu amono
wego — biały osad.

Stosuje się zamiast aspiryny, szczególniej u dzieci i osób wraż
liwych. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Aspirochyl. Paraaminofenyloarsinian rtęci.
/O H )

(NH20 6H4As=0)
\ 0 2)Hg.

Biały proszek, nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w kwa
sie solnym i roztworach chlorków alkaliów: na powietrzu nabiera 
szarego odcienia. Nie topi się. Zawiera 23.7% arsenu i 31,8% rtęci.

Próbka aspirochylu, traktowana ługiem sodowym, wydziela na 
zimno tlenek rtęci, podczas gdy w roztworze znajduje się atoksyl; 
przebieg reakcji tej na gorąco jest inny: następuje rozkład, wydzie
lają się pary aniliny, którą można po zapachu łatwo rozpoznać.

Aspirochyl, zwany także „asiphyl", zalecany jest jako Anti- 
syphiliticum, do wstrzykiwali podskórnych po 0,05 do 0,1 gr. w za
wiesinie w oliwie. Fabr. Vereinigte Chemische Werke, Charlottenburg.

Aspirophen. Podług danych producenta acetylosalicylan fe- 
nokolu o p. topi. 200°. Badanie Zornika wykazało, że jest to mie
szanina 37% kwasu salicylowego i 63% monoacetylofenokolu. Drobno- 
krystaliczny proszek łatwo rozpuszczalny w gorącej wodzie. Stosuje 
się w przypadkach reumatyzmu, newralgji i t. p. po 1 gr. kilka 
razy dziennie. Fabr. Falkonberg. Griinau pod Berlinem.

yOC H
Monoacetylolenokol, C6H4̂ ( 5 o C H 2NH.COCH3,‘®es  ̂ r̂̂ " 

stalicznym proszkiem, topiącym się w temp. 205°. Stosuje się w przy
padkach reumatyzmu, influenzy, artretyzmu.

Aspochin. Acetylosalicylan estru chininoaeetylosalicylowego. 
Biały, krystaliczny proszek, topiący się w temp. 1620. Łatwo roz
puszcza się w alkoholu i chloroformie, trudniej w eterze, bardzo trudno 
w wodzie. Smak posiada gorzki. Zalecany w przypadkach boli 
i nadmiernego krwawienia podczas miesiączkowania. Fabr. D-r H. 
Goldschmidt, Charlottenburg.

Asposal=Acidum acetylsalicylicum.
Assmanogenowe tabletki. Pozostałość po odparowaniu wody 

ze źródeł gorących w Assmannshausen nad Renem. Zawiera sole 
radowe. Promieniotwórczość każdej tabletki wynosi jakoby 75 M. E. 
Tabletki te zawierają też dwuwęclau litu. Białe tabletki. Zalecane 
w przypadkach artretyzmu, reumatyzmu, newralgji. Fabr. Radium 
A. G. Amsterdam.

Asthmin. Papierosy od astmy. Zawierają—Folia Bellado- 
nnae, Hyoscyami, Stramonii, Cannabis Ind., Nicotianae, Kali nitri- 
cnm i Inf. Capit. papaveris. Fabr. Motor, Warszawa.

Niemal ood tą samą nazwą (Astmin) wypuścił na rynek 
Otwinowski w Łodzi powidła, zawierające Baccae Juniperi, Manna 
Calabrina, Cetaceum, Adeps suillus.

Asthmolysin. Wodny roztwór wyciągu z nadnercza i przy
sadki, w ampułkach, zawierających 0,0008 gr. wyciągu z nadnercza 
i 0,04 gr. wyciągu z przysadki. Używa się do wstrzykiwań pod-



3 2

skórnych, lub do wdychania pod postacią rozpylonego płynu, w przy
padkach astmy. Fabr. D-r Kades, Oranienapotheke, Berlin.

Asthmosan. Zawiera hypophysinę, suprareninę i atropinę. 
Używa się do inhalacji w przypadkach astmy.

Pod tą samą nazwą (Astmosan) wypuszcza na rynek firma 
Spiess — Warszawa, zioła od astmy, zawierające Folia Bolladonnae, 
Hyoscyami, Stramonii, Nicotianae, Cannabis Indicae, Kali nitricum 
i Inf. Capit. papaveris.

Astmoza. Zioła, zawierające Cort. Spinae, Rad. Symphyti, 
Rhiz. Polypodii vulg, Fruct. Anisi vulg. Fabr. Planta, Warszawa.

Asthmosal. Środek od astmy. Zawiera Fol. Belladonae, 
Stramonii, Kali carbonic., nitric., chlorie, Fabr. Barcikowski, Poznań.

Astonin. Roztwór Natr. glycerinophosphoric., Natr. mono- 
methylarsenicicum i Strychninum nitricum, w ampułkach po 1 cm.3 
Używa się, jako środek wzmacniający, w przypadkach neurastenji, 
osłabienia.

Astropyrin. Acidum acetylsalicylicum.
Asurol. Sól podwójna salicylanu rtęci i aminooksyizomaslanu 

sodu. Zawiera 40,3% rtęci. Bezpostaciowy, żółtawo-biały, hygro- 
skopijny proszek, pozbawiony zapachu. W wodzie rozpuszcza się 
łatwo, nie rozpuszcza się w zwykłych organicznych rozpuszczalni
kach.1 % -wy wodny roztwór posiada odczyn alkaliczny w stosunku 
do lakmusu, lecz nie w stosunku do fenoloftaleiny.

Odczyn na rtęć daje asurol dopiero wówczas, gdy drobną jego 
ilość ogrzejemy na kąpieli wodnej ze stężonym kwasem solnym; 
wówczas płyn po rozcieńczeniu wodą i odfiltrowaniu daje z nadmia
rem ługu sodowego osad żółtego tlenku rtęci; z wodą siarko wodo- 
rową zaś daje czarny osad. Wodny roztwór asurolu (1:100) daje 
z kwasami biały osad. tworzący się również wskutek dłuższego nań od
działywania kwasu węglowego (na powietrzu wodny roztwór przez 
dłuższy czas pozostaje klarowny). Wodny roztwór asurolu (1:1000), 
zadany dwoma kroplami roztworu chlorku żelazowego (1:25), barwi 
się na ciemno-fioletowo. Roztwór białka od asurolu nie mętnieje. 
Jeżeli potraktujemy roztwór asurolu kwasem azotowym, przefiltru- 
jemy, przesącz rozcieńczymy i zadamy roztworem chlorku barowego 
lub azotanu srebra, to w obu przypadkach nie powinien powstawać 
ani osad, ani zmętnienie. W celu ilościowego oznaczenia rtęci, ogrze
wamy l%-wy roztwór tegoż przez 2 godziny pod chłodnicą zwrotną 
z 30 cm.3 rozcieńczonego kwasu solnego i z płynu tego strącamy 
rtęć pod postacią siarczku.

Asurol używa się jako Antilueticum do wstrzykiwań pod
skórnych, po 0,1 do 0,15 gr., raz do 2 razy na tydzień. Do injekcji 
używa się 5%-go roztworu w wodzie destylowanej, świeżo przegoto
wanej ; dodawanie soli kuchennej nie jest dopuszczalne, gdyż two
rzy się wskutek tego sublimat. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Atochinol. Ester allylowy kwasu fenylocinchoninowego. 
Żółtawy, krystaliczny proszek, topiący się w 31", bardzo łatwo roz
puszczalny w eterze i olejach tłustych, trudno rozpuszczalny w alko
holu, nierozpuszczalny w wodzie. Nie posiada zapachu, o smaku 
aromatycznym W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 
0,25 gr. i maści z wazeliną i parafiną. Stosuje się, jako środek 
kojący i przeciwartretyczny. Fabr. Tow. Akc. Przemysłu Chemicz
nego w Bazylei.
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Atoleine i Atolin. Nazwa używana w Ameryce północnej 
dla parafiny płynnej.

Atophan. Kwas fenylochinolinokarbonowy.

Otrzymuje się drogą kondensacji aniliny, aldehydu benzoesowego 
i kwasu pyrowinowego, lub kondensacji izatyny i acetofenonu. Żół
tawy, gorzki, krystaliczny proszek, nie rozpuszczalny w wodzie, roz
puszczalny w alkoholu, eterze i alkaliach. Topi się w temp. 208-209°.

Roztwór atofanu w stężonym kwasie siarkowym lub kwasie 
solnym jest żółty. Z roztworu w kwasie solnym strąca woda 
bromowa pomarańczowy osad. Alkoholowy roztwór atofanu barwi 
się od kropli roztworu chlorku żelazowego na brunatno czerwony 
kolor. Ogrzany po nad swój punkt topliwości wydziela atofan kwas 
węglowy i tworzy się fenylochinolina o punkcie topliwości 83—84°.

Atofan zalecany bywa jako środek od artretyzmu, reumatyzmu 
stawowego. Zażywając atofan należy dbać o dostateczny dopływ 
płynu do organizmu. Atofan stosuje się także w przypadkach ty
fusu plamistego, cierpień skórnych i t. p Zażywa się 4 razy dzien
nie po 0,5 gr. lub 3 razy po 1 gr. Prócz tego zażywa się Natr. 
bicarbonicum. W handlu znajduje się pod postacią proszku, table
tek.' drażetek i czopków. Fabr. E. Schering, Berlin.

Atofan należy chronić przed wpływem światła.
Atoxikokain=Novocainum, wyrobu Chem. Fabr. B. Siegfried, 

Zofingen (w Szwajcarji).
Atox icocain- Adrenalin. Tabletki zawierające nowokainę 

i adrenalinę, wyrobu Tow. Akc. Hausmann w St. Gallen.
Atrinal. Kwas atropinosiarkowy (nie należy mylić tego pre

paratu z siarczanem atropiny); otrzymuje się przez działanie 97% go 
kwasu siarkowego na atropinę w temperaturze poniżej 100°. Bez
barwne, błyszczące kryształki, trudno rozpuszczalne w wodzie zimnej, 
łatwo rozpuszczalne w wodzie gorącej. W organicznych rozpusz 
czalnikach się'nie rozpuszcza, rozpuszcza się w rozcieńcz, amoniaku 

rozcieńczonych kwasach. Nasycony wodny roztwór posiada odczyn 
obojętny. Topi się w temp. 238—239°.

Zakwaszony kwasem azotowym wodny roztwór atrinalu nie 
daje natychmiastowo osadu z roztworem chlorku barowego; osad 
powstaje dopiero po dluższem gotowaniu w silnie kwaśnym roztwo
rze. Jeżeli zaś atrinol zadamy rozcieńczonemi alkaliami, to jony 
kwasu siarkowego odczepią się i płyn da osad natychmiast z chlor
kiem barowym.

Kwas atropinosiarkowy (atrinal) odróżnić możemy od siarcza- 
au atropiny w następujący sposób:

Atrinal krystalizuje się w pryzmach, siarczan atropiny w igieł
kach błyszczących. Topi się atrinal przeszło o 50° wyżej, niż siarczan 
atropiny, (który topi się w temp. 183—184°). Atrinal trudno roz
puszcza się w wodzie, siarczan atropiny — łatwo. Atrinal na 
zimno z chlorkiem barowym nie daje odczynu, podczas gdy w roz
tworze siarczanu atropiny natychmiast opada osad.

3
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Atrinal stosuje się w połączeniu z pantoponem do narkozy. 
W handlu znajduje się pod postacią roztworu wyjałowionego, za
wierającego w 1 cm.3—0.02 gr. pantoponu i 0.001 gr. kwasu atro- 
pinosiarkowego. Fabr. Hoffman — La Reche, Bazyłea.

Atropapayerln. Ampułki, zawierające po 0,0005 gr. Atro- 
pinum sulfuricum i 0,05 gr. Papaverinum hydrocbloricum. Używa 
się do łnjekcji.

Atropaverin. Tabletki zawierające po 0.00025 gr. Atropin, 
salf. i 0,01 Tapaverin. hydrochloric. Fabr. Trenka, Wiedeń.

Atural. (Nazwa: ot privativum , i tuióc—serj. Preparat ma- 
jąay czynić mleko łatwo strawnem. Żółtawy proszek, łatwo roz 
puszczalny w wodzie, o zapachu pepsyny. Do filiżanki mlek* do
daje się łyżeczkę preparatu. Fabr. Les Etablissements Poulenc 
Frires, Paryż.

Atussin. Pod tą nazwą istnieją w handlu dwa preparaty : 
1. Płyn obdarzony miłym smakiem, używany w przypadkach koklu
szu. Zażywa się 3—4 razy dziennie 5—10 kropli 2) Mieszanina 
50 gr. Herb. Polygal. amar., po 30 gr. Herb. Galeopsid. grandiflor., 
Fol. Farfar., Carrageen, Rad. Althaeae i po 10 gr. Rad. Liąuirit., 
Fruct. Anisi Stellati, Flor. Yerbasci.

Aubogen. Nazwa dla wazolimentów.
Aurocantan. Kantaridyloaethylendiaminoaurocyanek. 

C10H12O3. N . CH2. CH2. NH2. HON. AuCN-j-H20. Biały, krystalicz
ny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Wodny roz
twór posiada odcayn obojętny. Zawiera 39$ złota. W handlu znaj
duje się pod postacią 2 1/2%-go roitworu przezroczystego, bezbarwne
go, wyjałowionego.

Aurocantan, poddany destylacji z kwasem solnym, daje de- 
atylat, który z chlorkiem żelazowym i siarczanem żelazawym daje 
osad błękitu pruskiego. Gdy roztwór aurocantanu zagęścimy z kwa
sem solnym do sucha, pozostałość przemyjemy wodą i przefiltrnjemy, 
to otrzymamy przesącz, który, zadany kwasem pikrynowym, da po 
wysuszeniu kryształki, topiące się w temp. 196—198° (pikryniati 
kanteridyloaethylenodwuaminy).

Stosuie się do wstrzykiwań po 1—3 cm.:i raz do 2 razy ty
godniowo w przypadkach gruźlicy. Przeciwskazaną jest równo
czesna kuracja arsenowa; jeżeli chory uprzednio kuracji arsenowej 
się poddawał, to należy odczekać, póki organizm nie będzie całko
wicie pozbawiony arsenu. Fabr Meister Lucius i Briining w Ho- 
echst. Aurocantan należy przechowywać bardzo ostrożnie.

Aurochinin. Ester chininowy kwasu paraamidobenzoesowego. 
Preparat mniej gorzki, niż sole chininy. Stosuje się pod postacią 
roztworów wodnych 1:10 lub 1:15, do wstrzykiwań podskórnych lub 
do wlewań do odbytnicy, w przypadkach malarji. Fabr. Zjedno
czone fabryki chemiczne Zimmer i S-ka, Frankfurt nad Menem.

Auroform. Roztwór mydła, zawierający aldehyd mrówkowy 
i terpineol. Środek dezynfekcyjny.

Aurum colloidale. Collaurin. Otrzymuje się przez redukcję 
roztworu chlorku złota za pomocą aldehydu mrówkowego i drogą 
dializy. Wodny roztwór posiada kolor rubinowo-czerwony i od kwa
sów niebieszczeje. Stosuje się do wewnątrz po 0,03 gr. do 0,06 gr. 
w przypadkach raka, przymiotu, skrufułów. Również śródżylnie.
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Antolax. Likier przeczyszczający o mitym smaku, Zawiera 
czynniki działające Fol. Sennae, Rhizom. a Zingiberis, Cortes Aurantii, 
Frnctns Oardamomi, Rhizoma Galangae, Cortex Cinnamomi, oraz 
cukier i 12% spirytusu. Zażywa się po kolacji łyżeczkę od herbaty, 
lab łyżkę stołową. Fabr. Dr. Henning i G Żander, Charlottenburg-

Auxolin. Roztwór 0,75% mydła potasowego i' 3% oleju rycy
nowego w 60%-ym alkoholu. Płyn do włosów.

Azocitrine. Natr. anhydromethylencitricum. Środek od ar- 
tretyzmu i reumatyzmu.

Azodermin. Acetyloamidoazotoluol.
CH ,C6H ,N—NC61 I3̂ jj]I  COCH Czerwonawo-żółty, krystaliczny
proszek, pozbawiony zapachu i smaku. Niemal nie rozpuszcza się 
w wodzie i eterze, trudno rozpuszcza się w alkoholu (0.5:100) i ben
zolu, łatwo w chloroformie. Rozpuszcza się w ciepłych olejach 
tłustych i wazelinie, po ostudzeniu jednak wydziela się ponowni*. 
Topi się w temp. 185—1869.

W stężonych kwasach rozpuszcza się azodermina na czerwo- 
nawo-żółto, wydziela się jednak ponownie po dodaniu wody ; w ługu 
się nie rozpuszcza. Roztwór azoderminy w kwasie siarkowym ogrza 
ny z nieznaczną ilością alkoholu, wydziela zapach estru octowego.

Azodermina stosuje się, tak samo jak amidoazotoluol, do le 
czenia ran. W handlu znajduje się pod postacią 4—10%-ej maści 
i 10%-ej przysypki. Fabr. Tow. Akc. fabrykacji aniliny (,,Agfą“ ), 
Berlin.

Azodolen. Mieszanina jednakowych ilości pellidolu (dwuace- 
tyloamidoazotoluolu) i jodolenu (połączenia jodolu z białkiem). 
Jasno-żółty proszek, nie posiadający własności barwnika. Stosuje 
się do leczenia ran, pod postacią 5%-ej przysypki lub 2%-ej maści. 
Fabr. Kalle i S ka, Biebrich nad Renem.

Azotyl. Ampułki i keratynowane pigułki, zawierające lipo- 
idy i cholesterynę. Stosuje się w przypadkach gruźlicy.

Azymonkapseln. Kapsułki żelatynowe, zawierające zawie
sinę z Magnes, i Natr. choloinic. 0,2 gr., Natr. carbonic., Magnea. 
carbonic. ana 0,02 gr. i Ol. Olivarum q. s. Zalecane są w przy
padkach nadkwasowości żołądkowej, po 6 do 10 kapsułek w ciągu 
dnia. Fabr. D-r Stohr, Wiedeń.

Bacillosan. Zawiera hodowle Bac. acidi lactici. Stosuje 
się w przypadkach białych upławów. Fabr. Giistrow, w Meklenburgu.

Bactonat. Pod tą nazwą wypuszcza na rynek fabryka Oranje 
w Amsterdamie bardzo czysty węgiel drzewny, pod postacią prosz
ku i tabletek.

Baldrianol. Tabletki zawierające izowalerylomocznik, który 
jest białym, bezwonnym, krystalicznym proszkiem, bez smaku, to
piącym się w temp. 203o. Stosuje się, jako Sedatiyum, po 1 do 2. 
tabletek. Fabr. D-r A. Voswinkel, Berlin.

Balnacid. Ciemny płyn, obdarzony zapachem dziegciu o kwaś
nym odczynie; w wodzie rozpuszcza się łatwo. Otrzymuje się z de
stylatów "dziegciu bukowego. Używa się do kąpieli (100 do 200,0 
na wannę) w przypadkach chorób skórnych. Fabr. D-r Nordlinger, 
Florsheim nad Menem.
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Balsam belgijski. Zawiera mentol, kamforę, Mothylium 
salicylicum, wazelinę i lanolinę. Fabr. A. Gąsecki, Warszawa.

Balsam bengalski. Zawiera mentol, Methylium salicylicum. 
i Lanolinę Fabr. Fr Karpiński, Warszawa.

Balsament. Zawiera mentol, kamforę, Tinctura Capsici, 
Olejki eteryczne. Fabr. Tow Spiess, Warszawa.

Balsam egipski. Zawiera Tinet. Capsiei annui, Grana pa- 
radisi, Liq. ammoni ca ust,., alkohol, kamforę, mentol, kwas salicy
lowy i olejki tymiankowy i lawandowy. Fabr. Jagodziński, Józefów.

Balsam enkaliptusowy. Zawiera kwas salicylowy, mydło 
szare, Ol. Pini pumilionis, Ol. Eucalipti, Lanolinę i wazelinę. Fabr. 
D-r Szabrański, Bełchatów.

Balsam indyjski. Zawiera mentol, salicylowy ester meta
nolu. Vasolimentum jodatum i olejek terpentynowy. Fabr. Bryk- 
man, Radom.

Balsam japoński. Zawiera Methylium salicylicum, mentol 
i kamforę. Fabr. Chem. „Ege;‘, Warszawa.

Balsam kalwaryjski. Zawiera alkohol, balsam peruwiański, 
olejki eteryczne. Fabr „Aja“ , Przemyśl.

Balsam mentolowy. Zawiera mentol, Methylium salicylicum, 
lanolinę i wazelinę. Fabr. „Pomerania" , Grudziądz. Pod nazwą 
„Balsam Montholi" wypuszcza Misiórski w Będzinie preparat za
wierający mentol, methylium salicylicum i wazelinę.

Balsam roślinny do mycia głowy. Zawiera mydło szare, 
wyciąg z tataraku, kory chinowej i olejek sosnowy. Fabr. Wil
czewska, Warszawa.

Balsam Thiocolan. Pod tą nazwą wypuszczone zastały na 
rynek preparaty, zawierające Syr. Balsami peruviani, tiokol, Natr. 
benzoicum, Extr. aurant, cort. Extr. Thymi lub Colae, Wanillinę, 
olejek miętowy, oraz zależnie od .Na preparatu— Kodeinę, fytinę lub 
Calcium glycerinophosphoricum. Stosuje się w przypadkach chorób 
płucnych. Fabr. Gąsecki, Warszawa.

Balsamina. Proszki zawierające aspirynę, salofen, kwas wi 
nowy i sacharynę. Proszki od bólu głowy. Fabr. Załuska, Warszawa.

Bananin. Mączka odżywcza składająca się z mączki bana
nowej, wyjałowionego zagęszczonego mleka, kakao i cukru. Bru
natny proszek. Fabr. Ebert i' Meineke, Brema.

Baradiol. Gotowy do zażywania preparat, zawierający czy
sty siarczan barowy. Używa się do badań rentgenologicznych. Fabr. 
B. Fladra, Berlin.

Barbaethyl. Nowa nazwa dla Acidum diaethylbarbituricum,
Barbital. Acidum diaethylbarbituricum.
Barbiton. Acidum diaethylbarbituricum.
Barbiturin. Acidum diaethylbarbituricum.
Baryum sulfaricum purissimum. Pulchny, biały proszek, 

niemal nierozpuszczalny w wodzie i rozcieńczonych kwasach.
Przesącz otrzymany po zagotowaniu w ciągu minuty—roztwo

ru 5 gr. krystalicznej sody w 15 cm.3 wody z 1 gr. siarczanu baro
wego i zakwaszony kwasem solnym, daje z roztworem chlorku ba
rowego biały osad. Powstały na sączku proszek, przemyty wodą,.
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rozpuszcza się częściowo w kwasie azotowym; roztwór ten daje 
z rozcieńcz, kwasem siarkowym biały osad.

Preparat bada się na czystość w następujący sposób:
Gotujemy 10 cm.3 kwasu octowego (c wł. 1,064) i 90 cm.3 wody 

z 10 gr. siarczanu barowego i filtrujemy; 50 cm.3 przesączu odparo
wujemy na kąpieli wodnej do sucha; pozostałość traktujemy 20 cm.*- 
ami wody i filtrujemy; jeżeli do tego przesączu dodamy kilka kropli 
rozcieńczonego kwasu siarkowego, to po upływie godziny nie powi
nien wydzielać się osad siarczanu barowego (badanie na rozpuszczal
ne w wodzie sole barowe i węglan barowy)

(Nota bene, zamiast kwasu octowego w powyższej próbie ani 
kwasu solnego, ani azotowego użyć nie można, gdyż siarczan baro
wy, zagotowany z kwasami tymi, z małej ilości w nich się rozpusz
cza i wówczas przesącz da odczyn z kwasem siarkowym'.

25 cm.3 płynu, otrzymanego przez skłócenie siarczanu baro
wego z kwasem octowym i wodą, nie powinno zmieniać się od wody 
siarkowodorowej.

Jeżeli zagotujemy 10 cm.3 kwasu azotowego (o c. wł. 1,149 — 
1,162) z 2 gr. siarczanu barowego i przefiltrujemy, to przesącz z roz
tworem molibdenianu amonowego nie powinien dawać w ciągu go
dziny żółtego osadu.

2 gr. siarczanu barowego roztarte z 10 cm.3 roztworu chlor 
ku cynawego nie powinny w ciągu godziny ciemnieć.

Baume Richelet. Zawiera Methylium salicylicum, mentol, 
guajakol, wosk i wazelinę. Fabr. Kickelet, Paryż.

Barzarin. Płyn zawierający alkohol (71%) i wyciąg połu
dniowo-amerykańskich ziół (6,8%): zalecany jest w przypadkach cho
roby cukrowej. Posiada aromatyczno-gorzki ściągający smak. Fabr. 
Beck i S ka, Cannstadt.

Beastol. Zawiera Cale. phosphoricum, Cale carbonicum, Kali 
carbonicum i Fruct. Foeniculi. .Środek weterynaryjny. Fabr. Tow. 
Akc. Spiess, Warszawa.

Beatin. Preparat, znany również pod nazwą Sirop. Famel. 
Składa się z Laetocreosot solubil., w ilości odpowiadającej 1,35 gr. 
Creosot. puriss., Cale lactopkosphoric. w ilości odpowiadającej 2,4 gr., 
Cale. phosphor. pur., Codein. 0,12 gr., Diacetylmorphin. hydrochlo- 
rie. 0,01 gr, Alcohol. Aconiti 3,0 gr., Alcobol Citri 3.0 Sacchari et. 
aq. q. s. ad 3i00 gr. Stosuje się w przypadkach influenzy, kataru 
oskrzeli i t. p. Zażywa się dziennie 3 łyżki stołowe. Fabr. P. Fa
mel, Paryż.

Bechinol. Preparat cbinozolowy. Adstringens i Antisep-
tienm.

Belgyosan. Elixir do zębów, imitujący płyn „Eau du D-r 
Pierre". Zawiera olejek miętowy i Ol. Mentbae Crisp. Fabr. 
U. Ludewig, Charlottenburg.

Belloc’a tabletki. Tabletki, zawierające węgiel topolowy, 
tukier i tragakantę. Stosuje się w przypadkach dyspepsji i zabu
rzeń żołądkowych.

Benanif. Krople żołądkowe, otrzymane z Fruct Juniperi, 
Hor. Chamomil. an 18,0, Rad. Angelicae. Rad. Gontianae, Crocus, 
Rhiz. Rhei, Cort. Chinae, Fruct. Anisi, Fruct. Foeniculi an 5,5 gr., 
Spirytus. 1 litr, Alkohol z ziarna 1 litr, woda destyl. ‘/2 litra.
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Benegran. Podstawa do maści, składająca się przeważnie- 
z parafiny, wosku, wazeliny i żywic kauczukowych. Fabr. Pharmaz. 
Spezialgesell., Berlin.

Bengue uśmierzający balsam. Zawiera 10 cz. mentolu* 
10 cz. Methylium salicylicum i 12 cz. lanoliny.

Bengue drażetki mentolowe. Zawierają mentol i boran 
sodowy. W handlu znajdują sie też drażetki z kokainą, zawiera
jące po 0,001 gr. kokainy. Używają się w przypadkach bólu gardła.

Beniform. Obojętny cukrzan miedzi, zawierający nieco cy
trynianu sodowego. Suchy, jasno niebieski, krystaliczny proszek, 
bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie (1 +  1); w alkoholu nie roz
puszcza się. Zawiera 60% cukrzanu miedzi, czyli 8,24% miedzi. 
Wodny roztwór posiada odczyn obojętny. Jeżeli z roztworu beni- 
formu (1 +  5), mocno zakwaszonego kwasom solnym, po gotowania 
w ciągu minuty, strącimy miedź siarkowodorem, to otrzymamy prze
sącz, z którego po odpędzeniu siarkowodoru i przesyceniu amonia
kiem, 2 gr. chlorku wapnia na gorąco wytrącają krystaliczny osad.

Zbadać beniform na czystość można w następujący sposób: 
Nasycony roztwór beniformu wlewamy do dużego nadmiaru alko
holu; opada wówczas cukrzan miedzi; przesącz otrzymany po odfil
trowaniu tego osadu, nie powinien po zagęszczeniu do sucha pozo
stawiać cukru. Roztwór beniformu ogrzany z ługiem sodowym nie 
powinien wydzielać wodorotlenku miedzi.

Stosuje się do przepłukiwania, pod postacią 1%-ego roztworu, 
w przypadkach zapalenia pochwy i niektórych zachorzeń kiszki gru
bej. Fabr. Chemisches Institut D-r Oestereicher, Berlin.

Bensona plaster. Zawiera 80 cz Olibanum, 10 cz. Pis 
Burgundi, 1 1/2 cz. wosku, 15 cz. kauczuku, 1 1/2 Extr. Hamamelidis, 
20 cz. wyciągu z Capsicum, 5 cz. scopol. carniol. Stosuje się w przy
padkach reumatyzmu i t. p.

Benzoate de lithine. Lithium benzoicum. Preparat wy
rabiany pod tą nazwą przez firmę Le Perdriel w Paryżu, zawiera 
oprócz benzoanulitu, jeszcze kwasy cytrynowy, winowy i dwuwę
glan sodowy

Benzhermyl. Roztwór Hydrargyr. benzoicum. Używa *ię 
do injekcji.

Benzocalcol. Tabletki, zawierające po 0,25 gr. Calcium ben- 
xoicum i- talk. Fabr. Klawe, Warszawa.

Benzomorphin=Peronin.
Benzophag. Pigułki, zawierające benzoesan sodowy, men

tol, olejki eukaliptusowy i anyżowy oraz substancje wyciągowe 
Fabr. Gessner, Warszawa.

Benzothym. Zawiera kwas benzoesowy, benzoesan sodowy, 
tymol i salicylan sodowy. Fabr. Tow. Spiess, Warszawa.

Benzotropin. Tabletki, zawierające kwas benzoesowy i be- 
lametylenotetraminę. Fabr. Klawe, Warszawa.

Benzylol. Zawiera benzylowy ester kwasu benzoesowego 
i olej rycynowy. Fabr. Tow. Spiess, Warszawa.

Benzylom benzoicum=Peruscabin.
Berberinnm hydrochloricnm. C20H17NO4. HC1 +H20- Sól 

eblorowodorowa berberyny, alkoloidu otrzymywanego z kłącza Ber-
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beris vulgaris lub kłącza Hydrastis canadensis, Żółty, gorzki kry
staliczny proszek, mało zropuszczalny w zimnej wodzie, łatwo roz
puszczalny w  wodzie wrzącej. Używa się jako Tonicum i Stoma- 
eticum, w dawkach po 0,03—0,05 gr. Należy przechowywać ostrożnie.

Besalon. (Besalin). Podstawa do maści, podobna z wyglą
du do lanoliny. Miękka, niemal bezwonna, trwała. Składa się 
głównie z węglowodorów. Topi się w temp. 40'. Wchłaniać może 
100$ wody: nie działa żrąco. Fabr. B. Salomon, Charlottenburg.

Beta - Epiphorinum Epiphoryna z domieszką adrenaliny 
1 Eitract. Hamamelidis.

Betainom hydrochloricnm=Acidol.
Bilatin. Środek odżywczy; składa się z zagęszczonego do 

sucha odtłuszczonego mleka i 5% ovolecytyny. Zawiera koło 42% 
laktalbuminy, 42% węglowodanów, 6% soli z żółtka i mleka, 0.5% 
tłuszczu i 0.5% wody. Fabr. Nahrmittelwerke des Hessischen Apo- 
theker-Vereins, Rheinheim (Hessja).

Bilen. 'Znajdujący się w handlu pod postacią tabletek czop
ków i pigułek, preparat z żółci. Stosuje się w przypadkach za
twardzenia nawykowego. Fabr. D-r L. i J. Egger, Budapeszt

Bilosin. Stalowo-szare pigułki, zawierające podług danych 
producenta Natrium oleinicum, Extractum Rhei i sole litowe. Za
żywa się rano i wieczorem po jedzeniu po pigułce, w przypadkach 
cierpień żółciowych. Fabr. D-r Laboschin, Berlin N. W.

Biofaex. Pigułki, ważące po 0.173 gr., otrzymane z masy, 
składającej się z 1 kg. drożdży piwnych, po 20 gr. wyciągów z ra
barbaru, kruszyny, Cascara Sagrada, Sarsaparilla, Aloes, Fol. Senna#, 
oraz z cukru mlecznego, fosforanu wapnia, siarczanu magnezowego, 
5 gr. asparaginy, 200 gr. Syr. Liquiritiae, 200,0 Rad. Liquiritiae 
oraz niezbędnej ilości wody. Stosuje się w przypadkach czyraków 
mnogich, lub trądziku, w dawkach po 3—4 pigułki na czczo lub 
przed jedzeniem. 3—4 razy dziennie.

Bi-jodural.' Zawiera jodek potasowy, dwujodek rtęci, dwu
węglan sodowy. Fabr. Noyat, Paryż.

Biekolan. Wyciąg słodowy zawierający wyciąg z Koli. Słu
ży, jako środek wzmacniający.

Biosine. Preparat wzmacniający, zawierający Calcium gly- 
terinophosphoricum i Ferrum glycerinophosphoricum, effervescens. 
Fabr. Le Perdriel, Paryż.

Biosulfol. Zawiera koloidalną siarkę.
Biotośe. Zawierający znaczną ilość witamin, wyciąg słodo

wy i z kasztanów. Fabr. Gesel f. Chemische Industrie, Bazylea
Biovar-Poehl. Preparat z jajników. Żółtawy proszek, męt

nie rozpuszczający się w cieplej wodzie. Stosuje się w przypad
kach błędnicy, dolegliwego miesiączkowania; pod postacią proszku, 
tabletek lub wyjałowionego roztworu. Dawka 0,1 do 0,5 gr. pro die.

Biox. Pasta do zębów zawierająca, nadboran sodowy, mydło 
i alkohol. Słabo alkaliczna, żółtawa pasta. Działa dezynfekująco. 
Fabr. M. Elb, Drezno.

Bipheron. Płyn, obdarzony zapachem i swoistym imakiem; 
zawiera, podług danych producenta, w 15 cm.3 (t. j. w łyżce stoło
wej) 0,6 gr. Medinalu, 2 gr. Chloralum hydratum, 0,05 gr. Coffei*
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num natrio-benzoicum, 1,5 gr. Extr. Piscid. Stosuje się, jako śro
dek nasenny. Fabr. Concordia, Beuel nad Renem.

Bisanna. Śniada się z Rhiz. Rhei, Rad. Jalap , Natr. bi- 
carbonic., Saccharum i dodatków aromatycznych. Stosuje się w przy
padkach kamieni żółciowych.

Bismosal. Mieszanina świeżo strąconego wodorotlenku biz
mutu, salolu i substancji aromatycznych. Stosuje się w przypad
kach biegunki.

Bismu-Lac. Wodorotlenek bizmutowy; używa się do maści 
bizmutowej.

Bismutum bromogallicum basicum.
C6Br,(0H)j.C00. Bi(OHj2. Ciężki, bezpostaciowy, oliwkowy pro
szek, zawierający 27,9% bromu i 35,7% bizmutu. Nie rozpuszcza się 
w zwykłych rozpuszczalnikach. Dwubromogallusan bizmutowy roz
puszczony w rozcieńczonym kwasie solnym i zadany wodą chlorową 
i chloroformem, barwi warstwę chloroformową na czerwono-brunat- 
ny kolor. Siarkowodór w takimże roztworze wywołuje czarny osad. 
W celu ilościowego oznaczenia bizmutu, rozpuszczamy bromogalla- 
san bizmutu w kwasie solnym, rozkładamy substancję organiczną 
zapomocą chloranu potasowego i po odpędzeniu chloru, strącamy 
bizmut pod postacią węglanu; poczem oznaczamy go bądź przez 
prażenie, jako tlenek, bądź jako siarczek.

Bromogallusan bizmutu służyć ma, jako środek antyseptyczny 
do leczenia ran.

Bismutum bijodogallicum basicum. C0J2(OH)3.COO.Bi(OH)2. 
Ciemno-żólty proszek, zawierający 37,5$ jodu i 32,4$ bizmutu. Nie 
rozpuszcza się w wodzie i zwykłych rozpuszczalnikach, jednakże 
w odróżnieniu od Airolu i Dermatolu rozpuszcza się w amoniaku. 
Dwujodogallusan bizmutu, ogrzany z kwasem siarkowym, wydziel* 
fiołkowe pary jodu: rozpuszczony w rozcieńczonym kwasie solnym, 
po dodaniu wody chlorowej i chloroformu, barwi warstwę chloro
formową płynu na fioletowo. Spopielony w tygielku porcelanowym, 
daje osad, który po rozpuszczeniu w kwasie azotowym i rozcień
czeniu wodą, daje charakterystyczne dla bizmutu reakcje z siarko
wodorem, ługiem sodowym, amoniakiem i t. p.

Stosuje się jako środek antyseptyczny, do: leczenia ran.
Bismutum nosophenicum=Rudoxin.
Bismutum nucleinicum=Parabismut.
Bismutum subaceticum. CEf3COOBiO. Śnieżno-biały, miał

ki proszek, pozbawiony zapachu i smaku, nierozpuszczalny w wo
dzie i zwykłych rozpuszczalnikach organicznych. Zawiera 73.65 
bizmutu. Zalany wodą siarkowodorową lub roztworem siarczku 
amonowego, czernieje. Jeżeli rozpuścimy nieco zasadowego octanu 
bizmutu w kwasie azotowym, rozcieńczymy cokolwiek wodą i za
damy amoniakiem, to utworzy się biały osad, czerniejący od alka
licznego roztworu chlorku cypawego.

Zasadowy octan bizmutu ogrzany z alkoholem i kwasem siar
kowym, wydziela po rozcieńczeniu wodą — zapach estru octowej*. 
Bada się Bismutum subaceticum w następujący sposób:

0,5 gr. Bismutum subaceticum powinno się klarownie roz 
puścić w 10 cm.3 kwasu azotowego bez musowania się płyniu; roz
twór ten. rozcieńczony jednakową ilością wody, nie powinien dawać
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osadu ani zmętnienia z roztworem azotanu srebra lub azotanu baro
wego. Z roztworem Bismutum subaceticum w kwasie azotowym wi
nien nadmiar amoniaku dawać czysto-biały osad; przesącz z ponad 
tego osadu nie powinien być zabarwiony i nie powinien mętnieć 
od kwasu solnego. Ten zaś zakwaszony roztwór nie powinien na
tychmiast mętnieć od świeżo przyrządzonego żelazocjanku potaso
wego, a z wodą siarkowodorową może tylko słabo brunatnieć, lecz 
nie powinien dawać zmętnienia lub strątu. Roztwór 1 gr. Bismu- 
tura subaceticum w 3 cm 3 roztworu chlorku cynawego nie powinien 
w ciągu godziny ciemnieć. Gdy zagotujemy 0 5 gr. Bismutum su- 
baceticum z 5 cm 3 ługu sodowego, mieszaninę rozcieńczymy 5 cm.3 
wody i przefiltrujemy, to przesącz po dodaniu 10 cm.3 rozcieńczo
nego kwasu siarkowego nie powinien w ciągu godziny zmieniać się.

Gdy mieszaninę 0,5 gr. Bismutum subaceticum z 2 cm.3 roz- 
nieńczonego kwasu siarkowego zadamy 2 cm.3 stężonego kwasu siar
kowego i ponad' utworzoną masę krystaliczną nalejemy warstwę 
roztworu siarczanu żelazawego, to na powierzchni stycznej przez 
6 minut nie powinien tworzyć się ciemny pierścień. Jeżeli skłóci
my f',5 gr. zasadowego octanu bizmutu z 5 cm.3 wody i dodamy 
najprzód 5 cm.3 roztworu siarczku amonowego, a następnie 10 cm 3 
rozcieńczonego kwasu octowego, zagotujemy i przefiltrujemy, t» 
10 cm.3 przesączu tego zagęszczone po dodaniu 1 do 2 kropli kwasu 
siarkowego, i następnie wyżarzone — wiuny pozostawiać najwyżej 
0.004 gr. pozostałości.

Bismutum subaceticum stosuje się zamiast innych preparatów 
bizmutowych, pod postacią 5—10%-ej przy sypki, 10%-ej maści i t. p. 
Fabr. E Merck, Darmstadt.

Bissulin. Maść, czopki lub świece, składające się z tłusz- 
czów, zawierających 0,25% Hydrargyrum sozojodolicum. Stosuje się 
w praktyce weterynaryjnej. Fabr. H. Trommsdorff, Akwizgran.

Black drops. Acetum Opii aromaticum.
Blackpool. Pastylki z owoców, mąki kartoflanej, boraksu 

Tinc. Anisi vulg, Tinc. Juniperi, Ol. Rosarum. Fabr. Shoubert.
Blankit. Hydrosiarczyn sodowy. Na2S.,04. Używa się, jako 

środek bielący.
Blattojod. Połączenie Blattosanu z 20* jodu. Wodnisty, 

brunatny płyn, obdarzony niemiłym swoistym zapachem. Zaży
wa się 3 razy dziennie po 10 do 20 kropli. Fabr. Blattmann, Waden 
• wil. Szwajcarja.

Blattosan. Rozpuszczony w wodzie organiczny preparat 
fosforowy. Otrzymuje się z lecytyny z żółtka i zawiera jakoby 25% 
kwasu glycerynofosforowego, 28% wody, 17% choliny, 5$ glyceryny 
i 253, „obojętnych soli sodowych”. Przezroczysty, brunatny płyn, 
sbdarzony zapachem wyciągu z drożdży. Stosuje się w przypadkach 
neurastenji, krzywicy, rekonwalescencji i t. p., w dawkach po 0,5 gr. 
Fabr. Blattmann Wiidenswil, Szwajcarja.

Blennaphrosin Mieszanina Kalinm nitricum, Hexamethylen- 
tetraminum i Extractum Kawa Kawa. W handlu znajduje się pod 
postacią uodpornionych kapsułek żelatynowych i czopków. Stosuje 
się, jako Antigonorrhoicum 3 razy dziennie, 3—4 kapsułek do we
wnątrz, lub 2 razy dziennie czopek. Fabr. Einhorn—Apotheke, 
Berlin C.
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Blenetin. Kapsułki żelatynowe, zawierające podług danych 
producenta po 0,10 gr. Ol. Santali, 0,02 gr. Myrrha, 0,02 gr Gamp- 
hora, 0,12 gr. Hexamethylentetramin, 0,11 gr. Acid. boricum i 0,02 gr. 
Extr. Tuber. edulis Stosuje się, jako Antigonorrhoicum, 4 razy 
dziennie po 2 kapsułki. Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja—Radeberg.

Blutreinigungspillen. Pigułki, wyrabiane przez Laborato- 
rjum Leo, zawierają: Aloes i rabarbar.

Pigułki D-ra Michelisa zawierają przeważnie; Extr. Aloes, 
Sapo medic., Extr. Cascarae Sagradae, Pulv. Rhei, cukier.

Blutreinigungspulver. Preparat Strahla składa się z 1% 
tlenku magnezu, 'Z0% nadtlenku magnezu i 10% cukru.

Preparat Weinbolda zawiera 20 cz. kamienia winnego, 30 ca. 
kwiatu siarczanego, 2 cz. węglanu magnezowego, 50 cz. cukru, 2 c*. 
rabarbaru i 0,3 cz. Olejku cytrynowego.

Blutreinigungstabletten. Preparat (z marką półksiężyca), 
składa się z 0,05 gr. Bxtr. Sarsaparillae, 0,1 gr. Extr. Guajaci, 
0,4 gr. Extr. Fuc. vesiculos, 0,25 gr. Massa. Cacao sacchar. Zaleca 
»ię w przypadkach artrotyzmu, chorób skórnych, 3 razy dziennie po 
2—3 tableten.

Blutreinigungstee. (Hagenburg). Składa się z mieszaniny 
pokrajanych Baccae Juniperis, Flor. Chamomillae, Fol. Sennae, Fol. 
.lugland., Fol. Urticae, Herba Violae tricolor., Herb. Absinthii, 
Herba Verbasci, Fruct. Anisi Stellati, Ijichen Islandie., Rad. Liąui- 
ritiae, Rad. Bardanae.

Preparat D-ra Mayera składa się z Cort. Fruct. Phaseol. 
conc., Ligii. Santal. conc. ana 300,0, Cort. Salicis conc., Fol. Betu- 
lae ana 200,0, Rad. Taraxaci conc. i00,0, Fol. Sennae conc. 120.0, 
Rad. Ononid. conc. Fruct. Anisi cont., Flor. Calendul. conc., Rhiz. 
Graminis conc., Stigmat Maidis ana 50,0.

Preparat Gasti składa się z Fol. Sennae alexandrin. 1000 0, 
Follicul. Sennae alexnr. 40o,0, Fruct. Jujubae 500,0, Passul. minor., 
Semin. Melunum, Radie. Liąuiritiae, Cort. Frangulae ana 600,0, Se- 
min. Hord. perlat. 1000,0.

Preparat Oppermanna zawiera Fol. Uvae Ursi, Baccae Ja- 
niperi, Rad. i Sem. Petroselin. sativ.

Preparat Yollanda zawiera Herba Violae tricolor. conc.
Bolease Monal. Pigułki, zawierające wyciąg z żółci i wy- 

«iąg z liści Boldo. Fabr. Monal, Paryż.
Bolipixin. Proszek otrzymany z Bolus i Pix liąuida. Sto

łuje się w praktyce 'weterynaryjnej.
Bolucarbon Tabletten- Składają się z Bolus, Benzonaphto- 

lum i Carbo sanguin. Zaleca się w przypadkach biegunki.
Boluphen. Mieszanina Bolus alba z produktem kondensacji 

fenolu z aldehydem mrówkowym. Lekki, bezbarwny i bezwonny 
proszek, nie posiadający smakn. Stosuje się, jako Antisepticum 
i Desodorans, jako przysypka do ran. Fabr. Vial i Uhlmann, Frank
furt n/Monem.

Bolusal. Mieszanina wyjałowionej Bolus alba ze świeżo 
otrzymanym wodorotlenkiem glinu. Miałki, biały proszek pozbawio
ny zapachu i smaku. Stosuje się w przypadkach kataru kiszek, jako 
Antacidum i Antifermentatmua, wewnętrznie lub pod postacią le
watywy.
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Bolus-Biozyme. Mieszanina 2 części wyjałowionej Bolus 
alba, z jedną częścią drożdży odprasowanych. Mieszaninę tą prze
ciska się przez cienkie sito i Suszy w temp. 35", poezem dodaje się 
20% cukru. Biały, ziarnisty proszek. Stosuje się w przypadkach 
chronicznej rzeżączki i białych upławów. Fabr. Vial i Uhlmau, 
Frankfurt n/M.

Bonnaplast. Plaster kauczukowy z tlenkiem cynku.
Bormelin. Maść do nosa, zawierająca kwas borowy, mentol 

i wazelinę. Fabr. Fresemus, Frankfurt n/M.
Borodat. Natrium perboricum.
Boroform. Wodny roztwór aldehydu mrówkowego i Natr. 

glycerinoboricum. Niemal bezbarwny,, przezroczysty płyn, o słabym 
przyjemnym zapachu, zabarwiony umyślnie na różowo nieznaczną 
ilością lenolftaleiny. Stosuje się, jako środek dezynfekcyjny. Fabr. 
Pb. Koder, Wiedeń.

Borolyptus. Antisepticum, składające się z 3 gr. Acid. ci- 
nnamył, 10 gr. Acid. benzoic., 55 gr. Acid. boric., 10 gr. Thymol. 
10 gr. Menthol. 4 gr. Aeth. acetic., 4 gr. 01. Pini Pumilion, 8 gr. 
01. Eucalypti, 8 gr. T-ra Myrrhae, 38 gr. Formaldehyd solut, 240 gr. 
Glyeerin., 625 gr. Spirytus i Aq. destillatae ad 20 Kg.

Boromentol Pod tą nazwą firmy Spiess i Gąsecki w War- 
«zawie wypuszczają na rynek maść zawierającą kwas borowy, men
tol i wazelinę w rozmaitym stosunku. Firma Borowski w Warsza
wie pod tą samą nazwą preparuje smarowanie, zawierające kwa* 
borowy, mentol, glycerynę, gumę tragakantę i spirytus.

Boronat. Proszek do mycia rąk i twarzy. Zawiera Borax 
pulv. (26%) i Natr. biearbonicum. Fabr. Chodakowski, Warszawa.

Boroplasma. Kataplazm, zawierający około 40$ kwasu bo
rowego. Fabr. D r Degen i Kutk, Dureń.

Borosalin. Tabletki zawierające boras i chlorek sodu w daw
kach po 0,33 gr

Borosalicylan cynku. Biały, krystaliczny proszek, otrzyma
ny drogą rozpuszczania w 10-krotnej ilości wody w t. 65°, miesza
niny równocząsteczkowych ilości węglanu cynku, kwasu salicylowe
go i kwasu borowego; gdy kwas węglowy przestanie się wydzielać, 
filtruje się i poddaje krystalizacji.

Borotropin. Zawiera Acid. borieum i urotropinę. Fabr. 
Hawe, Warszawa.

Bougies Chaumel. Pod tą nazwą firma Fumouzo et C-o 
w Paryżu wypuszcza na rynek pałeczki uretralne, zawierające jako 
podstawę glycerynę, żelatynę, boran sodowy, gumę arabską, gumę 
tragakantę, mączkę jęczmienną, oraz jako czynnik działający, różne 
środki lekarskie, jako to ichtyol, bądź jodoform, bądź taninę i t. p.

Bougierin. Środek do katetera, składający się z Gumni 
Tragacanth. z domieszką 0,18$ Hydrarg. oxycyanatum. Fabr. R. 
Paul, Wiedeń.

Bradon Zawiera Extr. fluid. Valerian., Artemis., Aurantii 
Mellis., Adonidis i sól bromową, oraz cukier i wanillinę. Łyżeczka 
od kawy zawiera 3 gr. soli bromowych, po 3 gr wyciągów płynnych 
i substancję działającą z 0,1 gr. Adonis rernalis. Nervinum, Anti- 
•pasmodicum.
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Branalcane. Zawiera kwas borowy, rezorcynę, glycerynę. 

Stosuje się w przypadkach chorób gardła, nosa, uszu.
Brandoform. Przysypka na oparzelinę, składająca się z Na- 

trium bicarbonicum. Magnesium cabonicum i Bismutum subnitricum.
Brassicamin. Czerwonawo-brunatny, aromatyczny płyn, za

wierający wyciągi z Thymus rulgaris. Eucalyptus globulus i Bra- 
asica Napa. Używa się w przypadkach kokluszu, astmy, zapalenia 
oskrzeli po 3—4 łyżek stołowych dziennie. Fabr. Chemiczna fabr. 
D-r Haller, Berlin.

Brassicamin-Guajacose. Brunatno-żółty płyn, zawierający 
oprócz części składowych brassicaminy, jeszcze Kalium sulphoguaja- 
eolicum oraz Estract. Cortic. Aurantii fluid. Fabr. D-r Haller, Berlin.

Brassicon. Mieszanina, zawierająca Ol. Menthae, kamforę, 
eter, Ol. sinapis.

Brassolat= Brassicamin-Guajacose.
Bromcalciumcarbamid= Ureabromin.
Brom-Castor. Pastylki, zawierające Kai. bromat., Extr. 

Valerianae, T-a Castorei, Natr. bicarbonic., Ac. tartaric. i cukier. 
Fabr. Karpiński, Warszawa.

Bromdiaethylacetylcarbamid=Adalin.
Bromdiaethylacetylurea=Adałin.
Bromelia. Eter [3-naftyloetylowy. C,0H70 . C2M6. Bezbar

wny, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w alkoholu, o punkcie to
pliwości 38°. Substancja zapachowa przypominająca zapach ananasu.

Bromhydrate de lithine le Perdriel. Zawiera Lithium 
bromatum, Ac. citric., Ac. tartaric. i Natr. bicarbonic. Fabr. Le 
Perdriel, Paryż.

Bromiase Kapsułki po 0,5 gr zawierające Kalium i Amrno- 
nium bromatum i drożdże. Hypnoticum i Sedativum. Zażywa się 
2—8 kapsułek dziennie.

Bromil Sól bromowodorowa nie określonego bliżej związku 
organicznego, zawierająca 24% bromu. Bezbarwny, krystaliczny pro
szek, rozpuszczalny w 8 cz. wody. Antiepileptieum.

Bromisovalerylaminoacetparaphenetidin=Brophenin.
Bromisovalerylparaphenetidin=Phenoval.
Bromlecithinpillen- Pigułki zawierające, 1 cz. bromolecy- 

tyny (o 20% bromu) na l '/2 cz. Pule. liquiritiae. Fabr. „Agfa“, Berlin.
Bremocoll Połączenie bromotaniny z żelatyną. Żółtawy, 

bezwonny proszek, pozbawiony smaku, niemal nierozpuszczalny w wo
dzie i słabo zakwaszonych płynach rozpuszczalny w słabo alkalicz
nych płynach. Zawiera około 20% bromu.

Bromokollowa maść składa się z 20 cz. bromokolu i 80 cz. 
rezorbiny. Używa się w przypadkach swędzących chorób skórnych. 
Fabr. Akt. Ges. fur Anilinfabrikation. Berlin.

Bromolgoform. Preparat wzorowany na bromipinie, w han
dlu znajdują się preparaty zawierające 10% i 33 1/2%! bromu związa
nego. Płyn oleisty. Fabr. D-r A. Voswinkiel, Berlin.

Bromone Robin. Roztwór bromopeptonn. 40 gr. preparatu 
tego odpowiadają 1 gr. bromku potasowego. Używa się w przy-
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padkach chorób nerwowych, bezsenności, epilepsji po 10 do 50 kropli 
2 razy dziennie przed jedzeniem. Fabr. Robin, Paryż.

Bromopepton. Roztwór bromopeptonu; zawiera 10'{; orga
nicznie związanego bromu. Fabr. „Staza“, Warszawa.

Bromophor Płyn, zawierający kwas dwubromolarycynowy. 
Stosuje się do pędzlowania w przypadkach swędzenia skóry. Fabr. 
P. Stoepel, Elberfeld.

Bromosal. Sól bromowa musująca, wyrobu firmy Spiess 
w Warszawie. Zawiera 3b% bromu.

Bromoval. Tabletki, zawierające Kali bromatum i Extr. Va- 
lerianae, wyrobu apteki .lahra w Krakowie.

Bromvalidol.. Tabletki składające się z 1 gr. Natr. broma- 
tum, 0.1 gr. Magnesia usta i 5 kropli walidolu. Stosuje się w przy
padkach podrażnienia nerwowego po 2 tabletki. Fabr. Chininy, 
Zimmer, Frankfurt nad Menem.

Bromvalol. Perełki żelatynowe, zawierające ester borneolo- 
wy kwasu bromoizowalerianowego. Zażywa się 1—3 perełek 3 razy 
dziennie.

Bromvalerylaminoantipyrin. Pochodna bromowa neopiryny. 
Do celów lekarskich się nie nadaje, gdyż jest 10 razy tak trującą, 
jak neopiryna.

Bromvalerylphenetidinum=Phenoval.
Bronchialpastillen Paul. (Pastilli Senegae comp.). Pastylki 

zawierające senegę, Ammonium chloratum, Ol. Eucalypti, Hals. to- 
lutan , wyciąg słodowy, pulv. Doveri, Menthol. Zażywa się 8—10 
tabletek dziennie. Fabr. Paul, Wiedeń.

Bronchialtabletten Engelhard. Tabletki zawierające 0,015 
gr. Rad. Ipeeacuanb., 0,005 gr. Stib. sulphur. aurant., 0,003 gr. 
Acid. benzoic , Extr. Castanae i olejki eteryczne.

Bronchicol. Syrop z Radix Liquiritiae, Herba Glrindel., 
Fruct. Anisi Stellat’, Fol. Farfarae, Flor. Verbasci, zawierający 
Kalium snlphoguajacolicum, Ammonium i Natriura bromatum. Fabr. 
Lewinson.

Bronchinol. Pod tą nazwą firma Zelkin w Białymstoku wy
puszcza na rynek dwa preparaty: A i B. Preparat A jest Syrup. 
Thymi eomp., zawierający Kai. sulfoguajaeolic.; preparat B zawiera 
zamiast Kai. bromat. — Cale. i Natr. glyeerinophosphoricum.

Bronchisan. Ciemno-brunatny płyn. zawierający 4% pyre- 
nolu i Elixire Succo Liąuiritiae w roztworze wodnym. Zażywa się 3 
do 6 razy dziennie po łyżce stołowej (dzieci po łyżeczce od herbaty). 
Fabr. D r Silberstein, Berlin.

Bronchitin. Roztwór Kalium bromatum w mieszaninie sy- 
roliuy i pertussyny. Fabr. K. Potocki, Warszawa.

Bronchosan. Syrop, zawierający Natr. sulphoguajacolicum.
Brophenin. Bromoizowaleryloaminoacetparafenetydyna. 

CjH50 . C0H4NR . COCH2 . NHCOCHBr . CH( CH3)2. Otrzymuje się 
drogą działania chlorku kwasu bromoizowalerianowego na amino- 
acetparafenetydynę. Biały’ proszek, pozbawiony zapachu i smaku, 
mało rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu, ete 
rze, acetonie, chloroformie. Topi się w temp. 157°. Brofenina pra
żona z wapnem sodowanem wydziela amoniak; pozostałość rozpusz-
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czona w rozcieńczonym kwasie azotowym, daje z roztworem azota
nu srebra żółtawo biały osad, trudno rozpuszczalny w amoniaku. 
Brofenina gotowana ze stężonym ługiem sodowym wydziela fenety- 
dynę pod postacią płynu oleistego, szybko ciemniejącego. Gdy bro- 
feninę ogrzejemy z ługiem sodowym, następnie płyn ostudzimy i za 
kwasimy kwasem siarkowym, to po dodaniu nieznacznej ilości alko
holi' i ponownem zagotowaniu, wydzieli się zapach estru izowale- 
rianowego. Brofeninę stosuje się w przypadkach newralgji, bólów 
głowy, histerji, w dawkach po 0,5 gr. do 1.5 gr., dwa do 4 razy 
dziennie. Fabr. D r Scheuble i D-r Hochstetter, Tribuswinkiel.

Buccol. Eliksir do zębów, zawierający salol, mentol, balsam 
peruwiański i olejki eteryczne. Fabr. D r Lipszyc, Warszawa.

Buccosan. Kapsułki, zawierające Ol. Santali, Eztract. fl. 
Bucco, Acid. camphoric., Natr. benzoicum, Natr. salicyłicum, Salol 
i Bals. Copaivae

Buccawol. Kapsułki żelatynowe, zawierające Extr. fluid, 
Fol. Bucco, Ol. Santali, Res. Kawa-Kawa, Hesametylentetraminum. 
Zalecane przeciw rzeżączce. Fabr. Riittger, Hamburg.

Buccosperin. Kapsułki uodpornione, zawierające Extr. fol. 
Bucco, Hexamethylentetraminum, Bals. Copaiyae, Acid. benzoicum, 
Acid. camphoric. i salicylany. Antigonorrhoicum. Fabr. D-r Reiss, 
Charlottenburg.

Bulgarine. Tabletki (i płyn), zawierające czyste hodowle 
bułgarskiego fermentu mlecznego w środowisku roślinnem. Stosuje 
się. w przypadkach chorób przewodów pokarmowych.

Bursal. Suchy wyciąg z Capsella Bursa pastoris, działający 
podobnie jak sporysz.

Butolan Karbaminowy ester p-oksydifenylmetanu. Bez
barwny, krystaliczny proszek, pozbawiony zapachu i smaku, trudno 
rozpuszczalny w wodzie zimnej. W handlu znajduje się pod po
stacią tabletek po 0,5 gr. Stosuje się jako Anthełmiuticum; przez 
3 dni rano, w południe i wieczorem po tabletce, a czwartego dnia 
używa się środek przeczyszczający. Dzieciom poniżej 10 lat — 
1/2 tabletki. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Bykophen. Pasta, zawierająca chlorofeuol, używana w prak
tyce dentystycznej. Fabr. Byk-Guldenwerke, Berlin.

Byno-Cascara. Płyn zawierający płynny wyciąg słodowy, 
Extn Rhamni Purshian. i Extr. Frangulae. Środek przeczyszczający.

Byrolin. Mieszanina lanoliny, gliceryny i kwasu borowego.
Cabroval. Powleczone czekoladą pastylki, zawierające lecy

tynę, Castoreum i Extr. Valerianae. Używa się od bólu głowy 
i bezsenności po 2—4 pastylek.

Cachets antinevralgiques Proszki, zawierające po 0,3 gr.
dwumetyloamidoantipiryny, 0.1 gr. bromowodorku chininy i cukier 
mleczny. Fabr. Dubois, Paryż.

Cachets du D-r Faivre. Kapsułki, zawierające mieszaninę 
0,3 gr. fenacetyny, 0,1 gr. koffeiny, 0,15 gr. pyfanłidonn, 0,135 gr. 
siarczanu chininy i 0,04 gr. tlenku magnezu. Stosuje się w przy
padkach reumatyzmu, bólów newralgicznych po 2—3 kapsułek dzien
nie. Fabr. P. Basset, Tassin-les-Lyon.
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Cacodylate de soude, globules. Pigułki, zawierające kako- 
dylan sodu, węglan wapnia, terpentynę i gluten. Fabr. Coniar et 
Fils, Paryż.

Cacodylate de fer Coirre. Pigułki zawierające po 0,025 gr. 
kakodylanu żelaza, Mucilago Gumni arabici i Pulv Liquiritiae. 
Fabr. Coirre, Paryż.

Cadechol. Połączenie kamfory z kwasem dezoksycholowym. 
Biały proszek, nie rozpuszczalny w wodzie; w handlu znajduje się 
też pod postacią tabletek po 0,1 gr. Zażywa się 4 do 10 tabletek 
daiennie. Fabr. C. H. Boehringer, Niederingelheim nad Renem.

Cadmium jodatum. Bezwonny, bezbarwny, krystaliczny pro
szek, obdarzony metalicznym smakiem Na świetle łatwo żółknie. 
W wodzie i alkoholu rozpuszcza się łatwo. Wodny roztwór posia
da odczyn kwaśny. Wodny roztwór daje z wodą siarkowodorową 
żółty osad. Nasycony siarkowodorem płyn, po przefiltrowaniu, nie 
powinien po odparowaniu do suchości, pozostawiać osadu. Osad 
siarczku kadmowego, przemyty wodą i skłócony z amoniakiem, wi- 
uien dawać przesącz, który po przesączeniu kwasem solnym nie po
winien mętnieć.

Cadogel. Preparat dziegciowy, zalecany przeciw egzemie 
i t. p. chorobom skórnym. Fabr. „Chinoin“, Berlin C. 2.

Cagusil. Tabletki, zawierające guajakol, wapń i krzemo
wy kwas. Stosuje się w początkach gruźlicy płuc. Fabr. Schobel, 
Drezno.

Calcibram- Calcium pyrocatechinoaceticum. Zalecane prze
ciw grypie i chorobom dróg oddechowych, 6 do 8 razy po 0,4 gr.

Calcifor. Sirup. Calcii sulphoguajacolic comp.
Calcifor-Merzetten. Tabletki, zawierające Calc. phosphoric., 

Calc. sulfurat.. Calc. glycerinophosphoric.. Calc. chlorat., Calc. sul- 
phoichtyolic., Formaldehydum, Mentholum. Zalecane przeciw gry
pie, kokluszowi. Fabr. Merz i S ka, Frankfurt nad Menem.

Calciglycin. Związek glykokolu z chlorkiem wapnia.
(NH2. CH2—COOH)2. CaU]2-ł-4H30. Białe igiełki, topiące się 
w temp. 08''. W wodzie rozpuszczają się bardzo łatwo, bardzo mało 
w rozcieńczonym alkoholu. Nie hygroskopijne i niemal pozbawiono 
smaku. Stosuje się, jako preparat wapniowy w przypadkach zmięk- 
nienia kości, podczas ciąży i t p. Zażywa się w dawkach po 0,75 gr. 
trzy razy dziennie.

Wodny roztwór Calciglycyny daje z roztworem szczawianu 
amonowego biały strąt; zakwaszony kwasem azotowym daje z azo
tanem srebra biały serowaty osad; od rozcieńczonego roztworu chlor
ku żelazowego barwi się na czerwono; barwi się od rozcieńczonego 
roztworu siarczanu miedziowego na ciemno-niebiesko. Fabr. A. Ja- 
ffe, Berlin,

Calcihyd. Związek hesamethylenotetraminy z chlorkiem wap
nia. Stosuje się w przypadkach cierpień kataralnych. Fabr. Apo- 
theke zum heiligen Geist, Wiedeń.

Calcine. 10'i,-owy roztwór żelatyny zawierający b% chlorku 
wapnia. Stosuje się do wstrzykiwań podskórnych w przypadkach 
krwawień organów wewnętrznych, choroby Basedowa, ropnego za
palenia opłucnej. Fabr. E. Merck, Darmstadt.
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Calcisal. Pastylki z Cale. lacticum i Acidum acetylsalicyli- 
cum. Fabr. Spiess, Warszawa.

Calciril. Połączenie chlorku wapnia z glykolanem soda 
i wapnia. W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 0,2 gr. 
(tabletka waży 1 gr. i zawiera substancje wiążące i korygująca 
smak). Stosuje się zamiast innych przetworów wapnia. Fabr. Cal- 
eion-Gesel, Berlin.

Calciron. Syrop słodowy, zawierający 4% Calcium glycera- 
lactophosphoricum i 5% Kalium sulphoguajacolicum. Zażywa się 1 
do 4 łyżeczek od kawy dziennie, w przypadkach gruźlicy. Fabr, 
Trenka, Wiedeń.

Calcium acethylosalicylicum. (CHjCOOCjERCOCUjCa f- 
2H,0. Kalmopyrinum. Calspiryn. Sól wapniowa aspiryny. Otrzy
muje się podług Pharm. Weekbl. przez zwilżenie rozcieńczonym al
koholem skrzętnej mieszaniny 90 cz. aspiryny i 27,5 cz. czystego 
węglanu wapnia; powstaje tą drogą twarda pasta. Po upływio 
kilku godzin masę rozciera się na proszek i suszy na powietrzu. 
Biały, nie hygroskopijny, łatwo rozpuszczalny proszek; wodny roz
twór posiada odczyn słabo kwaśny. W alkoholu, eterze i innych 
organicznych rozpuszczalnikach kalmopiryna się nie rozpuszcza. 
Wodny roztwór kalmopiryny daje z kroplą rozcieńczonego roztworu 
chlorku żelazowego czerwonawy roztwór; z roztworem szczawianu 
amonowego daje on biały osad. Kwasy mineralne rozcieńczone strą
cają z roztworu wodnego kalmopiryny kwas acetylosalicylowy.

Stosuje się Calcium acetylosalicylicum w dawkach po 0.5 do 
l l/2 gr. 3 do 4 razy dziennie jako Antipyreticum, Antirheumatieuia 
i Antineuralgicum. Fabr. Gedeon Richter, Budapeszt.

Calcium acetylparakresotinicum=Ervasin-Calcium.
Calciumbromidurethan=Calnional,
Calcium jodoricinoleinicum. Sól wapniowa jodowanych kwa

sów oleju rycynowego. Żółty płyn, pozbawiony zapachu i smaku. 
W handlu znajduje się pod postacią kapsułek po 0,194 gr., zawi»- 
rających 0,065 gr. jodu. Stosuje się zamiast innych przetworów ja
dowych, 3 do 4 razy dziennie po 1—3 kapsułek z wodą.

Calcium saccharophosphoricum=Hesperonal-Calcium.
Calcium tannicum basicum=Optannin.
Calcivit. Tabletki, zawierające Calcium laeticum, Calcium 

phosphoricum, Cale. carbonicum. Zupełnie rozpuszczalne białka 
z mleka i łatwo przyswajalny preparat żelaza. Stosuje się w przy
padkach krzywicy, skrofułów po 5—8 tabletek. Fabr. H. Renek- 
hoff, Boppard.

Calcodylin. 2,5% wy roztwór Calc. cacodyl. [(CH3);,AsOJX'a. 
1 cm.3 roztworu zawiera 0,012 gr. As. Używa się do wstrzykiwań 
podskórnych co drugi dzień po 1 cm.3 Fabr. Jaffe, Berlin.

Calcol. Tabletki z Cale. laeticum. Fabr. Klawe, Warszawa.
Calcosan. Powleczone cukrem tabletki, zawierające po 0,25 gr. 

Cale. laeticum. Zażywa się 3 razy dziennie po 1—2 tabletek. Fabr. 
D-r O. Vogt, St. Gallen.

Calcusol. Mieszanina p-sulfaminobenzoanu, piperydyny i dwu
węglanu potasowego. Stosuje się w przypadkach skazy moczano
wej po 0,3 gr.
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Calmine. Zawiera Natrium diaethylbarbituricum.
Nie należy mylić preparatu Calmine z mieszaniną antypiryny 

z heroiną, znaną pod nazwą Calmin, polecaną przez firmę Gropen- 
giesser w Osterode.

Calmans- Tabletki, zawierające Chininum valerianicum, py- 
ramidon i Coff. natrio-benzoicum. Środek uspokajający. Tabletki 
po 0,6 gr. Fabr. Klawe, Warszawa.

Calmarin. Czopki zawierające Zincum oxydatum, Hazelinura 
i Ol, Cacao. Stosuje się w przypadku hemoroidów. Fabr. D-r Rossi, 
Medjolan.

Calmonal. Połączenie uretanu z bromkiem wapnia.
CaBr2. 4CONHj. 0C2H5 . 2H20

Biały, krystaliczny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i alko
holu; topi się w temp. 107 — 1075°. Zawiera 27% bromu. W  han
dlu znajduje się pod postacią tabletek.

Calmonal ogrzany w suchej probówce topi się, wydzielając 
pary amoniaku. Pozostałość po wyprażeniu, pieni się wskutek do
dania rozcieńczonego kwasu siarkowego. Wodny roztwór Calmo- 
nalu daje z roztworem szczawianu amonowego, biały osad, nieroz
puszczalny w rozcieńcz, kwasie octowym. Zakwaszony kwasem 
azotowym wodny roztwór kalmonalu daje z roztworem azotanu sre
bra żóltawo-bialy osad rozpuszczalny w amoniaku.

Calmonal stosuje się, jako środek nasenny, uspokajający, 
w dawkach po 1,0 trzy do 4 razy dziennie. Fabr. Gehe i S-ka, Drezno.

Calomelolpuder. Składa się z 5 gr. Calomelolu, 2.5 gr. Zin- 
cum oxydatum i 2.5 gr. Amylutn. Stosuje się, jako przysypka na 
wrzody syfilityezne.

Calotropin. Czynnik działający soku z Callotropis procera. 
Środek sercowy o działaniu zbliżonem do naparstnicy.

Calspirin=Calciuro acetylosalicylicum.
Camagol. Tabletki, ważące po 2 gr ., zawierające Calcium 

phosphoricum i 10% Magnesium citricum; osłodzone i aromatyzowa
ne mentolem. Zażywa się zamiast innych preparatów wapniowych, 
po 5—10 tabletek dziennie. Fabr. E. Schering, Berlin.

Camel. Kapsułki żelatynowe, zawierające około, 2 gr. maści, 
składającej się z 33% kalomelu, lanoliny i wazeliny. Środek zapo
biegawczy od rzeżączki. Fabr. Etablissements Goy, Paryż.

Camphodin. Pod tą nazwą znajduje się w handlu preparat, 
zalecany w przypadkach chorób płucnych, zawierający kamforę, kre- 
osotum carbonicum, Balsamum tolutanum.

Camphogen. Perełki żelatynowe, zawierające Kreosotum car
bonicum, Diouinum, Catnphora formaldehydata.

Candiolin. Calcium sacoharatum phosph iricura, zalecane za
miast preparatów wapniowych i fosforowych. Zawiera około 10% 
fosforu i około 13% wapnia. Biały proszek, o miłym smaku. W han
dlu znajduje się pod postacią proszku i tabletek czekoladowych. 
Zażywa się 3 do 4 razy dziennie po tabletce. Fabr. Fr. Bayer, 
Elberfeld.

Cannahinon. Czarno-brunatna żywica z Cannabis Indica 
rozpuszczalna w alkoholu, eterze i chloroformie. Stosuje się, jako
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środek nasenny w przypadkach histerji, rozstrojów psychicznych; 
dawka 0,03 gr. do 0,1 gr. Dawka maksymalna 0,2 gr.

Capholactin-Tabletten. Tabletki, zawierające Calcium lacto- 
phosphoricum.

Caporit=Hyporit.
Capsamol. Linimentum Capsici compositum Richter. Po

dług danych producenta otrzymuje się z 3 gr. Piper hispanic., 44 gr. 
Spirit. Vini, 1,5 gr. Oamphor., 2,5 Ol. aether, 40 gr. Aq. aromatic., 
1 gr. Sapon. medicat., 8 gr. Liq. Amui. caust.

Capsiplast. Porowaty plaster z Oapsicum annuum. Stosuje 
się w przypadkach artretyzmu i reumatyzmu.

Capsulae antigonorrhoicae Tanno-Kawa bismuth-compo- 
sitae = Gonoctein.

Capsulae antineuralgicae Aschoff. Kapsułki zawierające 
po 0,3 fenacetyny, 0,1 gr. kofeiny, 0.15 gr. pyramidonu, 0,135 gr. 
Ohinin. sulfuric., 0,04 Magnes, ust. Stosuje się w przypadkach bó
lów nerwowych 3 razy dziennie po kapsułce.

Capsulae kawasantali (loco Gonosan). Przepis holender
skiego Towarzystwa popierania farmacji opiewa: 5 gr. Resin. Kawa- 
Kawa, 25 gr. Ol. Santal., 0,2 gr. Chlorophyll. rozpuszcza się, fil
truje i rozdziela równomiernie w 100 kapsułkach żelatynowych.

Capsulae Natrii glycocholici c. Extracto Pellis et Natrii 
oleinici=Eubilei n.

Capsulae Urosantali. Zawierają Ol. Santali Ostind., uro
tropinę, Extr. Kavae oraz inne substancje wyciągowe. Zażywa się 
3 razy dziennie po 2 kapsułki.

Capsules Guyot. Kapsułki, zawierające rozpuszczalny w wo
dzie preparat dziegciowy (Goudron Guyot). Stosuje się w przy
padkach chorób dróg oddechowych.

Capsules Mathey-Caylus. Pod tą nazwą istnieją w han
dlu kapsułki zawierające Bals. Copaivae i różne środki lekarskie, 
naprz. kubebę i Ol. Santali. Fabr. Comar, Paryż.

Capsules Valerianate Pierlot. Kapsułki, zawierające Ammo- 
nium valerianicum Pierlot, płyn czerwonawo-brunatny. Kapsułki są 
pozbawione zapachu i smaku. Fabr. Langelot et C-o, Paryż.

Captol. Pod tą nazwą istnieją na rynku dwa preparaty.
1) Środek przeciwnewralgiozny i przeciwgorączkowy, składa

jący się z 1 cz. wanilii, 5 cz. cukru mlecznego, 10 cz. cukru, 3 cz. 
orzeszków Kola, 3 cz. Chinin, hydrobromic., 9,6 cz. aspiriny i 5 cz: 
Salophenu. Proszki po 1 gr.

2) Produkt kondensacji taniny z wodzianem chloralu; szaro
brunatny, bezpostaciowy proszek, rozpuszczalny w gorącej wodzie; 
wyrabiany przez Muhlens’a w Kolonji.

Captolowa woda do włosów składa się z 1 gr. kaptolu, 1 gr. 
wodzianu chloralu, 1 gr. kwasu winowego, 0,5 gr. Ol. Ricini, 100 gr. 
Spirit. rectif (65%), 9,5 gr. Essent. flor. Captolowa pomada składa 
się z 1 gr. wody kaptolowej. 1 gr kwasu winowego, 5 gr. lanoliny, 
90 gr. wazeliny i 9,5 gr. Essent flor. aether.

Carbaminsaureester des Amylenhydrates=Aponal.
Carbaminsaureester des Dichlorisopropylalkohols =  Ale-

udrin.
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Carbankal. Maść, zawierająca Zinc. oxydatum, Sulf. prae- 
cipit., Bismut. subgallic., Perugen, Liq. alumin. acetic. i wazelinę. 
Stosuje się przeciw egzemie. Fabr. Temmlerwerke, Detmold.

Carbenzym. Węgiel drzewny, zawierający wyjałowioną 
trypsynę. W handlu znajduje się pod postacią proszku i tabletek. 
Zażywa się 3—5 tabletek dziennie, lub zewnętrznie, jako przysyp* 
ka. Fabr. D-r Freund i D-r Redlich, Berlin.

Carboazid. Węgiel kostny nasycony chlorkiem wodoru. 
Stosuje się w przypadkach braku kwasu chlorowodorowego w soku 
żołądkowym. Fabr. G. Richter, Budapeszt

Carbobolusal. Mieszanina wyjałowionej glinki, świeżo strą
conego wodorotlenku glinu i węgla zwierzęcego. Czarno-szary, miałki 
proszek, pozbawiony zapachu i smaku. Zażywa się 1—3 razy dzien
nie po łyżeczco od kawy. Fabr. Rheumasan i Lenicet-Fabr., 
Berlin—Charlottenburg.

Carbocalcin. Ziarnisty węgiel z krwi z fosforanem wapnia, 
zalecany przeciw biegunce, zatruciom i t. p.

Carbofaex neurotonicum Oesterlein. Tabletki po 0,3 gr., 
zawierające Didyminum, Extr. Colae, Extr. Cascarae, Extr. Rhei, 
Guajacolum, Ichtyolanaetolum, Spermacetum, glycerofosforany wap
nia, żelaza i manganu, Faex medicinalis, Carbo animalis, vegetabi- 
lis i Elaeosacchar. mixt. Zażywa się trzy razy dziennie po 3 ta
bletki. Fabr. Lbwen-Apotheke, Stuttgart.

Carbohydrol. Węgiel z krwi, nadtlenek magnezu i siarczan 
sodowy. Środek łagodnie przeczyszczający.

Carbonal. Mieszanina Natrium bicarbonicum, Acidum tarta- 
ricum i cukru w ziarenkach. Używa się, jako przysypka do ran. 
Fabr. D-r Klopfer, Drezno.

Carbonate de lithine Le Perdriel. Proszek burzący, zawie
rający węglan litu, kwas winowy i dwuwęglan sodu. Fabr. Le 
Perdriel, Paryż.

Carbosal. Tabletki, zawierające Carbo tiliae i Bismuth. sa- 
licylicum. Fabr. Klawe, Warszawa.

Carbosot. Pigułki żelatynowe, zawierające węgiel drzewny 
oraz po 0,05 gr. kreozotu. Zażywa się w przypadkach gruźlicy, 
kataru oskrzeli. Fabr. Augsburger, Strassburg.

Carbotan. Tabletki, zawierające Carbo ligni i Tann. albu- 
minat. Fabr. Klawe, Waiszawa.

Carbovan. Tabletki, zawierające węgiel zwierzęcy i Magne- 
sium carbonicum.

Carcolid. Koloidalny węgiel. Miałki, szary proszek. Roz
twór otrzymuje się przez roztarcie z nieznaczną ilością wody na 
pastę i dodanie większej ilości wody. Zażywa się w przypadkach 
krwawej dczynterji, zatrucia grzybami i t. p., po łyżce stołowej 
z herbatą. Fabr. O. F. Boehringer i Synowie, Mannheim.

Cargol. Srebro koloidalne wyrobu Tow. Akc. Fr. Karpiński, 
Warszawa.

Carminatol. Tabletki, zawierające Magnesium peroxydatum, 
Bismut. subnitricum, Carbo pulv., Ol. Menthae pip., Ol. Foeniculi. 
Stosuje się w przypadkach cierpień żołądkowych.
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Carpain. Alkaloid z liści Carica Papaja. Bezbarwne, błysz
czące pryzmy, topiące się w temp. 119,5°. Nie rozpuszczają się 
w wodzie, łatwo rozpuszczają się w chloroformie, siarczku węgla, 
benzynie i alkoholu. Działa jak naparstnica.

Carsalon. Czopki, zawierające 0,5% naftaliny, 15% wyciąga 
z czosnku, oraz lanolinę, parafinę i olej wazelinowy. Stosuje się, 
jako lek czerwiogubny. Fabr. preparatów farinac., Charlottenburg 4.

Carvacrolphtalein. O.H.<CtW C H ^ O E K C ,!!,) ]^
Bezbarwne igiełki, nierozpuszczalne w wodzio, rozpuszczalne w alko
holu, wrzącym kwasie octowym lodowym i innych organicznych 
rozpuszczalnikach. Roztwór w ługu sodowym jest ciemno niebieski. 
Topi się w temp. 240—247°. Zalecany jako łagodny środek prze
czyszczający, w dawkach po 0,5 gr. Fabr. D-r Ehrlich i Lener, 
Berlin.

Cascara Barber. Pastylki z Extr. Cascarae Sagradao. Śro
dek przeczyszczający. Fabr. Barber, Wiedeń.

Cascara Diefenbach. Wyciąg z kory Cascara Sagrada. 
Żółtawo-brunatny, hygroskopijny, ziarnisty proszek, łatwo rozpusz
czalny w wodzie. Łagodnie przeczyszczający środek. Fabr. Die
fenbach, Bensheim a. B.

Cascarine Leprince. Pigułki i eliksir, zawierające substan
cję działającą z Cort. Cascarae Sagradae Zażywa się do 3 pigu
łek po 0,1 gr. dziennie. Środek ten ma być pozbawiony ubocznych 
własności surowca. Fabr. Łeprince, Paryż.

Cascarino Zioła na odtłuszczenie, zawierające Folia Sennae, 
Folliculi Sennae, Flores Samhuci, Rhizoma Rhoi, Radix Valerianae, 
Fucus vesiculosns, Cortes Frangulae, Cortex Rhamni pursbianae, 
Radix Taraxaci cum Herba, Fructus Anisi, Fructus Foeniculi. 
Fabr. Storz, Berlin.

Cascarol. Pochodna antrachinonu, otrzymana drogą hydrolizy 
glikozydu z Cascara Sagrada. Żółte igiełki, o p. t. 218°. Roz 
puszczają się w alkoholu, acetonie, gorącym 5%-ym roztworze sody. 
Stosuje się, jako środek przeczyszczający.

Caseinhydrol Mieszanina Calcium caseinatum phosphoricum 
i Magnesium superoxydatum. Biały, miałki proszek, pozbawiony 
smaku. Stosuje się w przypadkach cukrzycy, 3 razy dziennie po 
łyżeczce od kawy. Fabr J. Baeyer, Zurich.

Caseinphosphorol. Preparat zastępujący Sanatogen. Fabr. 
J. Baeyer, Zurich.

Caseosan. Wyjałowiony 5$ owy roztwór kazeiny. Wstrzy
kuje się międzymięśniowo i międzyżylnie po 0,25 do 0.5 cm.1 w przy
padkach chorób septycznych. Fabr. v.Heyden, Radebeul, pod Dreznem.

Casogen. Zawiera 95%, ciał proteinowych z mleka, 4% gly- 
cerotosforanów i 1% orolecytyny. Stosuje się, jako środek wzmac
niający.

Catamin. Maść od świerzby, zawierająca wazelinę, siarkę, 
tlenek cynku i łagodzące swędzenie substancje roślinne. Fabr. 
1. D. Riedel, Berlin.

Catarrh Jelly. Otrzymuje się z 0,3 gr. Thymol. recrist., 
4 gr. Euealyptoł, 12 gr. Menthol, Vaselin alb. ad 240 gr.; albo też
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z 3 gr. 01. Gaulther., 12 gr. 01. Menthae, pip., 12 gr. Camphorae 
trik, 1 gtt. Acid. oarbol. liq., Vaselin. alb. ad 500 gr. Stosuje się 
w przypadku kataru.

Catin. Zawiera wylącznie Zineum sulfocarbolicum. Środek 
weterynaryjny.

Cavain. Oleista substancja, otrzymywana z żywicy korzenia 
Piper methysticura. Środek moczopędny. Posiada smak nikotyny. 
Stosuje się przeciw rzeżączce. Zażywa się 4 — 5 razy dziennie 
po 0,Ó2 gr.

Caviblen. Pod tą nazwą istnieją na rynku dwa środki za
pobiegawcze przeciw infekcjom rzeżączkowjm i przymiotowym, mia
nowicie pałeczki i krem. Pierwsze składają się z pałeczek żelaty
nowych, zawierających brunatnawą substancję, podobną do taniny, 
zwaną przez producenta „Uranoblen". Uranoblen jest jakoby związ
kiem barwnikowym zawierającym 40% srebra, rozpuszczalnym w wo
dzie i nie dającym osadu z białkiem i solami. Fabr. preparatów 
farmaceutycznych, Jabłoński, Wrocław.

Cavusol. Pigułki zawierające żywicę Kawa-Kawa, Ol. San 
thali, Salol. Stosuje się przeciw rzeżączce.

Cearin. Podstawa do maści, składająca się z 1 cz. wosku 
Caruauba, 3 cz. cerezyny i 16 cz. parafiny płynnej. Fabr. J. D. 
Riedel, Berlin.

Cellokresol. Środek dezynfekcyjny, składający się z 20% kre
zolu i wysokocząsteczkowych węglowodorów. Fabr. sacharyny, 
Magdeburg.

Celloplast. Używa się zamiast papieru gutaperkowego. Po
dług danych producenta jest to „połączenie celulozy z oleistemi sub- 
stancjami". Nie przepuszcza wody. Fabr. O. Skaller, Berlin.

Ceolat. Sole cerowe szeregu kwasów tłuszczowych. Stosuje 
się zamiast soli glinowych. Pod powyższą zbiorową nazwą istnieją 
na rynku: r o z t w ó r ,  zawierający 10% octanu ceru, proszek,  
składający się ze stearynianu ceru i maść,  składającą się z białej 
pasty, pozbawionej tłuszczu, zawierającej 30% stearynianu ceru. 
Fabr. Kunheim i Ska, Berlin.

Ceparlan. Podstawa do maści, składająca się z 5 cz. wosku 
białego, 5 cz. parafiny stałej, 10 cz. lanoliny i 80 cz. parafiny płynnej.

Ceralan. Preparat do otrzymywania pozbawionego tłuszczu Li- 
niment. amoniatum. Rozpuszcza się 30 gr. żelatyny w 800 gr. wo
dy; oddzielnie stapia się 60 gr. stearyny i 80 gr. cerezyny i stop 
ten rozciera z roztworem żelatyny. 1 kg. tej masy daje z 1 kg. 
wody, zmieszany po 1—2-dniowem staniu z ’ /* kg. amoniaku—2ł/2 
kg. Liniment. Fabr. C. Helwig, Nissa.

Cerebrogen. Preparat organoterapeutyczny, wyrobu firmy 
Klawe w Warszawie, znajdujący się w handlu pod postacią table
tek i injekcji. Otrzymuje się ze świeżego mózgu zwierzęcego.

Cerebrosan. Preparat organoterapeutyczny, wyrobu firmy 
L. Spiess w Warszawie.

Cereol. Maść od liszai, zawierająca Acid. boricum, Bismuth. 
subnitrie., Zinc. oxydat, i Thigenol. Fabr. K. Dorociński, Radom.

Cereps. Adeps cerae. Podstawa do maści, otrzymywana z wos
ku i oleju wazelinowego. Z wyglądu, zapachu i własności podobua



do lanoliny. Zdolność wchłaniania wody jest bardzo znaczna. Fabr. 
D-r Schaumann, Mablsdorf pod Berlinem.

Cerocain. Novocainum.
Ceromentum. Maść eucerynowa, zawierająca 33 '^ %  mentolu. 

Stosuje się w przypadkach gruźlicy płuc, do smarowania. Wciera 
się przez 4—5 miesięcy po 7,5 gr. Fabr. Euceryny, Aumund 
koło Bremy.

Cesol. Połączenie chlorku metylowego z estrem metylowym 
kwasu pyridyno-|3-karbonowego, o wzorze:

!/ X -COOCH3
\  /  + h 2o .

N . CH3C1.
Biały krystaliczny proszek, o odczynie obojętnym. Rozpuszcza się 
w wodzie i alkoholu. Topi się w temp. 102—104°. Wodny roz
twór cezolu nie daje strątu z chlorkiem platynowym, kwasem pi- 
krynowym lub taniną. Z roztworem jodu daje osad brunatny, z roz
tworem jodku potasowego i bizmutawego daje osad ceglasty, z roz
tworem jodku rtęci i potasu — osad białawo żółty: z roztworem 
sublimatu daje po pewnym czasie drobne białe igiełki, z chlorkiem' 
złota — osad żółty, krystalizujący się z alkoholu metylowego, (p. 
topi. 133—135°). Jest mniej trujący od arekoliny. Stosuje się do 
wstrzykiwań podskórnych po 0,05 do 0,2 gr. lub pod postacią kapsu
łek uodpornionych, zawierających po 0,1 do 0,2 gr. preparatu Sto
suje się w przypadkach uporczywego prajnienia wówczas, gdy picie 
płynów nie jest dopuszczalne. Stosuje się też w praktyce wetery
naryjnej, w przypadkach kolek u koni, zamiast arekoliny, po 7 1/2 Cm.1 
50%-ego roztworu w boczną muskulaturę szyi. Fabr. E. Merck, 
Darmstadt.

Cethal. Ester metylowy kwasu cynamonowego z 10% tymolu. 
Aromatyczne, łatwo lotne kryształki, rozpuszczalne w alkoholu i ete
rze, W handlu znajduje się pod postacią kapsułek po 0,1 gr. Uży
wa się do inhalacji w przypadkach chorób dróg oddechowych. Fabr. 
Goedecke &  C-o, Berlin i Lipsk.

Chalicin. Tabletki, zawierające podług danych producenta 
1 gr. Calcium lacticum i 1 gr. Calcium glycerinophosphoricum, oraz 
środek ulepszający smak. Stosuje się, jako preparat wapniowy. 
Fabr. D-r Silberstein, Berlin.

Chavosot. Para-allylofenol. CH2=CH—CH2—CeH4—OH. 
Płyn aromatyczny, załamujący światło, krzepnący w temp. 15,1° na 
masę krystaliczną, topiącą się w temp. 15,8°. Wrze w temp. 229°. 
Roztwór charosotu w rozcieńczonym alkoholu daje z roztworem 
chlorku żelazowego oliwkowo-zielone zabarwienie, roztwór wodny 
chayosotu daje z tymże odczynnikiem jasno-fijolkowe zabarwienie. 
Wskutek metylowania chavosotu otrzymuje się estragól, który roz
poznać można po miłym zapachu.

Chronić należy przed wpływem światła.
Chavosot posiada własności silnie bakterjobójcze, i używany 

jest wskutek tego w praktyce dentystycznej. Fabr. Thanu i Miil- 
hausen, w Thann (Alzacja).

Chelacitrin. Tabletki, zawierające po 0,25 gr. cytrynianu 
fenetydyny. Używa się jako środek przeciwgorączkowy i prze- 
ciwnewralgiczny.
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Chelatogen. Casein. Natrium glycerinophosphoricum. Służyć 
ma jako środek zastępujący Sanatogen. Fabr. Hoeckert i Micha- 
lowsky, Berlin.

Chelatose. Preparat, wyrabiany przez firmę Hoeckert i Mi- 
chalowsky w Berlinie, zastępujący Somatozę. W handlu znajduje 
się też z dodatkiem żelaza lub tiokolu.

Chelidoninum phosphoricum Bezbarwny, krystaliczny proszek, 
łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zawiera 53,5% alkaloidu, chelido- 
niny. Stosuje się zamiast alkaloidu makowca yr przypadkach bóli 
żołądkowych. Dawka 0,1 do 0,2 gr.

Chelidoninum sulfuricum. Stosuje się w dawkach po 0,1 do 
0 15 gr. dwa razy dziennie.

Chelidoninum tannicum. Żółtawo-biały proszek, mało roz
puszczalny w wodzie, rozpuszczalny w alkoholu. Używa się jak 
inne sole chelidoniny, w dawkach po 0,1 do 0,2 gr.

Chelonidin. Tuberkulina żółwia Czarno-brunatny, gęsty płyn, 
przechowywany po ciemku. Otrzymuje się przez zagęszczenie ho
dowli do 1/2o części w rozcieńczonem powietrzu w temp. 22°. Sto
suje się do uodporniania i leczenia tuberkulików. Fabr. D-r Piór
kowski, Berlin.

Chelonisol. Zawiesina żółwich bakterji tuberkulicznych, nie 
toksyczna i nie jadowita. Wstrzykuje się międzymięśniowo. Fabr. 
D-r Piórkowski, Berlin N. W.

Chemidrol. Jest to jakoby chemicznie czysty, pozbawiony 
kwasu, dwutlenek wodoru, wyrobu firmy Hoeckert i Michalowsky, 
Berlin.

Chenopinowe tabletki. Zawierają po 0,5 gr. chenopiny, (kry
stalicznej substancji, otrzymanej z Ol. Chenopodii), 0,03 gr. santo- 
niny. 0,1 gr. fenolftaleiny, 0,1 gr. pulv. aromatic. i cukru do 1 gr. 
Zażywa się 3 razy dziennie po 1 tabletce: dzieci— połowę. Fabr. 
Fr. Dieterich, Lehesten w Turyngji.

Chenosan. Kapsułki żelatynowe od robaków. Kapsułki ,Nś 1 
zawierają po 0.2 gr. Ol. Chenopodii, 0,02 gr. Santonini; kapsułki 
,Mb 2 — po 0,75 gr Ol. Chenopodii, 0,03 gr. Santonini.

Chicafer. Pilul. ferro-chinin. cacaot. Stosują się w przy 
padkacb anemii.

Chicalex. Elixir Chinae Calisayae Dong.
Chinarsan I. Mieszanina 33% Chininum hydroehloricum i 61% 

Natrium arsanilicum (Atoxyl). W handlu znajduje się pod posta
cią wyjałowionego roztworu w ampułkach. Stosuje się przeciw 
zarazie pyskowej i racic. Fabr. Aubing, Aubing pod Monachium

Ch;neonal. Chininum diaethylbarbituricum.
,CO-NH.

(C2H6)2C (  >CO . (C20H24N2O2).
x C O -N H /

Zawiera 63,78% chininy i 36,22% weronalu Białe, igielkowate, 
gorzkie kryształki, mało rozpuszczalne w wodzie (1:500); rozczyn 
wodny posiada odczyn słabo alkaliczny. Łatwo rozpuszcza się w alko
holu (w 8 cz) i chloroformie (w 12 cz.). Topi się w temp. 132°. 
Stosuje się w przypadkach infekcyjnych chorób gorączkowych, jako 
to: tyfus, influenza, w przypadkach reumatyzmu, kokluszu. Zaży-
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wa się 0,6 gr. dla dorosłych lab 0,2 gr. dla dzieci. Fabr. E. Merck, 
Darmstadt.

W celu zidentyfikowania chineonalu 0,5 gr. tego produktu 
zwilżamy w lejku rozdzielczym mieszaniną 10 cm.3 rozcieńczonego 
kwasu siarkowego i 5 cm.3 wody i skłócamy 15 cm.3 eteru. Oddzie
liwszy warstwę eterową od wodnej, wykonywamy następujące próby:

1 cm:). warstwy wodnej rozcieńczony 10 cm.* wody i po do
daniu mocnej wody chlorowej — zadajemy nadmiarem amoniaku: 
płyn zabarwić się powinien na ciemno zielony kolor. Warstwę ete
rową odparowujemy do sucha i pozostałość skłócamy z 40 cm.3 wo
dy; 10 cm.3 tego roztworu po dodaniu 2—3 kropli kwasu azotowe
go daje z odczynnikiem Miliona biały osad, rozpuszczalny w nad
miarze odczynnika.

Wodny roztwór chineonalu, zakwaszony kwasem azotowym, 
nie pewinien zmieniać się od roztworu azotanu srebra lub azotanu 
barowego. Stężony kwas siarkowy (l cm3) winien rozpuszczać 0,1 gr. 
chineonalu, dając płyn conaj wyżej jasno-żółto zabarwiony. Po spa
leniu chineonalu nie powinno pozostawiać więcej popiołu jak 0,053,.

Ilość chininy oznaczyć można w następujący sposób: Roztwór 
0,5 gr. chineonalu w 30 cm 3 eteru mieszamy w  lejku rozdzielczym 
z 5 cm.3 ługu sodowego. Eterowy roztwór oddzielamy od warst
wy wodnej i ostatni—raz jeszcze skłócamy z 20 cm.3 eteru. Ete
rowe roztwory mieszamy ze sobą i eter odpędzamy. Pozostałość 
rozpuszczamy w alkoholu i mianujemy y l0 norm. roztworem kwasu 
solnego wobec lakmoidu, jako wskaźnika. 1 cm.3 ' /aa norm. roztw. 
HC1 odpowiada 0,03242 gr. chininy. Alkaliczny wodny roztwór 
zakwaszamy kwasem siarkowym i trzykrotnie wykłócamy eterem. 
Połączone roztwory eterowe zagęszczamy w zważonej kolbce Er- 
lenmeyera i suszymy w 100°.

Chininum anhydromethylencitrodisalicylicum. Połączenie chi
niny z nowaspiryną. Stosuje się w przypadkach influenzy, newral- 
gji, reumatyzmu.

Chininum camphoricum. . Ci0H10O4. 4H20.
Otrzymuje się, dodając wrzący roztwór kwasu kamforowego, do 
świeżo strąconego siarczanu chininy w ten sposób, aby kwas nie 
znajdował się w nadmiarze. Następnie filtruje się i krystalizuje.

Chininum cinnamylicum. Biały proszek, rozpuszczalny w alko
holu. Zalecany w przypadkach gruźlicy Fabr. Zimmer i S-ka, 
Frankfurt nad Menem.

Chininum diaethylbarbituricum—Codeonal.
Chininum diglycolicum sulfuricum — Insipin.
Chininum hydrobromicum. 02,H24N202. HBrj-H20. Zawiera 

około 76,61% chininy i 19,13% HBr, oraz 4,26% wody krystalizacyjnej. 
Rozpusza się w 55 cz. wody, łatwo rozpuszcza się w alkoholu i chlo
roformie, mało rozpuszcza się w eterze. Stosuje się jako Chininum 
sulfuricum.

Chininum purum praecipitatum. Lekki, gruby, ziarnisty pro
szek, bardzo mało rozpuszczalny w wodzie. Podlega resorbcji szyb
ko i całkowicie. Jest niemal zupełnie pozbawiony smaku. Zażywa 
się w suchym stanie, popijając mlekiem lub wodą. Fabr. E. Merck, 
Darmstadt.
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Chinocol. Preparat, składający się z chininum sulfoguajaco- 
licum i Extractum Piseidiae erythrinae fluidum. Poleca się w przy
padkach gruźlicy.

Chinofer. Zawiera chininę i 1% organicznych związków żela
za. Zażywa się 3 razy dziennie po łyżce stołowej.

Chinolincarbonsdure. Zobacz Atophan.
Chinolinnm sulfosalicylicum C6H3 (S03H) (OH) (OOOH)- 

C9H,N-)-H20. Biały krystaliczny proszek, trudno rozpuszczalny w wo. 
dzie zimnej (U/2 •' 100), łatwo w wodzie gorącej i alkoholu; w ete
rze, chloroformie, acetonie i zimnym benzolu rozpuszcza się bardzo 
trudno. Wodny roztwór soli tej posiada odczyn kwaśny. Topi się 
w temp. 220°.

Chinolinum sulfosalicylicum ogrzewane z ługiem potasowym 
wydziela zapach chinoliny. Wodny roztwór soli tej od roztworu 
chlorku żelazowego przybiera barwę czerwono - fioletową. Roztwór 
w dymiącym kwasie azotowym jest złocisto-żółty. Odczynnik Ness- 
leia strąca z wodnego roztworu chinolinum-sulfosalicylicum — biały 
osad. rozpuszczalny w alkoholu. W handlu znajduje się w opłatkach 
po 0,25 gr., pod nazwą „Erseol Prunier“. Zaleca się w przypadkach 
reumatyzmu, grypy, bólów nerwowych. Zużywa się 2—4 opłatków 
dziennie, podczas jedzenia. Fabr. G. Prunier, Paryż.

Chinolysin. Roztwór połączenia chlorowodorku chininy z anty
piryną. W handlu znajduje się pod postacią ampułek po 2cm:i; każ
da ampułka zawiera i gr. chininy. Fabr. Kaiser Friodrich-Apotheke, 
Berlin NW.

Chionia. Nalewka na Chionanthus Virginica; stosuje się w przy
padkach cierpień wątrobianych, 3 do 4 razy dziennie, po 1 — 2 ły
żeczki od herbaty.

Chiralkol. Pasta mydlano-alkoholowa, zawierająca 86% abso
lutnego alkoholu. Używa się do dezynfekcji rąk.

Chloralbin. Połączenie chloru z białkiem, zalecane w przy
padkach atonii kiszek.

Chloraldimenthol- Otrzymuje się z 147,5 cz. wodzianu chlo- 
ralu i 312 cz. mentolu. Używa się jako środek nasenny w przypad
kach bólu głowy.

Chloramin. Sól sodowa p. toluolosulfochloramidu.
y PFTC6H4 3 S')2. N. Cl. Na p3U20.Biały krystaliczny proszek, rozpusz

czalny w wodzie (około 10% w zimnej), łatwo w gorącej. Wodny 
roztwór posiada odczyn słabo alkaliczny i barwi się od roztworu 
pyrokatechiny na fioletowo; barwa ta niebawem przechodzi w brud- 
no-zieloną: z rezorcyną daje zabarwienie zielone, przechodzące w czer
wone. Stosuje się do leczenia ran, pod postacią roztworów 0,25 — 
0,5%-wych, do przeczyszczania pęcherza; w praktyco weterynaryjnej 
pod postacią przysypki z talkiem (1:10). Fabr. v . Heyden, RadebenI 
pod Dreznem.

Chloroarsenobehenolan strontu =  Elarson.
Chlorazen. Sól sodowa p. toluolosulfochloramidu. Zob. 

chloramin.
Chlorazon. Oleisty, przezroczysty płyn, obdarzony zapachem 

kamfory, mentolu i olejku cynamonowego. Składa się, podług danych
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producenta, z płynnej parafiny, zawierającej w 100 cm.3 1 gr. ace- 
tonoehloroformu, 21/2 gr. kamfory, 2*/2 gr. mentolu i 1/E gr. olejku, 
cynamonowego. Stosuje się w przypadkach astmy, gorączki siennej. 
Fabr. Dr. Haas i S-ka, Stuttgart — Cannstatt.

Chlorbutol. Acetonochloroform.
Chlorhydropeptine Eliksir, zawierający Ac.h ydrochloricum 

i pepsynę. Fabr. Coirre, Paryż.
Chloriment. Tabletki, mocno sprasowane, zawierające, podług 

danych producenta, po 0,001 gr. mentolu, 0,15 gr. kalium cbloricnm,
0. 15 gr. Natrium biboracicum i oleum Anisi. Służy jako środek za
pobiegawczy przeciw grypie, błonicy, odrze i t. p. Zażywa się po 
3—4 tabletki dziennie. Fabr. O. Sternau, Nabburg.

Chlorival. W handlu znajduje się pod postacią oleistego pły
nu, zawierającego jakoby 8-trójchlorobutyraldehyd, eter, mentol, 
Adeps lanae, i Oleum 01ivarum, oraz pod postacią maści, składającej 
się z wodzianu trójchloroacetaldehydu, acetonu, mentolfi i podstawy 
do maści. Służy do smarowania w przypadkach reumatyzmu i nerwo
bólów. Fabr. Th. Franz i S-ka, Halla.

Chlorephyllose. Tabletki, zawierające chlorofil, krzemionkę 
organicznie i nieorganicznie związaną i albuminian żelaza. Fabr. 
Herrmann, Wiltenburg w Meklenburgu.

Chlorosan-Burgi. Zielone, ocukrzone tabletki, zawierające 
po 0,03 gr. chlorosanu (przetworu chlorofilowego), 0,005 gr. żelaza 
i cukier mleczny. Służy jako środek wzmacniający w przypadkach 
osłabienia. Fabr. Chlorosan, Zofingen (Szwajcarja).

Chlorylen. Trójchloroetylen C12C =  CHCl. Bezbarwny płyn,, 
o zapachu podobnym do chloroformu, nierozpuszczalny w wodzie, 
łatwo rozpuszczalny w alkoholu, eterze, benzynie, olejach i Husz
czach. Punkt wrzenia 88". Stosuje się w przypadkach bólu nerwu 
trójdzielnego, po 20 — 30 kropli w wacie wdycha się Należy chro
nić przed wpływem światła. Fabr. C. A. F. Kahlbaum, Berlin — 
Adlershof.

Chocolin. Składa się z ocukrzonego kakao, manny i 0,5% fe- 
noloftaleiny. Służy jako środek przeczyszczający dla anemicznych 
dziewcząt. Zażywa się wieczorem po jedzeniu. Fabr. Stollwerk, 
Kolonja.

Cholagon. Lek źólciopędny, zawierający kwas olejowy, oliwę, 
jod i olejki: cynamonowy, miętowy. Fabr Tow. Akcyjne Klawe, 
Warszawa.

Cholalin. Związek, otrzymany przez hydrolityezne rozszczepie
nie kwasu taurocholowego lub glykocholowego. Stosuje się jako- 
cholagogum. W handlu znajduje się pod postacią tabletek po0,5gr.

Cholaktol Ocukrzone zielonkawe tabletki, zawierające jako 
czynnik działający Oleum Menthae piperitae, który podług badań,_ 
przeprowadzonych w instytucie farmakologicznym Uniwersytetu w Er- 
langen, działa żółciopędnie. Zażywa się dziennie 2—3 razy po 2 do 
3 tabletek. Fabr. Dr. Deiglmayr, Monachium.

Cholauxanol. Cholauran. Składa się: z Extr. fluid, sine alcoh. 
rec. parat. Rhoi, Tarax., Chelidon., Hepat. aa 15,0, Tinct. carmioat. 
10,0, Validol 0,6, Methyl. salicyl. 0,25, Spir. Vini, Glycerini aa 25,0,
01. Amygdalar. dulc. 70,0, Natr. olenicum 1 gr., Gummi arabicum,.
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Tragae., Aq. destillat. aa q. s. u. f. emuls. pond. 275 gr. Zażywa 
się do wewnątrz w przypadkach cierpień żółciowych.

Choleine. Zawiera wyciąg z żółci, Extr. Boldo, Extr. Evonymi, 
Pulv. Liquiritiae. Fabr. Darasse, Paryż.

Choleglycerin Glyceryna nasycona fermentem trzustkowym 
i pepsyną Stosuje się w przypadkach cierpień żółciowych.

Cholekinaza. Mieszanina Polygonum aviculare, Baccae Ju- 
niperi, Cort. Frangulae i Sem. Evonymi. Zioła żółciopędne. Fabr. 
Niemojewski, Warszawa.

Cholelith. Pigułki, powleczone czekoladą, zawierające po 
0,09 gr. kwaśnego oleinianu sodowego, 009 gr. salicylanu sodowe
go, 0,02 fenolftaleiny i 0,006 gr. mentolu. Stosuje się w przypad
kach kamieni żółciowych.

Cholelithmin. Słabo alkoholowy wyciąg żółci zwierząt, uprzed
nio karmionych świeżym sokiem żółciowym. Zawiera przeważnie sole 
kwasów żółciowych i ciała białkowe. Stosuje się w przypadkach kol
ki żółciowej. Fabr. Institut Marpmann, Lipsk.

Cholelithtabletten. Tabletki zawierające No i : Hydrarg. 
chlorat. 0,005 gr., Podopbyllin. 0,01 gr., Rad. Liquiritiae, Sacchar. 
Lactis ad 0,1. No 11: Hydrarg. chlorat. 0.0025 gr., Podophyllinum 
0,006 gr, Sacchar. Yanill. ad 0,1 gr. Ala lii: Hydrarg. chloratum ■ 
0,0025 gr, Podopbyllin. 0,003 gr., Camphora 0,003 gr., Ol. Menthae, 
Ol Carvi, Suce. Liquirit., Sacch. ad 0,1 gr. Stosuje się w przypad
kach kamieni żółciowych.

Choleokinase. Keratynizowane pigułki, zawierające po 0,25 gr. 
wysuszonego wyciągu z żółci i kinazę. Stosuje się w przypadkach 
obstrukcji, wskutek niedostatecznego wydzielania się żółci. Zażywa 
się po 10 pigułek dziennie, po 2 podczas jedzenia.

Cholergol. Tabletki koloru brunatoawo-żółtawego, znajdujące 
się w handlu pod trzema postaciami. Tabletki .\? I zawierają po 
0,005 gr. Oalomel, 0,01 gr. Podophyllini, Rad. Liquir. i Saccharum 
Lactis ad 0,1 gr. Tabletki .Vj II po 0,003 gr Calomel, 0,005 gr. Po- 
dophyllin., Rad. Liquirit. i Sacchar. Lactis ad 0,1 gr. Tabletki Ae JII 
po : 0,0025 gr. Calomel, 0,0025 gr. Podophyllin , 0 CL25 gr. Campho- 
rae, 0,0005 gr. Ol. Carvi, 0,01)025 gr. Ol. Melissae, Rad. Liquir 
i Sacchar. Lactis ad 0,1 gr. Zażywa się przed jedzeniem po 1 — 2 
tabletki do 3 razy dziennie. Fabr. K. Engelhard, Frankfurt nad 
Menem.

Cholesol. Pigułki, zawierające po 0,1 gr. Natrium Oleinicum, 
0,1 gr. Natrium Salicylicum, 0,02 gr. fenolftaleiny i 0,005 gr. men
tolu. Zażywa się rano i wieczorem po 3—4 pigułki, przeciw cierpie
niom żółciowym. Fabr. Rosen-Apotheke, Strassburg.

Cholesterinum. C^H^OH. Biały, krystaliczny proszek, nie
rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w eterze, chloroformie i go
rącym alkoholu. Punkt topliwości 145—148". Używa się do wstrzy- 
kiwań podskórnych w praktyce weterynaryjnej, jako specyfik prze
ciw tężcowi. Roztwór kilku kryształów cholesteryny w 5 cm.1 kwa
su siarkowego przybiera barwę krwisto czerwoną; barwa ta od kropli 
roztworu jodu staje się fiołkową, a następnie niebieskawą i zielon
kawą. Roztwór nieznacznej ilości cholesteryny w chloroformie, zmie
szany z kwasem siarkowym, barwi się na czerwono, podczas gdy 
warstwa chloroformowa staje się zielonkawo-żóltą. Warstwa chlo-



6 0

roformowa, zebrana oddzielnie i odparowywana, przybiera przejścio
wo barwę fiołkową, niebieską i wreszcie żółtą.

Choleval- Srebro koloidalne, posiadające Natrium cboleini- 
cum, jako koloid ochronny. Pierwotnie preparat ten otrzymywano 
pod postacią płynną, jednakże pod tą postacią nie jest trwały. 
Obecnie w handlu znajduje się pod postacią trwałych, brunatno- 
czarnych, błyszczących blaszek, łatwo rozpuszczalnych w wodzie, lub 
brunatnego, bezwonnego, wrażliwego na działanie światła, proszku. 
Wodny roztwór posiada odczyn słono-alkaliczny; w alkoholu rozpusz
cza się z trudem. Zawiera 10% Ag. (Pierwotny płyn zawierał 2% 
koloidalnego srebra i 7,5% Natrium choleinicum).

Preparat ten otrzymuje się podług brzmienia patentu, w na
stępujący sposób: 50 cz. Natrium choleinicum techn. (mieszanina 
Natr: taurocholicum i Natr. glycocholicum) rozpuszcza się w wodzie, 
dodaje wodny roztwór 75 cz. azotanu srebra i następnie 37,5 cz KOH 
rozpuszczonych w 85 do 88 cz. wody, oraz 29,5 cz. hydroksylaminy. 
Zagrzewa się na kąpieli wodnej do całkowitej redukcji, strąca roz
cieńczonymi kwasami mineralnymi lub kwasem octowym i przemy
wa wodą do chwili, póki przesącz nie przestanie dawać odczynu na 
azotany. Następnie suszy się.

Wodny roztwór cholevalu, zadany kwasem solnym, wydziela 
brunatny osad. Prażony w probówce, wydziela choleval zapach spa
lonego rogu; pozostałość, rozpuszczona w kwasie azotowym,daje z kwa 
sem solnym biały, serowaty osad, rozpuszczalny w amoniaku. Jeżeli 
rozpuścimy 0,1 gr. cholevalu w 5 cm3 wody i 2 cm.3 tego roztworu 
zmieszamy z 10 cm.3 kwasu siarkowego, to utworzy się czerwono- 
brunatny roztwór o odcieniu zielonym w świetle wpadającem; roz
twór ten od kilku kropli roztworu cukru trzcinowego staje się 
ciemno-czerwonym.

Choleval winien się klarownie, całkowicie rozpuszczać w wo
dzie (1 +  40). 1 cm 3 tego roztworu, rozcieńczony podwójną ilością 
wody, może barwić czerwony papierek lakmusowy na kolor conaj- 
wyźej słabo zielonkawo-żółty. Roztwór soli kuchennej nio powinien 
w roztworze tym wywoływać żadnego zmętnienia.

W celu oznaczenia srebra, spopiela się ostrożnie w tygielku 
porcelanowym 2 gr. choleralu; popiół rozpuszcza się w 25 cm3 ofi- 
cynalnego kwasu azotowego i rozcieńcza się 100 cm3 wody. W pły
nie tym oznacza się ilość srebra metodą Volharda. Srebra powinno 
być najmniej 9,5%.

Choleval jest środkiem przeciw rzeżączce. Znajduje się on 
w handlu pod postacią proszku, jako l ’/2 i 3% Bolus, jako tabletki 
po 0,25 gr. i po 0,5 gr., jako pałeczki, Gonostyli. Wstrzykuje się 
Choleral 3 do 4 razy dziennie, po 10 cm3 0,25$, 0,5$, 0,75$ i 1% g o  
roztworu, stopniowo koncentrację wzmacniając. Stosuje się też do 
dezynfekcji w przypadkach biegunki, chorób skórnych i t. p. Fabr. 
E. Merck, Darmstadt.

Cholinum boricum. (OH)2BO—N CH OH Białe ce-
giełki, bardzo hygroskopijne, wskutek czego w handlu znajdują się 
pod postacią 10%-ego roztworu, pod nazwą Enzytol.

Wodny roztwór boranu choliny, zakwaszony lekko kwa
sem solnym, barwi papierek lakmusowy, po wysuszeniu, na ko
lor brunatno czerwony, czerniejący po zmoczeniu amoniakiem. Roz-
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twór boranu choliny, gotowany z ługiem sodowym, wydziela silny 
zapach trójmetylaminy.

Stosuje się przeciw złośliwym wrzodom, w przypadkach raka. 
Wstrzykuje się 25—40 cm.1 dziennie roztworu 2% ego międzyżylnie 
lub podskórnie, 2—4 razy na tydzień. Rozcieńcza się fizjologicznym 
roztworem soli kuchennej. Fabr. Zjednoczone Zakłady Chemiczne, 
Charlottenburg.

Cholinum hydrochloricum. Zaleca się jako środek, zmiękcza
jący tkanki w przypadkach zrostów ścięgien, stężenia stawu. Używa 
się* pod postacią 2 — 10%-go roztworu, w fizjologicznym roztworze 
soli kuchennej.

Cholis. Pigulai, zawierające jakoby kwas żółciowy oraz 
„łatwo przyswajalny przetwór kwasu olejowego" (zapewne Katrium 
oleinieum). Stosuje się w przypadku cierpień żółciowych 3 razy 
dziennie po pigułce, przed lub po jedzeniu. Fabr. Chem. „Nassovia“, 
Wiesbaden.

Chologen. Tabletki, składające się podług K. Strzyżowskie- 
go z: AS I: Calomel 0,0054 gr., Podophyilin około 0,01 gr. .'e II. 
Calomel 0,0023 gr., Podophyilin. około 0,006 gr. .V' 111: Calomel
0. 0025 gr., Podophyilin około 0,(03 gr., Camphora ok. 0,005 gr., 
Ślady Ol. Carri. Do zaprawy służy Pulv. Liąuiritiae.

Podług przepisu holenderskiego towarzystwa aptekarskiego 
tabletki te (pod nazwą Tabulettae calomelanos compositae) otrzymać 
można z następujących składników: Na I: Calomel 0,25 gr., Podop- 
hyllin. 0,5 gr., Rad. Liąuiritiae 2,5 gr., f. tabul. JM» 50. II: Ca-
lomeł 0,15 gr.. Podophyilin 0,25 gr., Rad. Liąuiritiae pulv. 4,6 gr., 
f. tabulettae Na 50. Na 111: Calomel 0,125 gr., Podoobyllin 0,125 gr., 
Camphora 0,5 gr.. Ol. Carvi gtt. I, Rad. Liąuiritiae pulv. 4,25 gr.,
1. tabulettae Aa 50. Fabr. H. Rosenberg, Berlin.

Chromoform. Połączenie kwasu pyroehromowego z metylo- 
heksametylenotetraminą. (C0H1SN4CH3)2. Or.0,. Pomarańczowy kry
staliczny proszek, łatwo rozpuszczalny w gorącej wodzie, trudniej -  
w zimnej (do 3:0), bardzo mało rozpuszczalny w alkoholu. Wodny 
roztwór wydziela wskutek nagrzewania lub przez zmieszanie z kwa
sami lub alkaliami — aldehyd mrówkowy. Zawiera kwasu dwuchro- 
mowego 41,4%. Wodny roztwór daje z roztworem chlorku barowego 
żółtawo-czerwony osad, w obecności alkaliów lub octann sodowego 
utworzenie osadu tego jest całkowite. Jeżeli do wodnego roztworu 
chromoformu nalejemy ostrożnie warstwę kwasu siarkowego, to po 
upływie pewnego czasu powierzchnia styczna obu płynów zabarwi 
się na zielono. Nagrzewany na blaszce platynowej rozkłada się chro
moform, nie topiąc się uprzednio.

Chromoform stosuje się, jako środek przeciw nadmiernemu 
poceniu się, pod postacią przysypki. Fabr. Dr. Schmitz, Wrocław.

Cibarol. Biały proszek o zapachu olejku miętowego, zawiera 
Ammon. chlorat., Calc. carbonic., Lithium carbonic., Magnes. osydat., 
Natr. bicarbonicum, Sal. carolinens. natur., Pepsin. i nieznaczną 
ilość Ol. menthae piper. Stosuje się 3 razy dziennie po łyżeczce od 
kawy po jedzeniu, w przypadkach zaburzeń żołądkowych. Fabryka 
Fr. Schwerz, Gotha.

Cibrola. Zawiera glicerofosforany i kazeinę. Środek odżywczy,
Cibumin. Preparat białkowy, zawierający wapń i 3% lecy

tyny. Środek wzmacniający.
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Cicraticine. Wyjałowiony roztwór tiosinaminy i antipyriny 
Stosuje się do leczenia blizn.

Cigarettes Espic. Papierosy od astmy. Zawierając Fol. 
Belladonnae, Fol. Stramonii, Fol. Hyoscyami. Fabr. Espic, Parvż.

Cigarettes Exibard. Papierosy od astmy. Zawierają Fol. Bel
ladonnae, Fol. Stramonii, . Kai. nitrieum, Balsamodendron opobalsa- 
mam, Res. Benzoes, Fol. Digitalis, Lobelia inflat. Herb. Menthae, 
Fol. Salviae. Fabr. Ferrś, Paryż.

Cignolin. 1. 8-dwuoksyantranol, syntetyczna chryzarobina.
C8H, .OH. Otrzymuje się przez redukcję dwu

\CH /
oksyantrachinonu. Żółty, krystaliczny proszek, nierozpuszczalny w wo
dzie. dosyć łatwo rozpuszczalny w organicznych rozpuszczalnikach. 
Topi się w temp. 173—175°. Rozpuszcza się w kwasie siarkowym, 
przyczem roztwór staje się żółtym. Jeżeli rozpuścimy 0,1 gr. Cigno- 
liny w 10 cm.3 acetonu i 1 cm.1 tego roztworu zmieszamy z 200 ćm.’ 
wody, te cignolina wydzieli się, rozpuszcza się jednak ponownie 
w 5 cm * ługu sodowego. Roztwór ten w pierwszej chwili jest żółty, 
niebawem jednak staje się czerwonym. 0,5 gr. cignoliny skłócone 
z 10 cm.3 wody winny dawać przesącz obojętny. Przesącz ten nie 
powinien dawać zmętnienia z roztworem chlorku żelazowego, z roz
tworem azotanu srebra, azotanu barowego lub z kwasem siarkowym. 
Spalona na blaszce platynowej, nie powinna Cignolina (0,3 gr.) po
zostawiać popiołu, dającego się zważyć. Cignolinę używa się w przy
padkach łuszczycy, liszajów, łysiny plackowatej i t. p., pod postacią 
maści, roztworów lub zawiesiu (0,1 — l$-wych). Fabr. Fr. Bayer, 
Leverkusen.

Cinnabarsana. Czerwono-czarna niejednolita masa, zawiera- 
rąca 40% wody, 11’ /,% arszeniku, 24V2% cynobru i 24% Carboanimal. 
pulv. Stosuje się zewnętrznie w przypadku raka. Munchener Mediz 
Wochenschrift podaje następujący przepis na wyrób tego przetworu: 
Acid. arsenicos. 2 g r , Hydrarg. sulfurat. rubr. 6 gr., Carb. animal. 
2 gr. Fabr. Dr. Stich, Lipsk.

Cinnamoyloparaoksyfenylomocznik =  Elbon.
Cirrholysin. Tabletki, zawierające po 0,005 gr. Tiosinaminy

1 trójjodku bizmutowego. Żażywa się 3 — 6 tabletek trzy razy 
dziennie po jedzeniu.

Citarin. Anhydrometylenocytrynian sodowy.
NaOOC. CH,. C \ qo^*/O.CH2 . COONa.iOtrzymuje się przez dzia
łanie alkoholu chlorometylowego na kwas cytrynowy. Biały, ziar
nisty proszek, obdarzony lekko-slonym smakiem; łatwo rozpuszcza 
się w wodzie (1: 1,5). Od nagrzewania wydziela się aldehyd mrów
kowy: roztwory więc cytaryny należy preparować na zimno. W han
dlu znajduje się pod postacią proszku, tabletek i soli musującej. 
Stosuje się jako środek rozpuszczający kwas moczowy w dawkach 
po 2 gr. 3 do 4 razy dziennie. Fabr. Fr. Bayer, Leverkusen.

Cito. Pod tą nazwą znajduje się na rynku kilka preparatów:
2 zagraniczne i 1 krajowy.

1. Preparat zagraniczny, zalecany przeciw dolegliwemu mie
siączkowaniu; składa się jakoby z alkoholowego destylatu Flor. Cha-
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momill., Arthemis, Herb. Millefolia, Cert. Cinnamon, Rad. Valeria- 
nae i Caryopbyll.

2. Plaster lepki na szpulkach, do opatrunków.
3. Preparat krajowy: środek przeciw owadom, zawierający 

mydło potasowe i siarczan potasowy, Fabr. Galen, Trzemeszno.
Citobaryum. Baryam sulfuricum pnrissimum, otrzymane za- 

pomocą specyalnej metody, gotowe do bezpośredniego użycia. Fab
ryka, produkująca ten przetwór, wypuszcza go na rynek pod dwiema 
postaciami: jako Citobaryum do użytku wewnętrznego, jasnobru- 
natny aromatyczny, ciężki proszek, dający z wodą jednolitą trwałą 
zawiesinę. Citobaryum do użytku per rectum jest szarawo-białym, 
niemal bezwonnym ciężkim proszkiem. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Citosan. Pod tą nazwą w handlu znajduje się maść brunatno- 
czerwona, o zapachu balsamu peruwiańskiego. Zawiera nalewkę jo
dową i balsam peruwiański. Maść ta nazywana jest też „Unguen- 
tum nigrojodicum“. Fabr. H. Jost w Lorsch (Hessja).

Citostyptan Tabletki, zawierające Extr. Hydrastis Canadens. 
i 0,059 gr. Cotarnin. liydrochloricum. Zażywa się 3 razy dziennie 
po tabletce, jako Haemostaticum. Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Citrargent, Argentum citricum.
Citrazolon. Kwaśny cytrynian pyramidonu.
Citroferrol. Żółtawo-brunatny płyn, obdarzony zapachem po

marańczy. Zawiera 1% cytrynianu żelaza, 18,5% cukru i 4% alkoholu. 
Stosuje się w przypadku anemji i błędnicy.

Citroform. Tabletki, zawierające aldehyd mrówkowy, mentol, 
cukier i substancje aromatyczne. Używa się do dezynfekcji jamy 
ustnej i krtani.

Citrómigren. Mieszanina aspiryny, fenacetyny i olejku cy
trynowego. Fabr. Chodakowski, Warszawa.

Citronervin. Mieszanina bromku potasowego, aspiryny, sem. 
Coffae Nuc. Colae i Cort. Oitri. Proszek od bólu głowy. Fabr. Ku- 
rycki, Białystok.

Citrospirin, Tabletki, zawierające po 0,5 gr. Acidum acetyl- 
salicylicum i 0,05 gr. Coffeinum citricum. Stosuje się w przypad
kach influenzy, reumatyzmu, migreny, po l-<-2 tabletki 3 razy dzien
nie. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Citrospirinum compositum. Tabletki, zawierające po 0,42 gr. 
Acidum acetylsalicylicum, 0,01 gr. Coffeinum i 0,005 gr. Morphium 
hydrochloricum. Stosuje się, jak Citrospirinę. Fabr. ten sam.

Clauden. Haemostaticum Fischl. Preparat otrzymany z tkan
ki płucnej, zawierający trombokinazę. Ciemno brunatny proszek, przy 
rozcieraniu rozpuszczalny w wodzie, tworząc pieniący się, śluzowaty 
płyn. Stosuje się, jako Haemostaticum. Stosuje się wprost lub pod 
postacią 2'/z% — 5%-ego roztworu. Fabr. Luitpoldwerk, Monachjum.

Coagulen Preparat organoterapeutyczy, otrzymany z krwi. 
Jasno brunatny, ziarnisty, słodki proszek, odporny na działanie po
wietrza i światła. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, również rozpusz
cza się w alkoholu i w fizyologicznym roztworze soli kuchennej. 
Roztwory są nieco mętnawe i cedzone być nie powinny. Jeżeli 
wskutek nagrzewania lub wyjaławiania utworzą się większe klaczki,
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to należy je rozbić, skłócając płyn. Roztworów koagulenu nie należy 
dłużej przechowywać, niż jeden dzień. Kilka om3 świeżej krwi 
skłócone z kilkoma kroplami 10%-ego roztworu koagulenu powinny 
ściąć się. Używa się, jako Haemostaticnm po operacjach, do ran
1 t. p., pod postacią 10% go roztworu, który należy przez gotowanie
2 — 3 minutowe wyjałowić. Dłuższego gotowania należy unikać. 
Fabr. „Ciba“, Tow. Przemysłu Chemicznego w Bazylei.

Coaltan. Unguentum Caseini cum Coaltaro 10%. Maść sto
sowana w przypadkach łojotoku, łuszczycy, liszajca i t. p.

Cocainum-Aluminium citricum Połączenie 3 cząsteczek cy
trynianu glinu i 1 cząsteczki kokainy. Trudno rozpuszcza się w zi
mnej wodzie. Działa ściągająco i znieczulająco. Fabr. 1. D. Rie- 
del, Berlin-Britz.

Cocarenal. Tabletki i ampułki, zawierające kokainę i adre
nalinę. Anaestheticum, używane w praktyce dentystycznej. 1 ta
bletkę rozpuszcza się w 2 cm3 wody.

Coclucol. Środek od kokluszu, zawierający 23 cz. Natr. bi- 
carbonic., 28 cz. Natr. sulf. siec., 13 cz. Natr. chlorat., 6,4 cz. Sac- 
«har„ Fol. Nennae. Rad. Liąuirit., Fructus Foenieul., Fruct. Anisi 
po 1,6 cz., Rad. Althaeae 3,2 cz. Fabr. Coclucol-Ges., Drezno.

Codacetyl. Tabletki, zawierające kwas acetylo-salicyIowy 
i Codein. hydroehloric. Stosuje się w przypadkach anginy, zapale
nia oskrzeli.

Codamin. Pastylki, zawierające kakao, sacharynę i po 0,02 
gr. kodeiny.

Codeonal. Środek nasenny, składający się z 11,76% Codei- 
num diaethylbarbituricum i 88,24% Natrium diaethylbarbituricum. 
Biały proszek, rozpuszczalny w 30 cz. wody i alkoholu, bez zapa
chu, obdarzony słabo-aromatycznym, nieco gorzkawym smakiem.

Znajdujące się w Codeonalu Codeinum diaethylbarbiturieum 
krystalizuje się pod pestacią kolumn, rozpuszczalnych w alkoholu, 
chloroformie i eterze, w 30 cz. wody, nie rozpuszczalnych natomiast 
w benzolu, ksylolu i toluolu. Topi się w temp. 85', posiada smak 
gorzki.

W celu utożsamienia Codeonalu skłóca się jego wodny roz
twór z rozcieńczonym kwasem fosforowym (dodanym do reakcji 
kwaśnej) i mieszaninę tą’ wykłóca się kilkakrotnie eterem; z wy
ciągu eterowego odparowuje się eter i pozostałość rozpuszcza na 
zimno w nieznacznej ilości wody. Roztwór ten daje z roztworem 
1 cz. tlenku rtęci w 2,5 cz. kwasu azotowego — biały osad. Rów
nież utożsamić można wydzielony tą drogą kwas dwuetylobarbituro- 
wy, przekrystalizowawszy go kilkakrotnie i oznaczywszy jego punkt 
topliwości (190°—191").

Pozostały po wykłóceniu eterem kwaśny roztwór alkalizuje- 
my ługiem sodowym i następnie również wykłócamy eterem. Wy
ciąg eterowy dawać winien odczyny na kodeinę; a mianowicie, nie
znaczna ilość pozostałości, umieszczona w parowniczce porcelanowej, 
rozpuszczona w kwasie siarkowym i zadana minimalną ilością roz
tworu chlorku żelazowego, barwi się od nagrzewania na kolor zie
lonkawy, następnie fiołkowo-niebieski, a — po dodaniu śladów roz
cieńczonego kwasu azotowego — na kolor purpurowy.

Jeżeli CodeOual spopielimy, to otrzymany tą drogą popiół 
powinien się rozpuszczać w rozcieńczonym kwasie solnym; roztwór
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ten na płomieniu winien wykazywać obecność soli sodowych, a po 
przesyceniu amoniakiem, winien dawać odczyn z pyroantymonianem 
potasowym.

Stosuje się. jako Sedativum, 2—3 razy dziennie po 1 tabletce 
(po 0,17 gr.), lub jako Hypuoticum — 2 tabletki wieczorem.

Fabr. Knoll i i S-ka, Ludwigshafen nad Renem.
Codesir. Syrop, zawierający kodeinę czystą, Spir. Vini i Aq 

amygdalar. amarar. Fabr. Tow. Akc. Spiess, Warszawa.
Coffeospirin= Citrospirin.
Coladein. Zawiera Kal. sulfoguajacolicum, Codeinum plios- 

phoricum, Terpineolum, Extr. Thymi i Sirup. Aurantiorum. Stosuje 
się w przypadkach chorób dróg oddechowych.

Colasir. Syr. Colae zawierający Natr. glycerinophosphoric., 
Chinin, ferro-citric., Strychninę. Fabr. Spiess, Warszawa.

Colchicinum cristallisat. Czysta Kolchicyna krystalizująca 
z wodą krystalizacyjną. (C 2 2Tl25NQ6) 2 f  - 8 ł l20 . Błyszczące krysz
tałki, mało rozpuszczalno w wodzie, łatwo rozpuszczalne w alkoholu 
i chloroformie. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Colchijodtabletten. Tabletki, zawierające po 0,0005 gr. 
Colchicyny, 0,5 gr. Natr. jodatum i 0,025 gr. Ckininum hydrochlo- 
ricum. Stosuje się w przypadkach ostrych ataków artretycznych. 
Fabr. B. Hadra, Berlin C.

Colchurecin. Tabletki po 1 gr., zawierające Natr. citricum, 
Natr. sulphuric., Natr. hydrochloricum, Natr. aeetioum. Natr. tarta- 
ricum, Colchicinum puriss. (0,05'h). żelazo i substancje wyciągowe. 
Fabr. Stroschein, Berlin.

Collobiase. Pod tą nazwą zbiorową istnieją na rynku pre
paraty koloidalne, otrzymane przy pomocy lysalbiny, gumy i wody. 
C o l l o b i a s e  de s o u f f r e  zawiera 0,033% siarki koloidalnej 
i 0,95% chlorku sodowego; C o l l o b i a s e  d’o r zawiera 0,025% 
złota koloidalnego; C o l l o b i a s e  de s u l f h y d r a r g y r e  za
wiera 0,025% siarki koloidalnej, 0,1% rtęci koloidalnej i 0,95% chlorku 
sodowego. Fabr. Dausse, Paryż.

Colloidine. Pastylki, zawierające około 4% jodu, pod posta
cią koloidu — połączenia jodu z białkiem, 24% laktozy, kakao, skro
bię. Używa się, jako preparat jodowy. Fabr. H. Dubois, Paryż.

Collo-Jode. Płyn, zawierający podług danych producenta 
jod, związany z białkiem roślinnem i glyceryną. Używa się dzien
nie po 10—40 kropli. Fabr. FI. Dubois, Paryż.

Collosol- Węglowodory nasycone, doprowadzone do stanu 
zawiesiny zapomocą mydła. Pod tą zbiorową nazwą istnieje na 
rynku szereg preparatów z różnemi domieszkami. C o l l o s o l  ca- 
d i que  zawiera Ol. Cadinum; C o l l o s o l  au s o u f f  r o zawiera 
siarkę; C o l l o s o l  au S o u d r o n  zawiera dziegieć; C o l l o s o l  
s u 1 f e - c ad i q u e zawiera siarkę i Ol. Cadinum ; Co l l o s o l  a 
1’ i c ht hyo l  zawiera ichtyol. Fabr. Roges Cavailles, Paryż.

Collunarium alcalinum. Liquor alkalinus. Składa się z Acid. 
carliolic. 0,5, Borac , Natr. bicarbonic. ana 1,5 gr., Sacehar. alb. 2,5, 
Aq. destillat ad 100 gr. Płyn ten rozcieńcza się tą samą ilością 
ciepłej wody i używa do przepłukiwania nosa.

5
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Coluitrin. Preparat z przysadki. 100 części preparatu od
powiadają 10 częściom świeżego gruczołu. Bezbarwny, przezro
czysty płyn. znajdujący sie w wyjałowionych ampułkach. Wstrzy
kuje się podskórnie lub międzyżylnie. Fabr. Dr. Freund i Dr. Re- 
dlich, Berlin.

Combelen. Tabletki, zawierające po 0,25 gr. mieszaniny Re- 
saldolu (estru etylowego kwasu dwuoksybenzoyloortobenzoesowego). 
Używa się, jako Antidiarrhoicum. Fabr. Fr. Bayer, Leverkusen.

Combinal. Mieszanina soli wapniowych kwasu dwuetylobar- 
biturowego i kwasu pyrokatechinomonooctowego. Stosuje się, jako 
łagodnie działający środek nasenny. Biały proszek, niemal pozba
wiony smaku, trudno rozpuszczalny. Fabr. Chem. Braun, Lipsk.

Combustin. Maść. zawierająca wazelinę, wosk, 24% skrobji, 
2% zasadowego azotanu bizmutawego, 1 %  tlenku cynku. 0,3% związku 
glinu, nieco kwasu borowego i balsam peruwiański. Stosuje się do 
smarowania w razie oparzenia skóry i t. p. Fabr. Chem Filhrbriicke 
w Saksonji.

Composclerol. Tabletki, zawierające po 0,15 gr. Natr. jodat. 
0,2 gr. Theobromin. natrio-salicylic., 0,V5 gr. Cale lactic. 0,02 gr. 
Coffeinum. Zalecane przeciw arteriosklerozie: zażywa się po jednej 
tabletce 3 razy dziennie pojedzeniu. Fabr. Dr. Muller, Berlin C.19.

Composition Zouave. Farba do włosów. Zawiera mydło, 
sadze i gumę. Fabr. Flora, Warszawa.

Comprimes Bretonnean. Tabletki, zawierające benzoan amo
nowy. Stosuje się w przypadkach zatrucia jodem.

Contrarheuman Fragnera. Składa się z 0,5 gr. Ammon. 
jodat, 1 gr. Mentboli, 5 gr. Acid. salicylicum, 27 gr. Eitract. Hip- 
pocastani spir., 5,5 gr. Lanolin, pur., 11 gr. glycerin pur. Środek 
od reumatyzmu.

Contral. Tabletki, zawierające tannalbinę, Extr. Myrtillo- 
rum, Kakao i cukier. Fabr. Spiess, Warszawa.

Cordalen. Preparat, używany do wstrzykiwali podskórnych 
zamiast Digalenu; wyrobu Dr. Reis'a i S ki, Trier.

Cordiosan. Preparat organoterapeutyczny, otrzymywany z ser
ca zwierzęcego. Fabr. Spiess, Warszawa.

Cornelin- Środek od odcisków; zawiera Acid. Salicylicum, 
Ac. lacticum, Collodium. Fabr. W. Domagalski, Warszawa.

Cornina. Plaster na odciski. Fabr. Beiersdorff, Hamburg.
Cortex Plumierae acutifoliae. Kora z rośliny indyjskiej, 

z rodziny Apocyneae. zalecana przeciw biegunce, rzeżączce. Zawie
ra krystaliczną goryczkę o wzorze C53H ,:,0 33 t-2H20.

Corvult. Preparat z naparstnicy, znajdujący się w handlu 
pod postacią tabletek po 0,05 gr. i pod postacią proszku. Preparat 
ten dawniej znajdował się w handlu pod nazwą Digitaferm. Zale
ca się zamiast liści naparstnicy. Fabr. Krewił i S ka, Kolonja.

Coryl. Mieszanina chlorku etylowego i chlorku metylowego, 
używana do miejscowego znieczulania.

Corypinol. Środek od kataru, zawierający Coryfinę i Ole
um Pini pumilionis. Bezbarwny płyn, obdarzony zapachem olejku 
kosodrzewinowego. Fabr. Schitfer, Apteka, Berlin.
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Coryza-Serol. Środek od kataru, zawierający mentol, nowo- 
kainę i aldehyd mrówkowy. Fabr. Merz i S-ka, Frankfurt nad 
Menem.

Coryzin. Proszek od kataru, zawierający mentol, Natr. so- 
zojodolic., Acid. boricum. Fabr. Spiess, Warszawa.

Crayon Gyrol. Zawiera Oleum Cassiae (27%), Cera alba 
(40%), Oleum Crotonis (33%). Stosuje się, jak Ol. ('rotonis. Fabr. 
Coirre, Paryż.

Creme Dermophyle. Zawiera białą wazelinę, tlenek cynku, 
kwas salicylowy, skrobię i preparat rtęciowy. Stosuje się do lecze
nia łuszczycy i trądziku.

Creme Peri. Pozbawiona tłuszczów maść, zawierająca Extra- 
ctum Hamamelidis

Cremor Glycerini. Składa się z 22,5 cz. Gelatinae albae, 
450 cz. Aq. destillatae, 60 cz. Adip. Lanae. c. aqua, 30 cz. Tinct. 
Quillayae, 120 cz. Glycerin. pur.

Cremor Hamamelidis. Składa się z 10% Acid. stearinic., 
l'/so Natr. carbonic., \'fa%  Paraffin. liquid., 50% Aq. Hamamelidis 
dest. i Aq. destill. ad 100. Stapia się stearynę z parafiną i sto
pniowo dodaje roztwór sody w 35 cz. wody. Miesza się 5 minut, 
dodaje pozostałe części składowe i miesza, dopóki całość nie ostygnie 
i ubija na pianę.

Cremor Methylii salicylici compositus Składa się z 10 gr.
Ac. stearinici, 1,2 Glycerini, 1,2 gr. Natr. carbonici, 10 gr. Mentholi, 
50 gr. Methylii salicylici i Aq. destill. ad 100 gr. Preparuje się 
w podobny sposób, jak Cremor Hamamelidis.

Creosal. Płyn lub drażetki, zawierające jakoby Cale. guaja- 
cophospkoricum. Fabr. Dubois, Paryż.

Creosotal-Ichtyol Mieszanina 15 gr. kreosoti carbonici, 
15 gr. Ichtyoli, 30 gr. Glycerini puri, 10 gr. Aq. Menthae piper. 
Stosuje się w przypadkach gruźlicy płucnej. Zażywają dorośli 
20—30 kropli trzy razy dziennie w winie lub wodzie.

Creosotalum mncocolloidale=Geotalose.
Cresegol. Hydrargyrum o-nitrokresol-p-sulphonicum. Sto

suje się, jako środek antyseptyezny.
Cresepton. Środek dezynfekcyjny, identyczny z Kreoliną Pe- 

arsona. Fabr. A. R. Pearson, Hamburg.
Cresilol. Roztwór krezolanu potasowego i sodowego, za

wierający 50% krezolu. Niemal czarny płyn zastępujący Liq. kre- 
soli saponat. Stosuje się, w roztworze, zawierającym 5 do 10% cre- 
silolu. Z wodą daje mętne mieszaniny. Fabr. I. D. Riodel. Berlin— 
Britz.

Cretaform. Produkt kondensacji taniny i krezolu z aldehy
dem mrówkowym. Bezwonny, brunatno-biaty proszek,, pozbawiony 
smaku. Nie rozpuszcza się w kwasach i alkaliach. Środek ścią
gający.

Crinol Maść do ran, zawierająca podług danych producenta— 
kwasy: salicylowy i borowy, balsam peruwiański, terpentynę, tłuszcz, 
olej, wosk, antrasol i żółtko kurze.

Crisco. Uwodorniony olej bawełniany. Stosuje się, jako 
dodstawa do maści.
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Cristolax. Składa się z jednakowych ilości suchego wycią
gu słodowego i parafiny.

Crotalin. Preparat, otrzymany z gruczołów jadotwórczych 
węża Crotalus adamanteus. W handlu znajduje się w ampułkach, 
pod postacią roztworu wyjałowionego o rozmaitej koncentracji. 
Początkowo wstrzykuje się 0,000325 gr. preparatu Wstrzykiwać 
należy jedynie co 10 dni raz. Stosuje się przeciw epilepsji. Fabr. 
Engel-Apotkeke, Kassel.

Cuprargol. Szarawo-zielone, łatwo rozpuszczalne w wodzie, 
połączenie miedzi z białkiem, zawierające 8,17% miedzi. Stosuje się 
w przypadkach kataru spojówki, pod postacią 1—5%-ego roztworu.

Cuprase Koloidalny wodorotlenek miedzi. W handlu znaj
duje się pod postacią zawiesiny, w ampułkach po 5 cm.3 Zóltawo- 
brunatny płyn, obdarzony niemal kwaśnym odczynem.

Jeżeli płyn odparujemy do sucha i pozostałość rozpuścimy 
w kwasie solnym, rozcieńczonym, to z roztworu tego siarkowodór 
strąci siarczek miedzi, amoniak strąci osad, rozpuszczający się na
stępnie o barwie ciemno-niebieskiej.

Z roztworu Cuprasey strąca alkohol lub roztwór żelazocyanku 
potasowego osad; również daje strąt odczynnik Esbacha. Roztwór 
Cuprasey, zakwaszony rozcieńczonym kwasem siarkowym, zagęszczo
ny i zadany następnie nadmiarem logu sodowego, zabarwia się na 
fioletowo.

Cuprase znajdujo zastosowanie do leczenia raka. Wstrzykuje 
się 5 cm.3 płynu (zawierającego <1,00121 gr. miedzi), lub tylko '2';, 
cm.3 Jeżeli wstrzykiwanie jest bolesne, to należy je poprzedzić 
zastrzyknięciem 0,01 gr. chlorowodorku kokainy. Fabr. I.aboratoi- 
ros Ducatte, Paryż.

Cupronat. Połączenie białka z miedzią. W handlu znajduje 
się pod postacią tabletek, ważących 0,1 gr., zawierających po 0,0074 
gr. miedzi, związanej z białkiem. Zaleca się przeciw glistom, po 
4 połówki tabletek na dobę. Fabr. Troponwerke Dinklage, Kolonja.

Cuprum nucleinicum. Połączenie nukleiny z miedzią: za
wiera 6$ miedzi. Zielony proszek, rozpuszczalny w wodzio. Używa 
się w przypadkach zapalenia spojówki. Fabr. Parko, Davis w Detroit.

Curral. Tabletki, zawierające kwas dwuallylobarbiturowy, 
po 0,1 gr. Fabr. Choin , Grenzach.

Cusol. Cuprum citrieum solutum. Bardzo trudno rozpusz
czalny cytrynian miedzi (1:9143) udało się jakoby przez dodanie 
1, 2—3% Natrium chloratum i Natrium borocitricum, uczynić bar
dziej rozouszczalnym; taka mieszanina nazwana została Cusol’em. 
W handlu znajdują się 3 preparaty Cusolowe: roztwór, maść i pro
szek. Zastosowanie zcajdują w praktyce oftalteologicznej i derma
tologicznej. Fabr. Arlt, Wiedeń.

Cusylol Sól podwójna cytrynianu miedzi i borocytryn anu 
sodowego, o wzorze Cu2O0H4O,-t-[O6H,(BO)O7Na3 f  C6lIsO,Na3], 
przypisywanym jej przez producenta. Zielony, cokolwiek hygrosko- 
pijny proszek, rozpuszczalny w równej ilości wody, nierozpuszczalny 
w alkoholu, eterze i chloroformie. Zawiera miedzi 14,9%.

W celu stwierdzenia tożsamości Cusylolu rozpuszczamy 1 gr. 
tego przetworu w 10 cm.3 kwasu solnego, roztwór nagrzewamy do
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wrzenia przez 5 minut; gdy po ostudzeniu dodamy ługu sodowego, 
utworzy się niebieski osad, rozpuszczalny w amoniaku: roztwór ten 
jest ciemno-niebieski. Jeżeli po strąceniu wodorotlenku miedzi, płyn 
przesączymy, to otrzymamy przesącz w którym roztwór chlorku wap
nia wywołuje biały osad, rozpuszczalny częściowo w wodzie zimnej; 
gdy ten roztwór przefiltrujemy i przesącz zagotujemy, to takowy 
zmętnieje.

Gdy zadamy roztwór (1:10) Cusylolu roztworem chlorku ba
rowego, to dopiero po dłuższym czasie może płyn mętnieć nieznacz
nie (roztwór borocytrynianu sodowego w wodzie 1:20 daje z roztwo 
rem chlorku barowego obfity osad natychmiastowo).

W celu oznaczenia miedzi rozpuszczamy 1 gr. Cusylolu wy- 
u-zonego w temp. 105° (strata na wadze przytera nie powinna być 
większą niż 5%), w 10 cm3 kwasu solnego, gotujemy 5 minut 
i z roztworu tego strącamy wodorotlenek miedziowy ługiem sodo
wym. Mieszaninę tą jeszcze kilka minut gotujemy, poczem odce- 
dzamy i osad prażymy i ważymy.

Cusylol używa się w praktyce oftalmologicznej i do leczenia 
rzeżączki; pod postacią roztworów 0,5 do 5%-wych, wtryskiwań 2— 
10%-yeh, pod postacią maści i przysypki

W handlu znajduje się Cusylol pod postacią proszku, a oprócz 
tego pod postacią t. zw. , , Pulvi s  C u s y l o l  i ad Unguen-  
tum A r l t “, który sporządzony jest podług następującego prze
pisu: Cupr. citric. amorph. „Agfa“ 100 gr., Cusylol 10 gr., Natr. 
ehlorat. 16 gr., Natr. borocitric. „Agfa“ 8 gr. Tego proszku 5 do 
10 części zarabia się z 95—90 częściami Unguentum Glycerini na maść

P u l r i s  Cu s y l o l i  ad i n s p e r s i o n e m „ Ar l t “ posia
da skład następujący: Cupr. citric. amorph. „Agfa'1 100 gr., Natr. 
borocitric. „Agfa“ 5 gr., Natr. ehlorat. 15 gr. Dwadzieścia części 
tego proszku miesza się z 70 częściami obojętnego, jałowego proszku. 
Fabr. A. G. fur Anilinfabrikation, Berlin.

Cutinsalbe. Maść do smarowania nosa i warg podczas ka 
taru; zawiera tlenek cynku, glycerynę, mentol i lanolinę. Fabr 
I)r. R. Weil, Frankfurt nad Menem.

Cutol. Aluminium borotannicotartaricum. Otrzymuje się przez 
mieszanie wodnego roztworu taniny i boraksu z wodnym roztworem 
siarczanu glinu Jasno-brunatny proszek, nie rozpuszczalny w wo
dzie, rozpuszczalny w roztworze kwasu winowego. Zawiera 13.8% 
AlX)3, 39,2); kwasu borowego. 47% taniny. Używa się, jako środek 
ściągający i dezynfekujący, w przypadkach rzeżączki i chorób skór
nych, pod postacią 10—20%ej maści, lub 1—2% ych roztworów. 
Fabr. Leuchter, Berlin.

Cyarsal. Kalium cyanmorcurisalicylicum. C6H3(OH)(COOK). 
H g. CN. Bezwonny, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie. 
Roztwór wodny posiada odczyn obojętny. Zawiera 40% Hg. Roz
twór można gotować, nie strąca on białka; od roztworu chlorku że 
lazowego barwi się na fioletowo; nie daje reakcji jonów Hg. Za
stosowanie znajduje do leczenia przymiotu w kombinacji z neosal- 
warsanem. Fabr. I. D. Riedel, Berlin,—Britz.

Cycloform. Ester izobutylowy kwasu p amidobenzoesowego. 
Cell4(NH2)COO. C4H„. Żółtawo biały, obojętny proszek, o gryzą
cym zapachu, wywołujący na języku chwilowe znieczulenie. W wo
dzie rozpuszcza się bardzo mało (0,022%), łatwo natomiast rozpuszcza
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się w alkoholu, eterze i benzolu: trudniej w eterze petrolowym. 
Topi się w temp. 64«— 65“.

W celu stwierdzenia tożsamości Cycloformu nagrzewamy na 
kąpieli wodnej 0,25 gr. tego preparatu z 10 cm3 25 % -ego kwasu 
soluego lub 20%-ego kwasu siarkowego; otrzymujemy roztwór kla
rowny, który szybko zastyga na masę krystaliczną; gdy roztwór ten 
rozcieńczymy D/j-krotną ilością wody, to kryształki się nie wydzielą. 
Roztwór ten daje z 10%-ym roztworem naftalinodwusulfonianu so
dowego biały osad, rozpuszczalny w alkoholu; względem papierku 
kongo reaguje kwaśno.

Cycloform, spalony na blaszce platynowej, nie powinien po
zostawiać popiołu.

Cycloform posiada własności znieczulające i dezynfekujące. 
Stosuje się do leczenia bolesnych ran. pod postacią 5—10%-ej maści, 
lub przysypki. Fabr. Fr Bayer, Leverkusen.

Cyclorenal. Mieszanina adrenaliny, balsamu peruwiańskiego, 
Cykloformu i Coryfmy. Stosuje się pod postacią czopków i maści 
do leczenia hemoroidów i uwrzodzeń w kiszce grubej. Fabr. Schti- 
fers Apotheke, Berlin.

Cygotabletten Tabletki, zawierające wyciągi z ziół: Fol. 
Uvae Urs-i, Herb Herniar., Rad. Ononid., Fruct. Petroselini, Folia 
Bucco, Folia Betulae. Fol. Menthae pip. Jedna tabletka odpowiada 
5 gr. ziół. Używa się zamiast ziół moczopędnych, w przypadkach 
rzeżączki. Fabr. Schoemann, Dortmund.

Cylarsol. Roztwór metyloarsinianu rtęci, używany do injekcji. 
Ma zastępować Enesol. Stosuje się do leczenia przymiotu.

Cymarin. Apocynamarin-neu Krystaliczna substancja dzia
łająca konopia indyjskiego, Apocynum-Cannabinum. Bezbarwne, 
załamujące światło, kryształki, topiące się w temperaturze 140". 
Smak posiada gorzki. Trudno rozpuszcza się w wodzie zimnej, łatf 
wiej w wodzie gorącej; w eterze i beuzolu rozpuszcza się trudno, 
w alkoholu, acetonie i chloroformie — z łatwością. Wzór posiada: 
C2 2  O29 O4OCO. 0.C,H130 3+ H,0.

Cymaryna zadana kwasem solnym o c. wł. 1,19, rozpuszcza 
się początkowo bezbarwnie na zimno, po pewnym czasie roztwór 
staje się zielony i wskutek ogrzewania wydziela smolistą substancję. 
W stężonym kwasie siarkowym barwi się cymaryna na brunatno. 
Jeżeli rozpuścimy minimalną ilość cymaryny w 2 cm3 kwasu octo
wego, dodamy kroplę roztworu chlorku żelazowego i do mieszaniny 
tej dolejemy ostrożnie warstwę jednakowej ilości kwasu siarkowego, 
to na powierzchni stycznej utworzy się pierwotnie pierścień ciemny, 
z którego wkrótce wydzielają się w promieniu pasma niebieskawo- 
zielone i wreszcie warstwa kwasu octowego staje się ciemno niebieską.

Jeżeli rozpuścimy minimalną ilość cymaryny w 2 cm 3 kwasu 
octowego lodowego, dodamy trzy krople roztworu dwuchromianu 
potasowego (1:2") i powoli dodamy warstwę jednakowe; ilości kwa
su siarkowego stężonego, to utworzy się na powierzchni stycznej 
brunatny pierś ień, a ponad nim warstwa płynu jasno zielona.

Jeżeli rozpuścimy nieznaczną ilość cymaryny w 2 cm 3 kwa
su octowego lodowego, dodamy kroplę bromu i ogrzejemy nieznacz
nie na kąpieli wodnej przez kilka minut, to płyn stopniowo 2jaśnieje; 
gdy jednak dodamy do roztworu tego podwójnej ilości wody, płyn 
zmętnieje i wydzieli się biały klaczkowaty osad (odróżnienie od di- 
gitoksyny).
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Cymaryna pobudza działalność serca i działalność nerek. Sto
suje się zamiast naparstnicy. Do wewnątrz zażywa się kilka razy 
dziennie, dawki po 0.0003 gr. do 0,001 gr., do wstrzykiwali pod
skórnych używa się 0,0005 do 0,001 gr, zależnie od wypadku.

Preparat ten znajduje się w handlu pod postacią drażetek 
i ampułek wyjałowionych. Fabr. Fr. Bayer, Leverkusen.

Cymasin. Pozbawiony węglowodanów preparat z drożdży 
trwałych. Fabr. Bohring, Charlottenburg.

Cymophenol=Carvacrol.
Cynanchotoxin. Trująca substancja wyosobniona z rośliny 

Cynanchum candatum. Biały, bezpostaciowy proszek, topiący się 
w temp. 125—128°. Łatwo rozpuszcza się w alkoholu, eterze, chlo
roformie, benzolu, nie rozpuszcza się w eterze petrolowym i w wo
dzie. Nie zawiera azotu. Należy do grupy pikrotoksyny. Działa 
jako Antispasmodicum.

Cyprin. Środek zalecany od astmy, kokluszu i kataru oskrzeli 
używany zewnętrznie do wdychania. Bezbarwny płyn. zawierający 
olejek cyprysowy i nieco lawandowego. Fabr. Dr. Studer, Bern.

Cystallol. Tabletki, zawierające po 0,25 gr., Salolu i uro
tropiny.

Cystosan. Tabletki, zawierające bromosalol i urotropinę.
Pod tą samą nazwą firma „Spiess" w Warszawie wypuszcza 

na rynek mieszaninę pokrojonych ziół: Fol. Uvae Ursi, Rad. Ononi- 
dis, Lign. Sassafras, Herb. Herniariae, Fruct. Petroselini, Fol. Men- 
thae pip. i Fruct. Cubebae.

Czerwonkol. Mieszanina kurzego ziela, siemienia lnianego 
i centurji. Miało służyć do zażywania w przypadkach krwawej 
biegunki.

Dahls Liniment. Linimentum Dahli. Składa się z 15 cz. 
Ol. Terebinth. crud., 5 cz Ol. Lini, 10 cz Balsam, rigens, 10 cz. 
Liniment. Salri, 10 cz. Tinct Benzoes comp., 20 cz. Spirit. camphorat.

Dakina roztwór. Roztwór podchlorynu sodowego i soli ku
chennej, zneutralizowany kwasem borowym. W celu otrzymania 
roztworu tego miesza się 200 gr. Chlorku bielącego z 10 litrami 
wody i 110 gr. sody i po przefiltrowania dodaje 30 do 40 gr. kwa
su borowego. Stopień zobojętnienia ustala się zapomocą fenolftaleiny. 
Używa się do dezynfekcji ran.

Damiasin. Apkrodisiacum, zawierające Extr. Damianae, Extr. 
Muirae puamae, lecytynę i chlorowodorek johimbiny.

Dedasol. Tabletki, zawierające substancje działające naparst
nicy. 1 cz. dedasolu odpowiada 1 cz. liści. Jedna tabletka odpo
wiada 0,1 gr. Foliorum Digitalis. Fabr. Dr. A. Voswinkel, Berlin.

Degalol Bezbarwny, krystaliczny proszek. Podług danych 
producenta, jest to preparat kwasu „Mentha dwuoksycholanowego1'. 
Nie rozpuszcza się w wodzie i rozcieńczonych kwasach, łatwo roz 
puszą się w rozcieńczonych alkaliach i rozcieńcz, roztworze sody. 
Posiada zapach i smak, przypominający mentol. Topi się w temp. 
154—160. W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 0,1 gr 
Degalolu i 0,15 skrobi. Zażywa się 3 razy dziennie po 2 tabletki 
przeciw kamieniom żółciowym. Fabr. J. D. Riedel, Berlin.
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Delegon- Pałeczki protargolowe Bayera, używane do lecze
nia rzeżączki. Zawierają 5% protargolu.

Densenin. Tabletki, ważące 0,5 gr., zawierające kwas ace
tylosalicylowy, salipirynę, chininę i sole guajakolowe. Stosuje się 
w przypadkach influenzy, bólów reumatycznych i t. p. Fabr. Braun, 
Haina koło Kassel.

Dentalgin. Preparat od bólu zębów, zawierający kamforę, 
spirytus i wodzian chloralu. Fabr. Spiess, Warszawa.

Dentament. Proszek do zębów, zawierający Magnes, carbo- 
nic.. Cale. carbonic., Boras crist. i olejki. Fabr. Spiess, Warszawa.

Denthaesin Płyn, używany do miejscowego znieczulania 
w praktyce dentystycznej. Zawiera w 1 cm.3 fizjologicznego roz
tworu soli kuchennej — 0,005 gr. Cocainum hydrochloricum, 0,015 
gr. Norocainum i 0,05 gr. Suprareninum. Fabr. Custodis, Hoppenheini.

Dentodol. Krople od bólu zębów, zawierające kamforę, wo
dzian chloralu i kokainę.

Dentol. Pod tą nazwą wprowadza firma Vaillant w Paryżu 
eliksir, pastę, proszek do zębów i mydło, zawierające kwas karbolo
wy i olejki eteryczne.

Depurativ. Płyn mętny, jasno brązowy o reakcji kwaśnej 
i zapachu ziół; zawiera wyciągi z Juglans regia, Cochlearia arwer, 
Nastrutium officin., Menyanthes trifoliata, Cinnamon. Zeylanieum, 
Laurus Cassia, Oitrus wulgaris; zawiera jod w połączeniu organicz- 
nem, taninę; kwas salicylowy. Używa się w przypadkach artre- 
tyzmu, po 3 łyżki stołowe dziennie. Fabr. L. Richelet, Paris.

Depurose. Czyste suche drożdże. Żółtawy proszek, pozba
wiony zapachu, o charakterystycznym smaku drożdży. Fabr. Dr. 
Loboschin, Berlin.

Derenin. Środek, używany jako lewatywa w przypadkach 
hemoroidów. Podług danych producenta zawiera 20 cz. Cale. gałlic., 
10 cz. Ac. gallic., 2 cz. Ac. pyrogallic., 65 cz. Acid. tannic. e Ra 
tanhia, 3 cz Methylium salicylicum. Do lawatywy używa się roz
twór 10$-wy. Fabr. Fr. Sauer, Gotha.

Derivon. Wata, nasycona Tinct. Capsici.
Derma. Zawiera gold-cream, Magn. carbonic. Fabr. Tabań- 

ski, Warszawa.
Dermafor Jasno żółty, niemal obojętny proszek, zawierają

cy podług danych producenta „utleniony alkaloid, rtęć. jod. bizmut, 
i cynk“. Ala zastępować dermatol, jodoform i kseroform. Fabr. Dr. 
Katona, Zolyorn (Węgry).

Dermaforine. Jak się zdaje preparat identyczny z „Derma- 
for’em“. Służy jako przysypka do ran. Fabr. Dermaforine-Labo- 
rat., Budapeszt.

Dermagummit. Wyjałowiony roztwór kauczuku, zawierają
cy 0,2% jodu. Słnży do pociągnięcia rąk operatora jałową warstwą 
kauczuku. Fabr. Dr. Degen, Dureń.

Dermalavon. Podstawa do maści. Śnieżno-biała, miękka 
maść, posiadająca zapach mydła, łatwo wchłanialna, dająca się zmyć 
wodą. Fabr. O. Wiegand, Lipsk.
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Dermaseife. „Homeopatyczne mydło siarkowe', znajdujące 
się w handlu w 3 koncentracjach; zawiera 0,25%, 0,5%, lub 1% siarki. 
Za podstawę służy mydło przetłuszczone. Stosuje się w praktyce 
dermatologicznej. Fahr. D-r Schwabe, Lipsk.

Dermaton Dziegieć od liszaji i egzemy. Dziegieć oczyszczo
ny. Fabr. Lipiński, Warszawa.

Dermogallol. Zawiera Bismutum subgallicum.
Dermotherma- Składa się. podług danych producenta z „pro

duktów kondensacji kwasów mrówkowego i mlekowego z tlenkami 
tymolu, mentolu i kamfory w połączeniu z aldehydem mrówkowym11. 
Zawiera też wyciągi z arniki i pieprzu tureckiego oraz mydło. Słu
ży do nacierania nóg dla ich rozgrzania. Fabr. Luitpold-Werk, 
Monachium.

Dermydrin. Zawiera fenol, glycerinę, kwas borowy, chloran 
potasowy i kwas octowy. Zalecany w przypadkach chorób skór
nych. Fabr. Beckemann, Vunersborg (Szwecja'.

Desichthol. Ichthyolum desodorisatum. Pozbawiony zapa
chu ichtyol, utrzymany z ichtyolu przez oddestylowanie olejku lot
nego. Stosuje się w przypadkach chorób skórnych.

Desintol. Rozpuszczalny w wodzie preparat smołowy, obda
rzony zapachom kreoliny. Nie posiada własności żrących, ani od
czynu kwaśnego. Służy jako środek dezynfekujący. Fabr. A. G. 
Hermania, Schonebeck.

Detergol Alkoholowy roztwór smoły pogazowej. Stosujo 
się do leczenia chorób skórnych. Fabr. D-r Noerdlinger, Floersheim.

Detractol. Środek miejscowo znieczulający, znajdujący się 
w handlu pod postacią ampułek. Zawiera w każdej ampułce 0,005 
gr. kokainy, 0,015 gr. nowokainy, 0,00005 gr. suprareniny i siarczan 
potasowy. Fabr. D-r Haas, Oannstalt.

Diabetal Preparat, zalecany do leczenia choroby cukrowej. 
Zawiera w 1 gr. — 0,18 gr. Natr. phosphoric., 0,6787 gr. Natr. 
bicarbonie., 0,018 gr. Natr. chlorat', (',06 gr. Magnes. peroxyd., 
0 0633 gr. fermentów, bliżej przez produconta nieokreślonych. Fahr. 
Sachs, Berlin W. 62.

Diahetifuge. Kapsułki, zawierające po 0.45 gr. antipiryny, 
0,008 gr. santoniny, 0,10 gr. nadtlenku manganu, 0,012 gr. arrlio- 
nalu. 0,021 gr. cytrynianu uranylowego i 0,26 gr. dwuwęglanu so
dowego. Stosujo się w przypadkach choroby cukrowej. Fabr. La- 
boratoire Scientia. Paris.

Diabetylin. Tabletki, zawierające podług danych producen
ta drożdże z trypsyną.

Diahlastin. Brunatny płyn o swoistym zapachu. Zawiera 
sole kwasu mrówkowego, wyciąg z makowca. Zaloca się do lecze
nia raka, 4 razy dziennie po łyżeczce od herbaty. Fabr. D-r Heim, 
Charlottenhurg.

Diacephin. Morphium diacotylicum.
Diacetin. Glycerinum diacetylatum. Służy do zafałszowy

wania olejku bergamotowego.
Diacetylamidoazotoluol=Pellidol.
Diadermine Podstawa do maści, rozpuszczalna w wodzie.
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Składa się z 85 cz. kwasu stearynowego, 25 cz. amoniaku, 40 cz. 
wody i 350 cz. glyceryny (30%).

Diaferrol. Pozbawiony alkoholu płynny preparat żelaza, 
zawierający znaczną ilość Fe. Preparat łatwo strawny, nie psujący, 
zębów. Zażywa się dziennie 3 łyżki stołowe. Fabr. Gelie, Drezno.

Diafor. Połączenie kwasu acetylosalicylowego z mocznikiem.
('„li, " f c o o H 11" ■ 0 0 < g g * .  Biały proszek, łatwo rozpuszczalny
w ciopłym alkoholu, trudno — w zimnej wodzie. Wskutek dłuż
szego ogrzewania z wodą następuje zmydlenie (rozkład). Punkt 
topliwości 88 — 90“. Stwierdzić tożsamość diaforu, oprócz oznacze
nia jego punktu topliwości, można w następujący sposób: w suchej 
probówce nagrzewa się nieznaczną ilość diaforu; wydzielać się pocz
nie kwas węglowy i amoniak. Gdy nagrzewać będziemy w pro
bówce diafor z wapnem sodowanem, wydzielać się zacznie amoniak, 
.leżeli rozpuścimy 0,5 gr. diaforu w rozcieńczonym ługu sodowym, 
gotować będziemy 2 minuty i dodamy nadmiar rozcieńczonego kwa
su siarkowego, to po ostudzeniu opadnie biały krystaliczny osad; 
osad ten. rozpuszczony w alkoholu, daje z roztworem chlorku żela
zowego fioletowe zabarwienie. Natomiast, jeżeli do alkoholowego- 
roztworu diaforu dodamy kroplę roztworu chlorku żelazowego, płyn 
nie powinien barwić się na fioletowo, co ma być sprawdzianem czy
stości preparatu.

Diafor używa się, jako Antipyretieum, Antineuralgicum i An- 
tirheumaticum. Znajduje się w handlu pod postacią tabletek po 
5,66 gr.; jedna tabletka odpowiada 0,5 gr. aspiryny. Fabr. D-r Schiitz 
i S-ka, Bonn nad Benem

Dial. Kwas dwuallylobarbiturowy. (OHa=CH—Cłł2),
C (  Bezbarwno, błyszczące blaszki, o słabo gorzkim
smakn, bardzo mało rozpuszczalne w wodzie, dosyć łatwo — w alko
holu i eterze, łatwo w eterze octowym i acetonie. Punkt topli
wości 170—171*. Używa się, jako środek nasonny i uspokajający. 
Zażywa się wieczorem 0,1 do 0,2 gr.; jako środek uspokajający — 
3 razy dziennio po 0,05 gr. do 0,1 gr. Nasycony wodny roztwór 
dialu reaguje na lakmus słabo kwaśno. Dial stopiony z wodoro
tlenkiem potasowym wydziela zapach amoniaku. Roztwór dialu 
w zimnym roztworze sody odbarwia natychmiastowo roztwór nad
manganianu potasowego, przyczem wydziela się brunatny klacz- 
kowaty osad. Roztwór dialu w rozcieńczonym ługu sodowym 
daje z roztworem nadmanganianu potasowego pierwotnie zabarwie
nie zielone, a później płyn stopniowo odbarwia się całkowicie.

Nasycony na zimno roztwór dialu w wodzie odbarwia na zim
no wodę bromową natychmiastowo.

Fabr. „Ciba" To w. Akc. Przemyślu Chemicznego w Bazylei.
Dialacetin. Tabletki, zawierającego 0,1 gr. Dialu i 0,25 gr. 

eteru allylowego paracetaminofenolu. Środek nasenny i przeciw- 
newralgiczny. Zażywa się '/»/—1 tabletki 3 razy dziennie lub 1—2 
tabletek na raz. Fabr. „Ciba" Tow. Akc. Przemyślu Chemicznego 
w Bazylei.

Diallylobarbiturowy kwas=Dial.
Diallylmalonylurea=Dial.
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Dialol Puder dla dzieci, zawiera talk, tlenek cynku, skro
bię ryżową, kwas borowy, węglan magnezu.

Diałon. Puder, zawierający Empl. lythargyri, Talcuiu re
net., Acid. boric., Thymol. Fabr. Trenka, Wiedeń.

Dialyl. Składa się z Lithium borotartaricum, Metbyl. boro- 
tartaricum, Natrium sulfuricum, Natr. phosphoricnm, Natrium bi- 
carbonicum, Saccharum. Fabr. Brunot, Paryż.

Dialysata Golaz. Dializowane wyciągi roślinne, zawierające 
w 1 cz. wagowej wyciągu — substancje działające 1 cz. świeżej 
rośliny. Fabr. Golaz, Vevey, (Szwajcarja).

Diamellin. Extr. Syzygii Jamboll. fruct. comp.: zawiera ja
koby 1% kwasu mlekowego, 1% teobrominy, 1% trypsyny, \% kwasu 
salicylowego. 2% Pancreas . 2% Estr. Cascarae, 3% Extr. Cbinae, 
3% Cale. lactic.. Cale. benzoic., 4% Extr. Uvae Ursi. Stosuje się 
przeciw cukrzycy.

Dianol. Ester glycerynowy kwasu mlekowego. W handlu 
znajduje się Dianol I. 11 i 111. Pierwszy jest estrem monomleko- 
wym, o wzorze C3H5(OH'„000 —OH(OH)—CH3; drugi — estrem 
dwumlekowym o wzorze C3H5(OH i(OGOCH. OH . Cll3'.,; trzeci — 
estrem obojętnym, o wzorze C3H4COCOCH . OH. OH3)3 Syropowaty, 
bezbarwny, jasno żółto zabarwiony płyn, obdarzony słabym zapachem 
owocowym, oraz kwaśnym i cokolwiek gorzkim smaniem. Z wodą 
mieszają się dianole w każdym stosunku, przyczem ulegają stopnio
wo rozkładowi. Również dają się mieszać z płynami alkoholowemi 
i acetonem, natomiast nie rozpuszczają się zupełnie, lub tylko w stop
niu nieznacznym w eterze i węglowodorach (benzynie, benzolu). 
Dianol I posiada ciężar właściwy 1,25, Dianol Ii —1,27, Dianol IIi— 
1,28—1,29. W celu stwierdzenia tożsamości d anoli, zmydlamy je, 
nagrzewają; je z wodą, roztwór zagęszczamy i mieszamy jedną 
jego część z nasyconym roztworem chlorku wapnia, a drugą—z na
syconym roztworem chlorku lub siarczanu cynku; wydziela się mle
czan wapnia, lub mleczan cynku. Gdy jedną z tych soli utlenimy 
nadmanganianem potasowym w obecności kwasu siarkowego, to wy
dzielać się będzie kwas węglowy i aldehyd mrówkowy.

Jeżeli przesącz po strąceniu mleczanu cynku zagęścimy i po
zostałość wyekstrahujemy mieszaniną eteru i absolutnego alkoholu, 
to po odparowaniu płynu tego pozostaje glyceryna którą rozpoznać 
możemy po smaku i po tworzeniu się alkroleiny, wskutek ogrzewa
nia, lub przy pomocy odczynnika Denigśs’a.

W celu stwierdzenia, z którym z dianoli mamy do czynienia, 
mianujemy na gorąco wydzielony kwas mlekowy normalnym ługiem 
sodowym w obecności fenolftaleiny, jako wskaźnika. 1 gr. dianolu I 
wymaga do zobojętnienia 6,1 cm.3 norm. roztw. NaOH, 1 gr. dia- 
nolu 11—8,5 cm 3, l gr. dianolu 111—9,15 cm.3

Dianole używane są, jako środki żrące, zamiast kwasu mle
kowego. Fabr. Kalle i S-ka, Biebrich nad Renem.

Di a n o l  D- ra Sc hi l f f e r a  jest zafarbowaną mieszani
ną 80 cz. Natr. bicarbonic. i 20 cz ałunu, zalecana przeciw białym 
opławom.

Diaphanit. Mieszanina magnezytu, salepu, cukru mlecznego 
i kakao. Używa się do celów roentgenologicznych.

Diasana. Środek odżywczy, składający się z maltozy, białka 
słodowego i soli odżywczych. Fabr. Fr. Kaiser, Waiblingen.
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Diastase-Tabletten. Zawierają 0,1 gr. diastazy i 0,1 gr. 
słodu. Stosuje się w przypadkach niedostatecznej zdolności trawie
nia śliny. Zażywa się 5 razy dziennie po 1 tabletce podczas je
dzenia. Fabr E. Merck, Darmstadt.

Diatrone. Kapsułki, zawierające miałki, jednolity, zielonka- 
wo-szary proszek, składający się, podług danych producenta z 0,4 gr. 
fenoloftaleiny, 0,03 gr. Fruct. Foeniculi pulv , 0,03 gr. Fruct Cha- 
momill. pulv„ 0,04 gr. Fol. Menth. piper. pulv. Służy jako środek 
przeczyszczający. Używa się 1 kapsułkę dzknnie na czczo. Fabr. 
Chem. „Concordia", Beuel nad Renem.

Dibrombehensaures Calcium=Sabromin.
Dibromdihydrozimtsaeureborneolester=Adamon.
Dibrompropyldiaethylbarbitursaeure=Diogenal.
Dichloramin-T. P-sulfodwuchlorotoluidyna, rozpuszczona 

w jednakowych ilościach oleju parafinowego i eukalyptolu. Stosuje 
się, jako środek antyseptyczny.

Dichlorbenzol Środek przeciw molom. Paradwuchloroben- 
zol, topiący się w 53°, trudno zapalny. Bezbarwny, krystaliczny 
proszek, o swoistym zapachu, łatwo rozpuszczalny w alkoholu, czte
rochlorku węgla i organicznych rozpuszczalnikach. Zapomocą 100 gr. 
tego preparatu można zabić mole, znajdujące się w obrębie lm .3 
Dwuchlorobenzoi tkaniny zabarwionej lub niezabarwionej uie naru
sza zupełnie. Fabr. „Agfa“ A. G-. fur Anilin-Fabrikation, Berlin.

Didial. Połączenie kwasu dwuallylobarbiturowego (dialu) 
z dioniną i z domieszką czystego dialu. W handlu znajdują się 
tabletki, zawierające 0,025 gr. didialu Służy, jako środek uspoka
jający i nasenny. Zażywa się 1—2 tabletek. Fabr. „Ciba“, Tow. 
Akc. Przemysłu Chemicznego w Bazylei.

Didymium sulfuricum. Di./_SO,)3. 6H20. Blado-różowy 
proszek. Służy do dezynfekcji.

Digacoffein. Ampułki, zawierające 1 cm.3 digalecu i 0,07 
gr. cytrynianu koffeiny. Fabr. Zelluc, Zurich.

Digaloid. Ampułki, zawierające roztwór Digitosinum solu- 
bile, nastawiony w ten sposób, że 1 cm3 płynu odpowiada 0,15 gr. 
Fol. Digitalis. Fabr. L. Hadra, Berlin.

Digastrin. Proszek, używany w przypadkach nadkwasowo- 
ści żołądza, zgagi i t. p. Składa się, podług danych producenta, 
z 4 cz. Natr. chlorat., 4 cz. Cale. carbonic praecip. pur., 5 cz. Ma
gnes carbonic., 10 cz. Pepsyny, 25 cz. Natr. citric., 25 cz. Magnes 
citrie, 10 cz. Sacchar. alb., 10 cz. Eleosacch. Mentbae pip., 1 kro
pli Ol. Aurant Zażywa się 1—2 łyżeczek od kawy w pół godzi
ny lub zaraz po jedzeniu. Digastryna dla diabetyków nie zawiera 
cukru. Fabr. Laboratorium „Austria", Wiedeń.

Digestives. Zawiera pepsynę i dwuwęglan sodowy.
Digestomal. Pod tą nazwą znajduje się w handlu „Elisir 

-Coca—Pepsin, composit.“ oraz „Tabulettae Coca — pepsin. Compo- 
sitae Moser". Elixsir— klarowny, brunatny płyn, o zapachu i smaku 
wina słodkiego-otrzymuje się, podług danych producenta, z CoGa. 
-Chiny, Simaruby, Condurango, rabarbaru, pepsyny, wina Malaga 
i środków aromatycznych.

Tabletki, posiadające zapach olejku miętowego, zawierają,



7 7

podług danych producenta, po 0,25 gr. fermentów trawiennych,
0 15 gr. aromatycznej goryczki i 0,1 gr. soli odżywczych.”

Zażywa się 3 — 4 razy dziennie łyżkę stołową eliksiru, lub
1 —2 tabletek po jedzeniu. Fabr. Laboratorium Moser, Kirchzarton- 
Freiburg w Badonji.

Digifolin Preparat z naparstnicy, znajdujący się w handlu 
pod postacią tabletek, ampułek i proszku w mieszaninie z 99 czę
ściami cukru. Roztwór digifoliny jest bezbarwnym, wyjałowionym 
płynem; każda ampułka zawiera 0,001 gr. digifoliny, 0,006 gr soli 
kuchennej w 1 cm3 wody. 1 cm:i roztworu tego odpowiada 0,1 gr. 
fol. Digitalis titrata.

Tabletki digifolinowe są białe, zawierające po 0,001 gr. digi
foliny (co odpowiada 0,1 gr. Fol. Digitalis) oraz 0,099 gr. cukru 
mlecznego.

Digifolina w proszku jest białym, miałkim proszkiem o swo
istym ostrym zapachu. 0,1 gr. tego proszku odpowiada 0,1 gr. Fol. 
Digitalis titrata.

Digifolina daje zarówno digitoksynową reakcję Kellera, jak 
i digitalinową reakcję Kiliani’ego. Jeżeli jedną tabletkę digifolino- 
wą lub 0,1 gr. proszku digifolinowego rozpuścimy w kwasie octo
wym lodowym, dodamy minimalną ilość roztworu chlorku żelazowe
go i do mieszaniny tej ostrożnie wlewać poczniemy warstwę czyste
go kwasu siarkowego, to na powierzchni stycznej obu płynów utwo
rzy się charakterystyczny niebieski pierścień i wkrótce cała warstwa 
kwasu octowego zabarwi się na ciemno niebieski kolor. Reakcję tą 
wykonać można z pozostałością po odparowaniu wody z roztworu 
digifolinowego.

Jeżeli na kawałek tabletki digifolinowej lub do kilku kropel 
roztworu digifolinowego dodamy 4—5 cn.3 kwasu siarkowego, za
wierającego siarczan żelazowy (1 cm3 roztworu siarczanu żelazo
wego, otrzymany z 5 gr. Ferr. sulfur ixydat. pur. i KIO cm.3 wo
dy, na 100 cm.3 stężonego kwasu siarkowego), to utworzy się czer
wone zabarwienie, stopniowo przechodzące w trwały kolor czerwo- 
nawo-fioletowy.

Krople digifolinowe używa się w dawkach po 11 do 22 kropli 
(22 krople =1 cm3 płynu, odpowiadają 0, Igr. Fol. Digitalis titrat, 
Fabr. Towarzystwo Przemysłu Chemicznego w Bazylei.

Digimorval. Tabletki, zawierające, podług danych produ
centa, po Oj 05 gr. morfiny, 0,05 gr. Pulvis Foliorum Digitalis 
i 3 krople walerianianu mentolu, Zażywa się 2—3 razy dziennie po 
1 — 4 tabletek. Fabr. Jean Verfurth, Monachium.

Diginorgin. Preparat z naparstnicy, zawierający jakoby znaj
dujące się w wyciąga wodnym, utrzymanym na zimno, substancje dzia
łające naparstnicy, w stosunku wzamiennym takim, w jakim znaj
dują się one w roślinie; preparat ten nie zawiera substancji zbytecz
ny cii i saponin. Zażywa się dziennie 20 do 30 kropel, co odpowiada 
0,15 gr. — 0,2 gr. Fol. Digitalis titrata. Fabr. Norgine, Praga 
czeska.

Diginorm. Oczyszczony, płynny wyciąg z liści naparstnicy, 
pozbawiony szkodliwych ciał ubocznych. Przezroczysty, brunatny, 
aromatyczny piyn, zażywany pod postacią kropel lab bezbarwny 
płyn, używany do wstrzykiwali podskórnych. Fabr. Dr. Degen 
i Kuth, Dureń.



Digipan. Preparat z naparstnicy, otrzymany w temperaturze 
poniżej 30° C. W handlu znajduje się pod postacią płynu i tabletek. 
1 cm.3 tego płynu odpowiada 0,1 gr. Fol. Digitalis, 1 tabletka od
powiada 0,05 gr. Fol. Digitalis titrat. Fabr. Temler Werke, 
Detmold.

Digisolvin. Trwały preparat z naparstnicy. 1 cm3 tego pre
paratu odpowiada 0,15 gr. liści naparstnicy.

Digistrophan. Tabletki, zawierające substancje działające 
naparstnicy i Sem. Strophanti. Każda tabletka odpowiada 0,1 gr 
Fol. Digitalis i 0,05 gr. Sem. Strophanti. Otrzymuje się przez za
gęszczenie w próżni w temp. poniżej 40° O wyciągu ze 100 cz. Fol. 
Digitalis i 50 cz. Sem. Strophanti, w obecności cukru mlecznego.

W handlu prócz tabletek digistrophani puri, znajdują się 
jeszcze tabletki Digistrophani diureticae Ma 1 i Ma II, zawierające 
prócz digistrophanu — po 0,2 gr. Natrii acetici, ewentualnie 
0,35 gr. Coffeini—Natrii acetici. Fabr. Groedecke i S-ka, Lipsk.

Digitaferm =  Coiwult.
Digital-Golaz. Digitalis Dialysatum Golaz. Preparat Digita- 

lisowy, otrzymany ze świeżych liści naparstnicy drogą dializy. 1 gr. 
preparatu odpowiada 0,1 gr. Fol. Digitalis. Zażywa się 10 do 20 
kropli 3 — 6 razy dziennie. Fabr. Akc. Tow. La Zyme, Aigle 
(Szwajcarja).

Digitalis. Preparatów z naparstnicy nie należy mieszać z so
lami metalów i z naparami ściągającymi. Z fizjologicznych względów 
należy też unikać równoczesnego stosowania preparatów digitaliso- 
wych i antipiryny, belladonny, opium, chininy, związków jodowych 
lub nitrogliceryny.

Di g i t a l e i num,  glukozyd z naparstnicy. Biały bezposta
ciowy gorzki proszek, rozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Podług 
Koberta jest jedynie nieczystą gitaliną,

Di g i t a l i n u m Sc hmi e de be r g .  Digitalinum verum. 
Biała masa, łatwo rozpuszczalna w alkoholu, gorącym rozcieńczonym 
kwasie octowym i w mieszaninie alkoholu i Chloroformu: mało roz
puszcza się w wodzie, eterze i chloroformie.

D i g i t a l i n u m  p u r u m  a mo r p h .  Składa się prze
ważnie z bezpostaciowego glykozydu, zbliżonego do digitoksyny. 
Żółty proszek, rozpuszczalny w alkoholu i chloroformie i w 2000 cz. 
wody. Dawka 0,00025 gr.

D i g i t a l i n u m  p u r .  pul v. g e r m a n i c. Miesza
nina glykozydów Digitaliny, bezpostaciowej Digitaniny i Digitaleiny; 
rozkłada się wskutek gotowania z rozcieńczonymi kwasami na digi- 
talozę, digitaligeninę, digitogeninę i bezpostaciowe produkty rozszcze
pienia. Źółtawo-biały proszek, rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, 
mało rozpuszczalny w chloroformie. Dawka 0,001 — 0,002 gr.

D i g i t a l i n u m  c r i s t a l .  (Digitoninum eryst.). Gly- 
kozyd z naparstnicy. Rozkłada się powyżej 235°, nie topiąc się ściśle. 
Niemal nie rozpuszcza się w wodzie, eterze i chloroformie; mało 
rozpuszcza się w alkoholu.

D i g i t o 1. Płynny preparat z naparstnicy. Fabr. Spiess, 
Warszawa.

D i g i t o n i n u m .  Digitoninum Schmiedeberg jest bezpo
staciową, bez wonną digitoniną. Digitoninum Kiliani jest krystaliczną 
digitoniną, jednolitą substancją, krystalizującą się z 5 częściami PLO.
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D i g i t o x i n u m  c r i s t a l .  Działający glykozyd na
parstnicy. C2sH|6OIC). Biały krystaliczny proszek, niemal nierozpusz
czalny w wodzie, rozpuszczalny w alkoholu i chloroformie. Rozpada 
się wskutek gotowania z rozcieńczonymi kwasami na digitoksozę 
06H120 4 i digitoksygeninę C2,H3!0«. 0 (101 gr. digitoksyny odpowia
da mniej więcej 1 gr. Fol. Digitalis. Dawka: 0,00025 gr. 2 do 3 
razy dziennie.

Digitalis Winkel. Tabletki, zawierające po 0,05 gr. Fol. Digi
talis titrata. Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja.

Digitan. Preparat, otrzymany drogą dializy ze świeżych liści 
naparstnicy. Zawiera substancje działające pod postacią czystą. 1 gr. 
preparatu odpowiada 0,001 gr. substancji czynnych. Fabr. La Zyma, 
Aigle (Szwajoarja).

Digitotal. Zawiera substancje czynno naparstnicy, bez saponin 
i innych ciał obojętnych i zbytecznych. Przezroczysty, żółty płyn, 
lub tabletki z cukrem mlecznym. Digitotal barwi się z odczynnikiem 
Kilianiego na czerwono. Mieszanina kilku kropel Digitotalu z 5 cm5 
kwasu octowego lodowatego, daje ze stężonym kwasem siarkowym (któ
ry dolewać należy ostrożnie, aby utworzyły się dwie warstwy pły
nu) — ciemną warstwę płynu, a ponad nią ciemny pierścień niebieski.

1 cm3 Digitotalu lub jedna tabletka tegoż odpowiadają 0,15 
gr. Fol. digitalis titrat.

Fabr. Aktiebolaget Astra, Stockholm — Siidortelje lub v. Hey- 
den, Radebeul pod Dreznem.

Digititrax. Nalewka, otrzymana drogą ekstrakcji liści napar
stnicy zapomocą absolutnego alkoholu. Posiada działanie niezmien
ne. pozbawiono ubocznych własności. Fabr. C. A. F, Kahlbaum, 
Berlin — Adlershof.

Digitrat. Tabletki, zawierające Fol. Digitatis titrat. Fabr. 
Spiess, Warszawa.

Digityl. Extractum Digitalis titratum. Brunatnawo-żólty płyn
o gorzkim smaku, nie mieszający się zupełnie klarownie z wodą. 
Smak i zapach tego proparatu nie zupełnie przypomina smak i za
pach naparstnicy, wskutek domieszki Tinct. Valerianae i Mentholu. 
Zażywa się 3 — 0 razy dziennic po 2 )  kropli. Fabr. Ohem. Tellus. 
Berlin.

Diglycocoll - Chlorcalcium =  Calciglycin.
Digosid. Preparat digitalisowy, pozbawiony jakoby saponin. 

Daje reakcję na digitoksynę i gitalinę. Biały, bezpostaciowy pro
szek łatwo rozpuszczalny w chloroformie, alkoholu i benzolu, bardzo 
mało rozpuszczalny w eterze, wodzie i ligroinie. W handlu znaj
duje się pod postacią roztworu w fizyologicznym roztworze soli 
kuchennej, w ampułkach po 1 cm:l, zawierających 1 mg. digosidu. 
co odpowiada 0,1 gr. Fol Digitalis. W handlu znajdują się też ta
bletki; jedna tabletka odpowiada 0,05 gr. Fol. Digitalis.

Diguajacol. Methylenguajacolum. Zażywa się po 0.5 gr. do
1 gr. 4 do 5 razy dziennie w przypadkach gruźlicy płuc.

Dihydrochininum hydrochloricum =  Hydrochininum hydrochlo-
ricum.

Dihydrocodeinum bitartaricum =  Paracodin.
Dihydrooxyphenylaethylmethylamin =  Epinine.
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Dijodbrassidinsaeureaethylester =  Lipojodin.
Dijodelaidinsaeure =  Jodostorin.
Dijodgallussaeure =  Dwujodogallusowy kwas.
Dijodparaphenolsulfonsaures Quecksilbsr =  Auogon.
Dijodtyrosin. Patrz Jodoglobin.
Dijodyl. Dwujodek kwasu rycynostearylowego. 

0H,(CH2»5CH0H C'H2CJ=CJ . (CH2) ,. COOH. Bezbarwne igiełki 
pozbawione zapachu i smaku, rozpuszczalne z łatwością w organicz
nych rozpuszczalnikach, łatwo rozpuszczalne w benzynie, nie rozpusz
czalne w wodzie i rozcieńczonych kwasach. Wskutek gotowania 
z ługiem odczepia się jod pod postacią jodku potasowca. Rozcień
czony roztwór nadmanganianu potasowego utlenia dwujodyl już na 
zimno. Dwujodyl zawiera 46,2% jodu: topi się w temp. 71 do 72°.

0,1 gr. dwujodylu rozpuszcza się w kwasie siarkowym, zabar
wiając roztwór na kolor słabo żółty; gdy' roztwór ten ogrzejemy, 
staje się brunatnym i wydzielają się fijołkowe pary jodu. 0,1 gr. 
dijodylu ogrzane z 3 cm3 ługu potasowego i następnie zobojętnione 
rozcieńczonym kwasem solnym, wydziela, po dodaniu wody chloro
wej—jod, który wyekstrahować można zapomocą chloroformu. Spa
lony na blaszce platynowej di|odyl popiołu nie pozostawia.

Służy do leczenia tych przypadków, gdy wskazane jest sto
sowanie jodku potasowego. Rozkłada się dopiero w jelitach. Obja
wów zatrucia jodem nie wywołuje. Zażywa się 3 do 4 razy dzien
nie po 0,3 gr. W handln znajduje się pod postacią proszku, tabletek 
i kapsułek. Fabr. J. D. Riedel, Berlin - Britz.

Dimelhylphenylpyrazolonsulfaminohydrargyrum =  Argulan.
Dimenol. Roztwór koloidalnego manganu. Stosuje się do le

czenia malarji.
Diogenal. Kwas dwubroinopropylodwuetylobarbiturowy.

/p TT \ p/GO NH\pp 
Walusia • o , / i a  _

CH—OHBr—OH2Br. Biały, krystaliczny pro
szek, gorzki, mało rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny 
w alkoholu, eterze, ciepłym benzolu i ciepłej oliwie. Rozpuszcza się 
również w roztworze sody (0,1 gr. w 20 cm3 W-ego roztworu). 
Diogenal topi się w temp. 125".

0,05 gr. diogenalu zagotowane z 15 cm.3 wody, daje płyn, 
który przefiltrowany po ostudzeniu i zadany kilkoma kroplami kwa
su azotowego daje z odczynnikiem Miliona biały, kłaczkowaty osad, 
rozpuszczalny w nadmiarze odczynnika. Wskutek nagrzewania mie
szaniny diogenalu z wodorotlenkiem potasowym wydziela się amoniak.

Z roztworu 0,1 gr. diogenalu w 3 cm.3 75 normalnego roz
tworu ługu potasowego, wydziela mieszanina 1 cm.:lj5“ -ego roztwo
ru sublimatu z 5 kroplami ługu potasowego—tlenek rtęciowy. Osad 
ten nie rozpuszcza się wskutek nagrzewania, a tylko ciemnieje 
(w odróżnieniu od weronalu i proponalu).

Jeżeli diagonal ogrzejemy z ługiem sodowym, płyn po ostu
dzeniu zakwasimy kwasem solnym i dodamy mocnej wody chloro
wej, to wydzieli się brom, który wykryć możemy, skłócając płyn 
z chloroformem. Jeżeli skłócimy 0,1 gr. diogenalu z 20 cm.3 wody, 
płyn przefiltrujemy, i przesącz zakwasimy kwasem azotowym, to otrzy
mamy płyn, który nie powinien mętnieć ani zmieniać się ani od roz-
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tworu azotanu srebra, ani od roztworu azotanu barowego. 0,1 gr. 
winno się klarownie i bezbarwnie rozpuszczać w 10 cm.’  stężonego 
kwasu siarkowego. 0,2 gr. diogenaln, spalone na blaszce platynowej, 
nie powinno pozostawiać popiołu.

W celu ilościowego oznaczenia bromu rozpuszczamy 0,5 dio- 
genalu w roztworze 1 gr. NaOH w 15 cm.3 wody i roztwór odparo 
wujemy do suchości na kąpieli wodnej w parowniozce niklowej. 
Pozostałość prażymy, bez względu na pozostały w nim wę
giel rozpuszczamy w gorącej wodzie i filtrujemy; przesącz i przesą
czony płyn, użyty do całkowitego przepłukania osadu, mocno zakwa
szamy kwasem azotowym, zadajemy nadmiarem 1/10 norm. roztworu 
azotanu srebra, i nadmiar azotanu srebra mianujemy ‘ /io norm. roz
tworem sodanku amonowego wobec 5 cm.3 nasyconego na zimno roz
tworu siarczanu żelazo- amonowego.

Diogenal używa się zamiast weronalu, jako środek nasenny, 
w dawkach po 0,5 do 1 gr. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Dioradin. Ampułki zawierające, podług danych producenta, 
w 1 cm.3 0,0075 gr. jodopeptonu, 0 000 gr. mentolu i '|in kropli 
eterycznego roztworu, zawierającego rad chlorku barowego. Jest to 
jasno żółty roztwór, zawierający oliwę lub olejek migdałowy. Używa 
się do wstrzykiwać (po 1 cm.3) w przypadkach gruźlicy.

Dioseine. Pastylki, zawierające Natr. glycerinophosphoricum, 
Natr. formicicum, Natrium nitrosum, Natr. fluoratum i Cotieinum. 
Używa się w celu regulowania krwiobiegu, po 2—1 tabletek dzien
nie. Fabr. Prunier, Paryż.

Dioxyanthrachinon =  Istizin.
Dioxydiamidoarsenobenzolum hydrochloricum =  Salyarsan.
Dioxydiamidoarsenobenzol monomethansulfinsaures Natrium=

Neosalvarsan.
Dioxymercuriphenolnatrium — Proridol.
Dioxyphenylaminoproponian rtęci =  Merlusan.
Diphenylaminum thymico-benzoicum =  Arhovin.
Diphenylortooxalsaeuredester =  Phenostal.
Diphtosan Pastylki, zawierające po 0,1 gr. FIavicidu i nie

znaczną ilość sacharyny. Stosuje się w roztworze 1:5000 (1 pastylka 
ua litra wody) w przypadkach anginy, błonicy. Fabr. „Agfa“, 
To w. fabrykacji aniliny, Berlin S. O.

Dismine Favrot. Kapsułki, zawierające substancje działające 
e Fol. Bucco. Diureticum.

Dispergen. Koloidalne srebro, zawierające 30$ srebra. Czar
ne, błyszczące blaszki, pęczniejące w wodzie i stopniowo w niej 
rozpuszczające się. Fabr. chem. Reisholz pod Dusseldorfem.

Dissotussan Estractum Thymi saccbaratum compositum. 
Stosuje się w przypadkach kokluszu. Fabr. Hoeckert i Michalow- 
sky, Berlin.

Ditainum hydrochloricum. Echitaminum hydrochloricum. Alka
loid z kory Ecbites scholaris (Alstonia scholar.). Bezbarwne krysz
tałki, rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się jako Febrifugum, w daw
kach po 0,01 gr. do 0 05 gr.

Diujodin. Pastylki theobromini jodati. Zawierają 0,3 gr. Theo

6



8 2

brominum natrio salicylicum i 0,2 gr. Kal. jodat. Stosuje się w przy
padkach arteriosklerozy.

Diurase. Tabletki moczopędne, zawierające 15% glykokolu, 
15% wodzianu terpiny, 15% fosforanu wapnia i 15% węglanu wapnia. 
Zażywa się 3 razy dziennie po 3 — 4 tabletek. Fabr. Ebenau, 
Monachium.

Diurene. Wyciąg ze świeżej rośliny Adonis vernalis posiada
jący w przeciwstawieniu do wyciągu z suchego ziela, wyraźnie moczo
pędne własności.

Diursan. Estractum Juniperi diureticum.
Oixol. Tabletki, zawierające jakoby po 0,05 gr. dimethylami- 

dophenazon, 0,63 gr. Ac acetylosalicylicum i 0,0005 gr. t. zw. „snn- 
javiny“, tj. preparatu otrzymanego w indyjskiej rośliny z rodziny 
Melantkaceao. Używa się w przypadkach reumatyzmu i artretyzmu 
3 razy dziennie po 1—2 tabletek. Fabr. Reiuemann, Remscheid.

Dixons Pilis . Pigułki, zawierające podophyllinę. jalappę, mydło 
i Extr. Taraxaci. Używa się jako środek przeczyszczający.

Dobbertina roztwór. Gotowy do użycia, ulepszony roztwór 
Dakina, podchlorynu sodowego w ampułkach po 50 i 100 cm.3. Uży
wa się do dezynfekcji ran.

Dolibit Środek znieczulający, używany w praktyce denty
stycznej. Składa się z 2%-ego roztworu nowokainy z domieszką 0,005% 
suprareniny i siarczanu potasowego. Wstrzykuje się 1—2 cm.-1 pod 
skórę. Fabr. Dr. Haas i S-ka, Cannstadt.

Dolomol. Tłustawy proszek, zawierający sole wapniowe i ma
gnezowe kwasów stearynowego i palmitynowego. Służy za podstawę 
do lekarstw, używanych przeciw cierpieniom skórnym.

Doloresum. Pod tą nazwą znajduje się w handlu maść i olej. 
Zawierają one Methylium salicylicum, olejek gorczycowy i chloro
form. Unguentum Doloresi jest jasno brunatną maścią. Oleum Do
loresum jest żółtawym płynem oleistym, również obdarzonym zapa
chem olejku gorczycowego. Wciera się 2—3 razy dziennie. Fabr. 
Henkel, Frankenhausen.

Dolorosa. Gorzki, ciemno-brunatny płyn, obdarzony swoistym 
zapachem, otrzymany jakoby z Viburnum. Aloes, Thymus, Chan o- 
milla, Hederis, Gramin.. Coca, Viola, Hydrastis. Służy do złagodze
nia bólów podczas miesiączkowania.

Dolorsan. Płyn do nacierania od reumatyzmu. Zawiera alko
hol, kamforę, amoniak, Tinct Jodi, spir saponat,. Fabr. Farmedia. 
Huta Królewska.

Dolosan. Suppositoria Bismutki et Jodoli cum Zinco, composita. 
Używa się w przypadkach hemoroidów.

Domopon. Zawiera wszystkie alkaloidy z opium, pod postacią 
rozpuszczalną w wodzie. W handlu znajduje się pod postacią prosz
ków, tabletek i ampułek. Stosuje się zamiast Pantoponu. Fabr. 
.,Chinoin“, Budapeszt.

Dontocerat. Ceratum odontalgicum. Składa się z wosku bia- 
ego. wodzianu chloralu, kamfory i tymolu. Stosuje się jako kojący 
wosk do zębów.

Doramad. Pod tą nazwą znajdują się na rynku preparaty, 
zawierające promieniotwórczy Tor X. Maść lub roztwór w alkoholu
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propylowym. Radioczynność spada po 6 dniach do połowy. Fab: 
Chem. Auer, Berlin.

Dormigenn =  Bromural.
Dragees Bengue. Drażetki, zawierające mentol, boran sodo

wy i cukier. Zażywa się w przypadkach bólu gardła. Fabr 
Dr. Bengue, Paryż.

Dragees de fer Briss. Drażetki, zawierające 0,0001 gr. arte- 
misyny, 0,0001 gr. Quassilni crystall., 0,1 gr. Ferri oxalic. oxjdulati. 
Zażywa się 2 razy dziennie przed jedzeniem po 2 pigułki. Slnży 
jako środek pobudzający apetyt.

Dragees ferrugineuses du Dr. Rabuteau. Białe pigułki, zawie
rające chlorek żelazowy, fosforan wapnia, skrobię, tragakantę i cu
kier mleczny. Stosuje się przeciw błędnicy i anemji. Fabr. Oomar 
flis, Paryż.

Dragees Triplex. Drażetki, zawierające Strychnin, nitricum, 
Natrium glycerinophospboricum, Natrium eacodylicum, guinę arabską 
i skrobię. Fabr. J. Gessner, Warszawa.

Drastin. Tabletki czekoladowe, zawierające po 0,1 gr. fenol- 
ftaleiny. Fabr. J. Lubelski, Warszawa.

Drastosan. Czekolada przeczyszczająca, zawierająca w 21 gr. 
1 gr. fenolftaleiny. Fabr. Kolezycki, Łódź.

Drażetki bengalskie. Drażetki, zawierające mentol, boraks, 
olejek miętowy, tragakantę i cukier. Używa się w przypadkach 
bólu gardła. Fabr. Fr. Karpiński, Warszawa.

Dreiform Antyseptyezna przysypka, używana w praktyce 
weterynaryjnej. Biały proszek, obdarzony zapachem aldehydu mrów
kowego. Zawiera talk. Fabr. Laboratorjum Maschke, Berlin.

Drosan. Sirupus Droserae bromatus, zawierający 1% Natr. 
bromati. Używa się w przypadkach kokluszu. Brunatny, smaczny, 
syropowaty płyn, nie zawierający narkotyków. Daje się dzieciom 
co dwie godziny po 1/2— 1 łyżeczki od kawy. Fabr. Menschel, Metz.

Droserin. Tabletki, zawierające Extr. Droserae i cukier 
mleczny. Używa się w przypadkach kokluszu. Tabletki JSia U są 5 
razy mocniejsze od tabletek JV5 I. Zażywa się co dwie godziny po 
1 tabletce.

D r o s e r i n  - L i n i m e n t .  Linimentum Droserini eom- 
positum. Zawiera Extr. Droserae. Używa się do smarowania

D r o s e r i n  — Syrup.  Sirupus Droserini compositus. Za
wiera Droserinę oraz \% bromku sodowego i 5% waleriany. Bru- 
natnawo-czerwony syrop, o zapachu cynamonu. Zażywa się co 2—3 
godziny łyżeczką od kawy lub łyżkę stołową. Fabr. Dr. R. i O. Weil, 
Frankfurt nad Menem.

Drosithym. Dialysat z Herba Droserae rotund, i Herb. Thy- 
mi serpyll. Brunatny płyn. używany w przypadkach kokluszu. Fabr. 
Burger, Wernigerode.

Dubatol. Calcium isovalerylolacticum.
|C6H5. CH . U . COCHjCH.CH^j . COOjjCa. Biały, ziarnisty, gorzki 
proszek, rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze i ligroinie. Wsku
tek gotowania z wodą wydziela się zapach kwasu Walerianowego; 
wskutek nagrzewania wodnego roztworu dubatolu z kwasem siar-
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kowym i nadmanganianem potasowym wydziela się zapach aldehydu- 
benzoesowego Używa się w przypadkach migreny i bólów reuma
tycznych Fabr. v. Heyden, Radebeul pod Dreznem.

Duboisinum purum crystaliisatum. Alkaloid z liści Duboisia 
myoporoides. identyczny z Hyoscyną. Używa się pod postacią jego 
soli, jako Sedativum Hypnoticum i Mydriaticum. Zażywa się po 
0,1)002 gr. do 0,001 gr. Odtrutki: przepłukiwanie żołądka, emetyk. 
pilokarpina.

Duboisinum purum amorph. Merck. Kie jest podług Beckurt- 
sa jednolitym produktem chemicznym, lecz składa się ze scopolaminy 
i małych ilości innego alkaloidu.

Duchesne a Liquor. Środek do przemywania ran. Zawiera 
0,5 gr. Campborae, 1 gr. Baham perurian., 2,5 gr. Ol. Cajeputi 
virid., 60 gr. Aether, 50 gr. Ol. Vaselin. alb.

Duploferrin. Nukleinian żelaza, cytrynian sodu i albuminoza. 
Fahr. Wulfing, Gronau.

Durplast Plasterek angielski chem., fabryki Helfenbeg.
Dysenterol. Kapsułki żelatynowe, zawierąjęce kreolinę. Rxtr. 

Rhei siec., Rad. Ipecacuanhae, Xeroform, Bolus alba. Fabr. Klawe, 
Warszawa.

Dysentine. Tabletki, zawierające po 0,4 gr. Aluminium ace- 
tylotanuicum i 0,2 gr. Bismutum salicylicum. Służy jako wewnętrzny 
środek ściągający.

Dysperman. Pigułki, zawierające nadmanganian potasowy 
glinkę. Służy do dezynfekcji.

Dwujodogallusowy kwas. Ceglaste igiełki, rozpuszczalne w 10 
częściach wody. Topi sie w temp. 147°.

Dwujodosalicylowy kwas. C6H,J,!OH)COOH. Biały, lub słabo 
żółtawy proszek o slodkawym smaku i zapachu przypominającym 
jodołortn. Trudno rozpuszcza się w zimnej wodzie, łatwo w gorącej. 
Łatwo rozpuszcza się w alkoholu, eterze, chloroformie. Przy na
grzewaniu do i'201— rozkłada się.

Jeżeli skłócimy kwas dwujodosalicylowy z wołą i przefiltru- 
jemy, to w otrzymanym przesączu rozcit liczony roztwór chlorku że
lazowego wywoła zabarwienie fioletowe. Jeżeli 0.1 gr. kwasu dwu- 
jodosalicylowego ogrzejemy z rozcieńczonym kwasem siarkowym i po 
ostudzeniu dodamy nieco roztworu azotanu potaso vego i chlorofor
mu, to warstwa chloroformowa płynu zabarwi się na fioletowo. Prze
sącz, otrzymany po skłóceniu 0.2 gr. kwasu dwujodosalicyiowego 
z 5 cni.3 rozcieńczonego kwasu azotowego, nie powinien mętnieć od 
roztworu azotanu srebra (conąjwyżej może utworzyć się słaba opa- 
lizacja).

Dwujodostearolowy kwas =  Jodostarin.
Dwufenoloszczawiowy ester =  Phenostal.
Dysphagin. Pod tą nazwą istnieją na rynku tabletki, znaczo

no liczbą Aś J, As ił i AS- III. Tabletki Aa I zawierają kokainę, 
mentol, anestezynę, Natrium bi orientu i substancje aromatyzujące. 
Tabletki .Y» II pozbawione są kokainy. Tabletki .\ś III zawierają 
anestezynę, kwas cytrynowy, taninę i octan glinu. Zastosowanie 
znajduje w przypadkach anginy i bólu gardła. Fabr. Goedeeke 
i S ka, Lipsk.



Eastons sirup. Sirupus lerri phosphati, zawierający chininę 
i strychninę. Stosuje się w przypadkach błędnicy i krzywicy.

Eau dAlibour. Służy do przypalania ran. Składa się z 2 gr. 
Cupri sulfurici, 7 gr. Zinci sulfurici, 0,4 gr. Croci, Camphorae q s 
ad saturationen in Aquae destillatae 200 gr. Podług innych źródeł 
składa się z 61 cz Ferrum sulphuricum siec., 15 cz. Cupr. sułfuric , 
4 cz. Crocus, 4 cz. Kamfory i 200 cz wody.

Eau des princesses Składa się z 10 cz. Bismut  carbonicnm 
20 cz. Tale. venet., 70 cz. Aq. Rosar., 3 cz spirit. coloniens.

Eau precieuse Depensier Składa się z 5 gr boraksu, 6 gr. 
Acid. carbolic., 0.5 gr. Acid. Iactic., 1 gr. Acid salicylic., 0,1 gr. 
Thyniol., 0,1 gr. Menthol., 10 litrów Aq. destillatae.

Ebaga. Podstawa do maści składająca się jakoby z soli po
tasowych, kwasów palmitynowego i stearynowego oraz bezwonnych 
olejów mineralnych. Rozpuszcza się w wodzie, posiada odczyn obo
jętny. W handlu znajdują się rozmaite preparaty, otrzymane na tej 
podstawie, a więc: Arsen Ebaga maść Ebaga-chryzarobiuowa, Jod- 
Ebaga z 0,6 do 10% jodu, Kalomel-Ebaga z 10 do 30% kalomelu, 
maść Ebaga-rtęciowa z 15% rtęci, Collargol-Ebaga, Camphor-Ebaga, 
Ebaga-raydło. Ebaga-puder, Ebaga krom. Fabr. Bayer i S ka, 
Budapeszt.

Eckain. Ester Norm. beuzoylooxypropylohydroekgonidinowy. 
Roztwór tego preparatu posiada własności znieczulające: jest 7 — 8 
razy mniej trujący niż kokaina.

Ecrassol. Płyn przezroczysty, brunatny, gęsty, używany od 
świerzby; zawiera 40% Styras liquidum. Z wodą daje emulsję i daje 
się zmywać. Fabr. C. Peltzer, Kolonja.

Edosana. Mieszanina Natr. bicarbonicum, Pulr. Liquiritiae, 
Resina Guajaci, Magnesium hyperoxydatum, Calciumphosphoricum. 
Podług innych źródeł, są to tabletki, zawierające sole odżywcze, 
wyciąg słodowy, korę chinową, imbir, rabarbar i goryczkę.

Egestogen. Tabletki, składające się z 33 cz. Calcium carboni- 
cum, wyjałowionego Bolus i kleiku oraz 0,2% fenolftaleiny. Zażywa 
się 3 iazy dziennie po 1 — 3 tabletki, w przypadkach niedomagali 
przewodu pokarmowego. Fabr. Goedecke i S-ka, Lipsk.

Eggless Embrocation. Składa się z Sapo Kalin. 60,0, Camp- 
hor. 30.0, Liq. Ammon. caust. 15 1,0, Ol. Sesami 4.0,0, Ol. Tere- 
binth. 480,0, Aq. destillatae ad. 15C0,0.

Eguiterro. Płynny środek przeczyszczający; zawiera Tino. Alo 
es comp., Tinc. Quassiae, Tin. Nucis romieae, Estr. Jalappae fl. Aq , 
Cand, Ol. Carri i Magnesium sułfuric. Zażywa się po 1—2 łyżki 
stołowe co 4 godziny. Dzieciom 1 — 2 łyżeczki od kawy. Fabr. 
A. Groblewski, Plymouth, Stany Zjedn. Ameryki Półn.

Egzemina. Maść, zawierająca Zincum osydatum, Hydrargyr. 
amidat. bichlorat, sulfidol, Ac. salicylicum, Mentol, wazelinę i łój. 
Fabr. Krotkę, Radom.

Egzemol. Maść, zawierająca hydrochinon, Zincum osydatum, 
Acidumsilicylic-um, Amylum i Vaselinum. Fabr. Klippel, Warszawa.

Eigon-Frostsalbe. Maść na odmrożenie, zawierająca Jod-eigon. 
Jodeigon zawiera do 20% jodu, związanego z białkitm- Fabr. Diete- 
rich, Holfenberg.
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Eisen-Bromocitin Tabletki, zawierające 0,006 gr. bromu: 
i 0,0015 gr. żelaza, związanych nieorganicznie, oraz 0,0425 gr. lecy
tyny. Stosuje się w przypadkach neurastenji, histerji, epilepsji- 
Tabletki cum acido arsenicoso zawierają prócz tego 0,0002 gr. Ac. 
arsenieos. Fabr. Hassę i S-ka, Berlin.

Eisenchlorid Gelatine Otrzymuje się ze 100 cz. żelatyny, 
100 cz. glyceryny i 100 części wody, oraz z 50 cz Liq. ferri ses- 
ąuichlorati. W handlu znajduje się pod postacią kostek. Zażywa się 
2—3 sztuki, w 2—3 godziny po jedzeniu.

Eisen-Elarson. Tabulettae Ferro-Elarsoni. Tabletki szaro bru
natne, ważące około 0,09 gr. i zawierające Elarson (sól strontowa 
kwasu cbloroarsenobehenolowego) i 0,08 gr. Ferrum reductum. Za
żywa się 3 razy dziennie po 1 tabletce w przypadkach błędnicy, 
anemii, leukemii, choroby S-tego Wita. Fabr. Fr. Bayer, Le- 
verkusen.

Eisen-Manganlaktat Sirop. Sirupus ferri mangani lactic. Otrzy
muje się podług przepisu następującego: 24,0 Acid. lactici, 43,0 Aq. 
destillatae, 10,0 Cale. carbonici, 22,0 Acid. phospboric., 5,0 Ferrum 
lactic., 1,0 Mangan, lactic, Sacchari albi 540,0, Ol. Citri q. s. Aq. 
dostillr.tae q. s. ad 1000,0.

Eisennuklein =  Ferratogen.
Eisenphytin. Neutralna sól żelazowa kwasu fytinowego (ino- 

zytofosforowego). Brunatny, nie rozpuszczalny w wodzie proszek, 
rozpuszczalny w rozcieńczonym roztworze sody. Zawiera około 7,5% 
żelaza i 6% fosforu, pod postacią łatwo wchłanialną.

W celu sprawdzenia tożsamości żelazofytiny, rozcieńczamy ją 
ciepłą wodą, nagrzewamy z mocnym kwasem solnym i do przesączu 
dodajemy roztworu rodanku amonowego: przesącz winien zabarwić 
się na czerwono. Kwas inozytotosforowy sprawdzić możemy, strą
cając go molybdenianem amonowym lub mieszaniną magnezową; 
uprzednio jednak strącić i oddzielić należy żelazo, co uskutecznić 
można przez traktowanie stężonym kwasem solnym i strącenie 
amoniakiem.

Ferropbytina znajduje się w handlu pod postacią pigułek 
i ziarenek. Każda pigułka zawiera 0,01 gr. żelaza i niemal tyleż 
fosforu (0,15 gr. żelazofytiny). Miarka granulek (3 gr.) odpowiada, 
0,02 gr. żelaza i fosforu. Zażywa się 2 — 3 razy dziennie po 2 pi
gułki, lub 2—3 razy dziennie po jednej miarce. Stosuje się w przy
padkach anemji. Fabr. „Ciba“, Tow. Przemysłu Cheraicz-nego 
w Bazylei.

Eisensajodin. Ferrum jodobehenicum basicum. Bezpostaciowy, 
czerwono-brunatny p:oszek, niemal pozbawiony zapachu i smaku. 
Nie rozpuszcza się w alkoholu i wodzie, rozpuszcza się natomiast 
wskutek nagrzewania z olejami tłustemi. Zawiera około 5,6$ żelaza 
i około 25% jodu.

Jeżeli gotować będziemy przez 1/2 godziny pod chłodnicą 
zw rotną 1 gr. żelazosajodyny z 25 cm.3 alkoholowego roztworu łu
gu potasowego i płyn przefiltrujemy, to otrzymamy przesącz, który 
po rozcieńczeniu wodą i zakwaszeniu rozcieńczonym kwasem siarko
wym, wykłócony z azotynem sodowym i chloroformem winien barwić 
się na fioletowo. Część pozostała na filtrze natomiast, rozpuszczona 
w rozcieńczonym kwasie solnym, winna dawać odczyny na żelazo.
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Kwas behenowy możemy rozpoznać po zapachu kwasów 
tłuszczowych, wydzielających sit; wskutek ogrzewania żelazosajodyny.

Przesącz, otrzymany po skłóceniu żelazosajodyny z wodą 
(1 + 20), nie powinien zmieniać barwy papierka lakmusowego luh 
mętnieć od roztworu azotanu srebra lub chlorku barowego.

W celu oznaczenia ilości jodu w żelazosajodynie. 4 gr. tego 
preparatu gotujemy w kolbce Erlenmeyera pod chłodnicą zwrotną 
przez l '/2 godziny ze 120 cm3 15%-ego roztworu wodorotlenku po
tasowego w alkoholu metylowym. Zawartość kolbki spłukujemy do 
kolbki z podzialką na 400 cm.3 i po ostudzeniu dopełniamy do znacz
ka 200 cm3 klarownego przesączu zadajemy nieznaczną ilością siar
czynu sodowego, zakwaszamy 50 cm.3 kwasu azotowego (c. wl. 1.2) 
i mianujemy jod metodą Volharda.

W handlu znajduje sit; pod postacią tabletek po 0,5 gr. Służy 
jako nie drażniący preparat żelazo-jodowy. Zażywa się 3 razy 
dziennie po 1 tabletce po jedzeniu. Fabr. Fr. Jlayer, Leverknsen, 
oraz Meister, Lueius i Briining, Hoechst.

Eisensajodin Emulsion Roztwór żelazosajodyny w oleju roślin
nym; nie posiada smaku; aromatyzowany obojętnymi dodatkami. 
10 cm.3 emulsji zawierają 3'/2 cm.3 tłuszczu, 0,02 gr. żelaza i 0,008 
gr- jodu.

Eisensajodin-Lebertrar. Roztwór żelazosajodyny w pozbawio 
nym zapachu i smaku tranie; przez domieszkę aromatycznych olej
ków smak preparatu uczyniono przyjemnym. W 10 cm.3 preparatu 
jest 0,02 gr. że'aza i 0,008 gr. jodu. Stosuje się w przypadkach 
anemii, błędnicy, krzywicy, astmy oskrzelowej i t. p. Zażywa się 
3 — 4 razy dziennie po 10 cm.3, dzieci — 3 do 4 razy dziennie po 
5 cm3 do 10 cm.3 po jedzeniu. Fabr. Sehweizer Apothekc, Berlin.

Eisensanguinose. Sanguinosa (preparat z krwi), zawierająca 
1,2% żelaza. Zażywa się 3 razy dziennie po łyżeczce od herbaty lub 
po łyżce stołowej, w przypadkach anemii i t,. p. Fabr. H. Wolf
ram i S-ka, Augsburg.

Elsen-Tuberkulin. Preparat, otrzymany z tuberkuliny (Alttu- 
berkuliny), z której niektóro części składowe i produkty bakteryjne 
usunięto zapomocą roztworu chlorku żelazowego. Otrzymany bru- 
natnawo-żólty osad przemywa się wodą, tak długo, póki przesącz 
nie przestanie dawać odczynu na chlor i białko. Następnie osad ten 
rozpuszcza się w bardzo rozcieńczonym ługu sodowym.

Eisenvalerianat. Liquor ferri valorianatus. Płynny, obdarzo
ny miłym smakiem preparat Walerianowy, o nieznanym bliżej skła
dzie. Zawiera 0,2%  łatwo przyswajalnego żelaza. Oiemno-hrunatny 
płyn. Stosuje się w przypadkach anemji, migreny. Zażywa się 3 -4  
łyżek stołowych po jedzeniu. Fabr. Apteka w Woldegk.

Eklebin. Maść, zawierająca lanolinę, tuberkulioę, zabite bak- 
terje gruźlicze i kwas salicylowy. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Ekzemin. Tabletki, otrzymane z drożdży acetonowych, aro
matyzowane cukrem waniljowym Używa się przeciw wyrzutom 
skórnym. Fabr. Hofapotheke, Drezno.

Elarson. Sól strontowa kwasu ehloroarsenobehenolowego. 
Niemal bezbarwny, bezpostaciowy proszek, bez smaku, nierozpusz
czalny w wodzie. W alkoholu, eterze i oliwie rozpuszcza się tylko 
z trudem. Zawiera około 13£ arsenu i około 6% chloru. Otrzymuje 
się przez działanie trójchlorku arsenawego na kwas behenolowy.
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Elarson wskutek nagrzewania pieni się i czernieje; wydziela 
się przytem arsen. Wskutek skłócania elarsonu z zimnym rozcień
czonym kwasem solnym, wydziela się wolny kwas chloroarspnobe- 
benolowy -- brunatnawo-czerwony, gęsty, oleisty płyn, nierozpusz
czalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkoholu, eterze, benzolu
1 oliwie.

Jeżeli gotować będziemy przez ’ /2 godziny 2 gr. Elarsonu 
z 25 cm.:i 15°o ego alkoholowego ługu potasowego, to w jednej części 
otrzymanego płynu wykryć możemy arsen i chi jr, w drugiej—stront. 
W tym celu połowę powyższego płynu, zakwaszoną kwasem siarko
wym rozcieńczonym, filtrujemy i dzielimy na2 części: do jednej do
dajemy wody siarkowodorowej (tworzy się żółty osad), do drugiej — 
roztworu azotanu srebra (opada biały, serowaty osad, rozpuszczalny 
w amoniaku); drugą część zakwaszamy kwasem solnym, filtrujemy, 
dodajemy nadmiar amoniaku i roztwór szczawianu amonowego: — 
opada biały osad szczawianu strontu. Jeżeli Elarson skłócimy z wo 
dą (1 +  20) i przefiltrujemy, to otrzymamy przesącz, który wiuion 
posiadać odczyn obojętny, i nie powinien mętnieć od roztworu chlor
ku barowego lub azotanu srebra.

W celu oznaczenia arsenu w tabletkach Elarsonu, zlewamy
2 gr. tabletek 20 cm5 czystego kwasu siarkowego i 20 cm.3 kwasu 
azotowego o c. wł. 1,48—1,5 i utlenianie substancji ukończamy za- 
pomocą nagrzewania; jeżeli roztwór barwi się na brunatno, dodaje
my dalsze 5 cm 3 kwasu azotowego i ponownie nagrzewamy. Gdy 
substancja całkowicie się utleni, jeszcze nagrzewamy, do chwili póki 
nie zaczną wydzielać się pary kwasu siarkowego. Następnie roztwór 
studzimy, rozcieńczamy wodą na 100 cm.3 i odpędzamy, gotując, 
kwas azotowy. Po ostudzeniu ponownie rozcieńczamy na 100 do 
150 cm.3, dodajemy 10 cm.3 10% ego roztworu jodku potasowego, 
pozostawiamy w spokoju na V2 godziny i dodajemy roztwór dwu- 
siarczynu do chwili, póki płyn się nie odbarwi; nadmiaru 
siarczynu należy unikać. Po odcedzeniu od siarczanu strontu, strą
camy arsen zapomocą siarkowodoru, filtrujemy do upływie 2—3 go
dzin przez zważony sączek, przemywamy osad wodą siarkowodorową 
i wreszcie alkoholem, suszymy w temp. 100° i ważymy po ostudze
niu. Każda tabletka, ważąca 0,07 gr. powinna zawierać ’ /2 mg 
arsenu.

Elarson znajduje się w handlu pod postacią tabletek. Uży
wa się 3 — 5 tabletek dziennie, w przypadkach anemji, błędnicy, 
choroby Bazedova, gruźlicy. Fabr F. Bayor, Leverkusen.

Elbon. Cinnamoyloparaoksyfenylomocznik.
C,H5. CH =  CH. COÓ . C6H4NH . CO. NH>. Bezbarwne, płaskio 
igiełki, lub biały krystaliczny proszek, pozbawiony zapachu i smaku. 
Niemal nie rozpuszcza się w wodzie, dosyć trudno rozpuszcza się 
w zwykłych organicznych rozpuszczalnikach; najłatwiej rozpuszcza 
się w acetonie, kwasie octowym lodowym i olejach tłustych. Topi 
się w temp 203—204°. Roztwór Elbonu w kwasie siarkowym jest 
żółty; roztwór ten, wlany do dużej ilości wody daje biały osad, 
który, skłócony z roztworem nadmanganianu potasowego, odbarwia 
go. Wskutek ogrzewania z alkoholowym ługiem potasowym zmydla 
się Elbon, rozkładając się na kwas cynamonowy i paraamidofenol. 
Produkty te oddzielić od siebie możemy, wlewając mieszaninę do 
wody i zakwaszając kwasem solnym. Zakwasić należy szybko, gdyż 
mieszanina ta na powietrzu ciemnieje. Kwas cynamonowy się wy-
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dzieła, podczas gdy w przesączu stwierdzić możemy obecność para- 
amidofenolu, zapomocą reakcji indolowej.

Elbon znajduje się w handlu pod postacią tabletek. Zażywa 
się po 1 gr. 3 do 4 razy dziennie, w celu zwalczania gorączki 
w przypadkach gruźlicy. Fabr. „Ciba“, Towarzystwo Przemysłu 
Chemicznego w Bazylei.

Electrargol. Koloidalne srebro, otrzymane zapomocą prądu 
eloktrycznego. W handlu znajduje się pod postacią roztworu w am
pułkach. 1 cm.3 wodnego roztworu zawiera 0,0005 gr. koloidalnego 
srebra. Fabr. Clin, Paryż.

Electraurol. Koloidalne złoto, otrzymane drogą rozpylenia 
zapomocą elektryczności. W handlu znajdujo się pod postacią wo 
dnego roztworu w ampułkach.

Electrocollargol Koloidalny roztwór srebra, otrzymany dro; 
gą rozpylenia srebrnych elektrod w zupełnie czystej, destylowanej 
wodzie, zapomocą iskry elektrycznej, z domieszką organicznego ko
loidu ochronnego. W handlu znajduje się w ampułkach po 5 cm *. 
Klarowny, czerwono-brunatny płyn, dający z kwasami lub solami 
metalów ciężkich — osady. Zawiera 0,05% koloidalnego srobra. I)o 
mieszka 5,4%-ego roztworu soli k .chennej w stosunku 1 na 5 części 
roitworu koloidalnego, nie wywołuje osadu i zmiany barwy, powo
dowanej przez powiększenie się cząstek ultramikroskopowych. W han 
dlu znajduje się też roztwór dziesięciokrotnie stężony.

Jeżeli Electrocollargol odparujemy do sucha, i pozostałość 
spopielimy, to substancja się zwęgli i ujawni się zapach palącej się 
substancji organicznej. Popiół ten, rozpuszczalny w kwasie azoto
wym, dawać winien reakcje na srebro.

Wstrzykuje się 5 do 15 cm.3 międzyżylnie lub międzymięśnio- 
wo. Fabr. v Heyden. Radebeul pod Dreznem.

Electrocuprol. Roztwór koloidalnej miedzi, otrzymany drogą 
rozpylenia zapomocą elektryczności. Brunatnawy płyn, znajdujący 
się w bandlu w ampułkach po 5 cm.8; przed użyciem winien on być 
izotonizowany, co osiąga się przez dodanie odpowiedniego fizjologicz
nego roztworu soli kuchennej Elertrocupro' zawiera w 1 litrze 
0,15 gr. miedzi. Jeżeli Electrocuprol ogrzejemy z kwasem solnym, 
to otrzymamy niemal bezbarwny płyn, który od amoniaku barwi się 
na niebiesko, a z roztworem żelazocyanku potasowego daje zabar
wienie czerwonawo-brunatne.

Electrocuprol używa się do wstrzykiwali podskórnych po 
2.5—5 cm.3 kilka razy dziennie, w przypadkach chorób infekcyjnych 
(szczególniej do zwalczania gruźlicy i raka). Fabr. Clin, Comar 
flis. Paryż.

Electroferrol. Koloidalny roztwór żelaza, otrzymany drogą 
rozpylenia żelaza zapomocą elektryczności. Zawiera 0,5% żelaza i ko
loid ochronny. Pobudza tworzenie się krwi. Stosuje się w przy- 
palkach anemii i stanach gorączkowych przy chorobach infekcyj
nych. Wstrzykuje się podskórnie, międzymięśniowo i międzyżylnie 
po 0,5—1 cm.3; zażywa się do wewnątrz po 1 — 4 cm.3. W handlu 
znajduje się we flaszkach po 50 i 100 cm.3 i w ampułkach po 1 
i 5 cm.3. Fabr. r . Heyden, Radebeul pod Dreznem.

Electromartiol Roztwór koloidalnego żelaza. Czerwonawo' 
żółty, izotoniczny płyn, zawierający w 1 litrze 1 gr. żelaza. Jeżeli 
Electromartiol ogrzejomy z kwasem solnym, to jego barwa czerwo-
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no-żółta staje się żółtą i roztwór ten daje z roztworem żelazocyanku 
potasowego liliowo-niebieskie zabarwienie, zaś roztwór rodanku amo
nowego daje charakterystyczne dla żelaza zabarwienie czerwone.

Electromartiol znajduje się w handlu w ampułkach po 2  
i 5 cm.*. Fabr. Clin, Comar flis, Paris.

Electromercurol. Roztwór koloidalny rtęci, otrzymany drogą 
rozpylenia rtęci zaponiocą elektryczności Czerwonawo-brunatny 
płyn, zawierający w 1 litrze 1 gr. koloidalnej rtęci. Przed zastoso
waniem należy płyn uczynić izotonieznym, co uskutecznia się przez 
dodanie odpowiedniego fizyologicznego roztworu soli kuchennej (za
łączonego do Electromercurolu).

Wskutek nagrzewania Electromercurolu z kwasem solnym, 
rtęć się jonizuje i możemy ją wykryć wprowadzając do takiego 
ciepłego płynu czystą blaszkę miedzianą; pokrywa się ona 
wkrótce warstwą rtęci, która ulatnia się wskutek nagrzewania 
blaszki na płomieniu.

Electromercurol używa się w przypadkach przymiotu, do 
wstrzykiwali podskórnych po 5 cm3 na dobę. Fabr. Clin, Comar 
fils, Paris.

Electroselenium. Roztwór czerwonego koloidalnego selenu! 
otrzymany drogą rozpylenia zaponiocą electryczności, Jest to czer
wony płyn izotoniczny i jałowy. Wskutek dłuższego nagrzewania 
płyn czernieje, wskutek przemiany czerwonej odmiany selenu na 
czarną. Jeżeli roztwór koloidu tego rozcieńczymy wodą i do miesza
niny ostrożnie dolejemy kwas siarkowy, to na powierzchni stycznej 
obu płynów utworzy się zielony pierścień, szybko przechodzący 
w pierścień ciemno brązowy. Roztwór Elektroselenium ogrzany 
z ługiem sodowym lub potasowym szybko odbarwia się.

Electroselenium używa się do leczenia raka, do wstrzykiwań 
podskórnych, międzymięśniowych i międzyżylnych.

W handlu znajduje się w ampułkach po 5 cm 3, zawierających 
0,001 gr. selenu. Fabr. Laboratoire Clin, Comar flis, Paryż.

Eleptin. Tabletki przeciw epilepsji, ważące 1 gr. i zawiera 
jące, podług danych producenta: 20 cz. Natr. bromat., 30 cz. Kalium 
bromat., 1 cz. Zinc. oxydat, 2 c«. Piperazin., 2 cz. fenacetyny, 1 ez. 
sulfonalu, 10 cz. soli tizyologicznoj, 30 cz. Natr. biboraeicum, 4 ez. 
Natr. glyeerinophosphoricum. Zażywa się S razy dziennie po 2—3. 
tabletki Fabr. Laboratorium fur Therapie, Drezno.

Elixir analgeticum. Zawiera Tinctura aromatica z kofeiną, 
antipiriną i chlorowodorkiem kokainy.

Elixir aperitivum Clauderi. Środek przeczyszczający, składa
jący się z 5 cz. Aloesu, 5 cz. Myrrhae, 2*/2 cz. Croci, 50 cz Kai. 
carbonici, 50 cz. Spiriti, 70 cz. Aq. Sambuci.

Elixir Cagliostro. Cort. Canell. alb. cont., Oaryopłiyll. conc. 
cont., Semin Myristic cont ana. 32,0, Aloes cont., Electuar. Theriac., 
Rkizom. Rliei conc. ana. 95,0, Myrrhae cont. 48,0, Croci 8,0, Mościli
0. 5, Spir. dilut. (56%) 6000,0.

Elixir diureticum Magoffin. Ol. Juniperi fruct. aeth. 7,5, 
Spirit. Vini 60,0, Extr. Bucco fluid, Kai. acetici aqa 30,0, Aq. 
destiil. q. s., Glycerini pur. 60,0, Elixir. aromatic. ad 5o0,0.

Elixir dentifrice des Benedictines de Toufac. Heliotropini 0.5,
01. Rosae 0,1, Ol. Anisi rulgar., Ol. Anisi stellat., Ol. Caryophyl-
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lorum ana 2,0, Ol. Cinnamon ceylon. 1,0, Ol. Mentb. pip. Mitch., 
Tinct. Benzoes ana 10,0, Tinct, Coccionell. 81,0, Spirit. vini 90? 
q. s. ad 1000,0.

Elixir paregoricum sine opio. Camphor., Ol, Anisi ana 0,25, 
Acid. benzoie. 0,45, Tinct. sacehar. tost. 1,0, Glycerin. 2,5, Spirit. 
dilut. (60$} ad 100,0.

Elosin. Żółtawy proszek, otrzymany z korzenia Chamaelirium 
luteum, Diureticum i Antbelminticum.

Elsa Fluid. Płyn, zawierający Ol. Tbymi, Ol. Cinnamoni, 01- 
Caryophyllorum, Ol. Citri, Ol. Foeniculi, Ol. Macidis, Ol. Lavandu- 
lao, Ol. Bergamottae, Myrrha, Benzoes, Magnesia carbonica, Spiritus. 
Fabr. Feller, Apteka Stubica, Kroacja.

Elsa-pigułki. Pigułki, ważące po 0,2 gr., zawierające Extr. 
Rbei, Sapo medieat. Rad. Rliei, Myrrha, Extr. Cascarae sagraijae 
fluid. Fabr. E'eller, Stubica, Kroacja.

Embarin. Roztwór 6,66% Natrii mercurisalicylosulfonici i 0,5% 
Acoini. W handlu znajduje się w ampułkach. Zawiera 3% rtęci. 
Jasno-żólty, przezroczysty płyn, w którym rtęci zapomocą zwykłych 
odczynników wykryć nie można. Siarczek amonu wywołuje jednak 
zabarwienie ciemne, lecz nie daje strątu. Zastrzykuje się po 1,2 cm.5 
co 1 — 2 dni. Antisyphiliticum. Fabr. v. Heyden, Radebeul pod 
Dreznem.

Embeta - Stawolit. Środek od reumatyzmu. Zawiera 33% 
Meethylium salicylicum i Linimentum saponato-campboratum. Fabr. 
Barałkiewicz, Toruń.

Emesin. Tabletki, zawierające sole bromowe, Natr. bicarbo- 
nicum, Cale. glycerinophosphoricum i olejek miętowy. Używa się 
przeciw nudnościom u ciężarnych.

Emoine. Środek antyseptyczny, składający się, z 1 cz. Gummi 
Tragacanth., 50 cz. Aq. destillat., 10 cz. Glycerini, 5 cz. Spiritus, 
1 cz Ac. salicylici i wody różanej. Pod tą samą nazwą firma 
„Spiess“ w Warszawie wprowadziła na rynek środek słabo prze
czyszczający, zawierający Cort. Cascarae sagradae, Magnesia usta, 
Agar Agar.

Empirine. Zawiera kwas acetylosalicylowy.
Emplastrum calefaciens. Zawiera 1 cz. Cantharidini, 99 cz. 

Chloroformu, 200 cz. Ol. 01ivarum, 1700 cz. Emopl. Resinae.
Emulsion Bonnichon Zawiesina, zawierająca 50? tranu, 

2? Natrium, Ferrum i Calcium hypophosphorosum aromatyzowana 
wodą miętową, i wodą gorzkich migdałów. Używa się w przypad
kach skrofułów i krzywicy.

Emulsio sulfurata ad scabiem Habermann. Składa się z 39 cz.
Sanon. medicati, 9 cz Lanolini, 171 cz. Aq. fontan. fenrid. i 'JO cz. 
Sulfur. praecipitat.

Endimine — Izemin.
Energal. Żółtawe tabletki, posiadające zapach wanilji, zawie

rają około 6? lecytyny, 40? cukru trzcinowego, mlecznego i mączki 
kartoflanej, oraz około 26? substancji białkowych. Środek wzma
cniający.
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Energetenes Jest to zbiorowa nazwa dla preparatów płyn
nych, otrzymanych ze świeżych roślin lekarskich. W handlu znajdują 
się energeteny z walerjany, jałowca, szałwii, konwalji, i t. p. Fabr. 
Była, Paryż.

Energetine de Gui Byla. Extractum Visc. alb. fluid., badane 
fizyologicznie. Stimenlanz Fabr. Była, Paryż.

Enersan. Środek wzmacniający, zawierający lecytynę, siarczan 
żelazawy i Extr. Strychni.

Enterol Parafina płynna oczyszczona z dodatkiem olejku 
miętowego. Używa się jako środek przeczyszczający łagodnie. Fabr. 
Tow. Akc. „Motor“, Warszawa.

Enterosan =  Optannin.
Enteroseptyl. Fosforan trójnaftylowy. P0(Ci„H,0)3. Słnży 

jako używany do wewnątrz środek antyseptyczny. Fabr. Labora- 
toire Clerambourg—Delondre, Paris.

Enterovaccine. Szczepionka przeciwtyfusowa polywalontna, 
otrzymana zapomocą hodowli bakterji Eberta paratyfusowych Coli 
wyjałowionych i wysuszonych na zimno. Pigułki z cukrem mlecz
nym. Zażywa się 4 pigułki dziennie. Fabr. Lumióre, Lyon.

Entfettungstabletten =  Tablettae Extracti Fuci vesiculosi.
Enuresan Brunatny płyn, podobny do miodu. Służy przeciw 

moczeniu nocnemu. Otrzymuje się, zdaniem producenta, podług na
stępującego przepisu: Atropin, sulf. 0,C03, Coff. natr. benzoic 0,3, 
Kai. Jodat 0,5, Kai. bromat. 3,0, Antipyrini 1.0, Tinct. Adou. veril., 
Tinct. Lobel. infl., Extr, fluid., Quebracho ana. 1,5, Ol. Menthae pip. 
gtts. II. Extr. fl. Auraat. 20,0, Mel. depurat. ad. 400,0. Dzieci od 
2 do 10 lat używają od 3 do 0 łyżeczek od kawy na dobę. Fabr. 
P. Arauner, Kitzingen a. M.

Enzytol. Cholinum boricum. (OH)2BO—N ^ , qjj
Biały, krystaliczny proszek, bardzo hygroskopijny. Wskutek tego 
Enzytol znajduje się w handlu pod postacią 1(% roztworu. Zakwa
szony kwasem solnym barwi Enzytol papierek kurkumowy na ezorwo- 
nawo-brunatny kolor, zmieniający się od amoniaku na kolor nie- 
bicskawo-czarny. Gdy zakwaszony rozcieńczonym kwasem siarkowym 
roztwór Enzytolu odparujemy do sucha, dodamy alkoholu i takowy 
zapalimy, to palić się on będzie płomieniem zielonym. Wskutek go
towania roztworu boranu choliny z ługiem sodowym wydziela się 
silny zapach trójmetylaminy.

Enzytol używa się w przypadkach złośliwych wrzodów, raka 
i t. p.. Wstrzykuje się podskórnie lub międzyżylnie 2$ ego roztworu 
25—40 cm.* na dobę, 2—4 razy na tydzień. Rozcieńcza się Enzytol 
fizyologicznym roztworem soli kuchennej. Fabr. Zjednoczone Za
kłady Chemiczne w Charlottenburgu.

Epanosan. Czopki od hemoroidów, zawierające 0,065 gr. 
Extr. Gossypii, 0.225 gr. Veronal-Natrium, u,116 gr. Natr. sozojo- 
doiici, 0,128 gr. Natr. perborici, 0,248 gr. Natr. bicarbonici, 0,496 gr. 
Kai. bitartarici i Ol. Cacao q. s. na 10 czopków. Fabr F. Ad. 
Richter, Rudolstadt iTuryngja).

Epicaine Składa się z epininy i kokainy.
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Epiderminum Maść od reumatyzmu, zawierająca methylium 
salicylieum, kamforę i mydło. Fabr. Klawe, Warszawa

Epidosin Żółtawo - brunatne tabletki, zawierające 0,12 gr. 
acetylometrlenodwugwajakolu. Zażywa się po 10 tabletek dziennie 
w przypadkach choiób dróg oddechowych. Fabr. Chem. Giistrow.

Epilepsan Brunatnawy, mętny płyn, posiadający kwaśny odczyn 
i zapach waleriany. Zawiera sole bromowe i wyciąg z waleriany. 
W handlu znajduje się w 5 koncentracjach. Jedna z nich zawiera 
także Luminai-Natrium. Służy jako środek przeciwepileptyczny. 
Fabr. Dr. Schaefer, Lipsk.

Epilepsiemittel Dr. Szabo Zawiera Spec. Lignor. 40.0 -  60,00 
Fol. Seuuae 20—30,0. F. decoct. infus. 350,0, Sacch. pulv. 200,0— 
500,0, Kai. bromat., Natr bromat. ana 50,0—100,0, Ammon. brom. 
25,0—50,0, Liq arsen Fowl. 5,0—15,0, Vin. Malag. 150,0 — 250.0, 
Aq. Menthae pip. q. s ad 1000,0.

Epilepsin. Mieszanina bromku żelaza, białka, Extr. Cascarillae, 
Gentianae, Absynthi.. Proszek rozdzielony, w dawkach po 3 gr- 
Fabr. Spiess, Warszawa.

Epilepticon. Proszek lub tabletki, zawierające 93,6%; bromku 
potasowego, 3,7%, tlenku żelaza, 3,7% substancji organicznej (hemo
globiny, Extr. Rad. Gentianae, białka z krwi). Środek przeciw 
epilepsji. Fabr. Dr. H. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Epileptin Tabletki przeciw epilepsji, zawierające 3 cz. Natr. 
biboracic., 0,9 cz. Zinc. oxydat, 6 cz. Kai. bromat., 3,5 cz. Natr. 
chłorat., 0,2 cz. phenacetin, 0,2 cz. Natr. lactic. 2 cz. Natr. bromat., 
1,25 cz Ammon. bromat, 0,25 cz. pepsin., 1,25 cz. Acid. borie., 
0,4 cz. Amyl. Fabr. Laboratorium fur Therapie, Dresden.

Epileptol Podług danych producenta jest to „Kwas amido- 
mrówkowy". Podług badań Zernika jest to mieszanina nieznacznej 
ilości Urotropiny z Formamidem i produktem połączenia formamidu 
z aldehydem mrówkowym. Fabr. Dr. Rosenberg, Berlin.

Epinephrogen. Preparat z nadnercza. Roztwór w ampułkach 
odpowiada działaniem 0,2 mg. adrenaliny; Epinephrogenum duidum — 
1 mg. adrenaliny, Epinephrogenum siccum—3 mg. adrenaliny. Fabr. 
Klawe, Warszawa.

Epinine Dwuhydrooksyfenyloctylomety lamina.
(OH)2C6H3OH2CH2NH.CH3. Bezbarwny, krystaliczny proszek, mało 
rozpuszczalny w wodzie lub w alkoholu Topi się w temp. 18S —- 
189". W handlu znajduje się pod postacią soli kwasu siarkawego. 
Z kwasami daje epiuina sole; sól chlorowodorowa topi się w temp. 
179—180'. siarczan topi się w temp. 289 — 299> i mało rozpuszcza 
się w wodzie. Epiuina daje odczyny podobne, jak inne syntetyczne 
preparaty z nadnercza.

Roztwór minimalnej ilości epininy w wodzie barwi się od 
kropli rozcieńczonego roztworu chlorku żelazowego (1:20) pierwot
nie na niebiesko i zaraz potom na zielono. Od par amoniaku barwa 
ta zmienia się na ciemno czerwoną: gdy roztwór zostanie zakwaszo
ny, barwa czerwona ponownie przocbodzi w zieloną.

Stężony kwas siarkowy rozpuszcza cpininę, udzielając roztwo
rowi barwę żółtą: od kropli kwasu azotowego barwa ta przechodzi 
w zóltawo-czerwoną. W kwasie formalinosiarkowym rozpuszcza się
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epinina o barwie fioletowo-czerwonej. W dymiącym kwasie azoto
wym rozpuszcza się epinina o barwie czerwonej, przechodząc szybko 
w żółtą. Ostrożnie zagęszczając ten roztwór (w kwasie azotowymi 
na kąpieli wodnej, otrzymujemy żółtą pozostałość, która zwilżona 
amoniakiem barwi' się na niebioskawo-zielony kolor; po pewnym cza
sie barwa ta staje się brudno-zieloną. Koztwór epininy w odczyn
niku Miliona jest żółtawo czerwony. Z wodą chlorową daje epinina 
roztwór żółty, czerwieniejący od przesycenia amoniakiem. Jeżeli 
rozpuścimy nieznaczną ilość kwasu jodowego w nieznacznej ilości 
wody, dodamy cokolwiek chloroformu i minimalną ilość roztwroru 
epininy, to natychmiast wydzieli się wolny jod i płyn chloroformowy 
zabarwi się na fioletowro: po pewnym czasie zabarwienie chlorofor
mu znika, natomiast wodny płyn nad chloroformem przybiera barwę 
różowo-czerwoną. Wskutek acetylowania otrzymujemy dwuaceto- 
oksyacetylofcnyloetylometylaminę. topiącą się w temp 113—114°.

Epininę stosuje się zamiast adrenaliny, jako środek wzma
gający ciśnienie krwi. Chronić ją należy przed wpływem światła. 
Fabr. Borroughs Wellcome & Co, London.

Epiphorin. Środek od kataru. Składa się, podług danych 
producenta, z kwasu borowego i produktów kondensacji kamfory 
z salolem.

Epirenin Roztwór adrenaliny wyrobu firmy Klawe w War
szawie. 1 cm.3 epireniny odpowiada działaniem 1 mg. adrenaliny 
Parkę, Dawis

Episan. Fioletowo -szare tabletki, obdarzone zapachem anyżku 
i waleriany, używane jako środek od epilepsji. Składają się z brom
ku potasowego, boraksu, związków cynku i estrów kwasu Waleri
anowego (tlenku cynku i estru amylowego kwasu Walerianowego). 
Fabr. Berendsdorf, Drezno.

Epithelogen Pasta na rany; składa się z węglanu bizmutu, 
wazeliny, paradny, wosku i zasadowego azotanu bizmutu.

Epithen. Maść miękka, pomarańczowego koloru, obdarzona 
zapachem balsamu peruwiańskiego. Zawiera czerwień szkarłatną 
i balsam peruwiański. Używa się w przypadkach egzemy, wyrzutów' 
skórnych, trądziku i t. p. Fabr. Dr Haas i S ka, Cannstatt.

Epocol Mieszanina około 45", Natri benzoici. 30% Ammonii 
sulfoguajcolici i "25“0 Kalii sulfoguajacolici. Biały proszek, obdarzo
ny słabym zapachem kreozotu i słonym, a następnie gorzkim sina 
kiem. W wodzie rozpuszcza się łatwo; wrndny roztwór posiada od
czyn alkaliczny i' posiada odcień żółtawy. Epocol zalecany bywa 
jako środek zastępujący kreozot, zażywany po 1 gr. do 10 gr. na 
dobę. Fabr. Victor Adler. Wiedeń.

Epuratin Tabletki, ważące 0,5 gr., zawierające kolchicynę. 
kwas chinowy i lit. Zalecane są przeciw epilepsji.

Erectol. Tabletki, zawierające 0,1 gr. Estr. Muir. Puarn . 
0,5 gr. Orolecytyny, 0.025 gr Ferr. glycerinophosphoricum i 0.025 gr. 
Chinini glycorinophosphorici. Powleczone są kakao. Aphrodisia- 
cum. Fabr. Bernhard Radra, Berlin.

Erepton Środek odżywczy, składający się z mięsa rozszczepio
nego na kwasy aminowe. Otrzymuje się przez kolejne poddawanie 
mięsa, pozbawionego tłuszczu i żył, działaniu kwasu solnego z pe-
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psyną, trypsyny i erepsyny. Brunatnawy proszek, o zapachu i sma
ku przypominającym ekstrakt mięsny. Łatwo rozpuszcza się w wo
dzie; zawiera około 12% azotu.

Erepton biuretowej reakcji nie daje. Wskutek prażenia Ere- 
ptonu z wapnem sodowanem wydziela się zapach amoniaku Używa 
się w przypadku zaniku działalności trawiennej kiszek, lub koniecz
ności wyłączenia tej działalności. Zażywa się Erepton zarówno per 
os. jak i per rectum. Fabr. Meister Luciu» i Bruning, Hoecbst 
nad Menem.

Ergamine Tabletki, zawierające po 0,001 gr. [3-imidoazoly- 
lootylaminy. Służy do wstrzykiwań podskórnych i międzyżylnych, 
jako środek przyśpieszający bóle porodowe,

Ergocornal. Extr. secalis cornut. Helvotic. Ciemno brunatny 
płyn: 1 cm.3 odpowiada 4 częściom Secale cornuti.

Ergocornina. Preparat sporyszowy w ampułkach pozbawiony 
kwasu sfacelinowego. Fabr. Tow. Akc „Motor11, Warszawa.

Ergopan. Trwały preparat sporyszowy, pozbawiony szkodli
wych substancji zbytecznych. I cm.3 odpowiada 4 gramom sporyszu. 
Zawiera acetylocholinę, fenyloetylaminę, p oksyfenyloetylaminę, j3- 
imidoazolyletylaminę pod postacią soli chlorowodorowej.

W handlu znajduje się pod postacią ciemno brunatnego pły
nu o zapachu sporyszu, lub pod postacią tabletek z czekoladą. 1 ta
bletka o wadze 0,25 gr. odpowiada 8 — 10 kroplom Ergopanu płyn
nego lub 1 gr. sporyszu. Zażywa się 8—12 kropli lub 1—2 tabletek 
kilka razy dziennie. Fabr. Dr. Haas i S ka, Cannstatt.

Ergotin Bombelon. Czarno - brunatny płyn, używany do we
wnątrz lub do wstrzykiwań podskórnych. Pro usu interno używa 
się 2 gr. (1/2 łyżeczki od herbaty) na dawkę; po upływie 10 minut 
dawkę można powtórzyć; podskórnie wstrzykuje się 0.2 — 0,5 cm.3, 
rozcieńczone wodą do 1 cm 3.

E r g o t i n u m  B o m b e l o n  s p i s s u m jest gęstym 
wyciągiem, używanym do pigułek lub do roztworów. Stały roztwór 
otrzymać można podług przepisu: Ergotini Bombelon spiss 10,0, 
Aquae Laurocerasi 7.5, Spiritus Yini rectificatissimi 2.5. Takiego 
roztworu zażywa się 4'— 15 kropel.

Ergotinum Bonjean. Czerwonawo - brunatny, miękki wyciąg, 
oczyszczony alkoholem. 1 cz. tego wyciągu odpowiada mniej więcej 
5—6 cz. sporyszu. Zażywa się 0,1 do 0,3 gr. pod postacią pigułek 
kilka razy dziennie.

E r g o t i n u m  B o n j e a n  d e p u r. pr o  i n j e c t i- 
one l'/s części odpowiada 1 części ergotyny Bonjean. Wstrzykuje 
się podskórnie 0,5 do 0,6 gr. E r g o t i n u m  B o n j e a n  siec.  
c um d e s t r i n o .  Mieszanina ergotyny Bonjean z jednakową 
ilością dekstryny.

Ergotinum Denzel fluidum Oczyszczony wyciąg z Secale cor- 
nutum. Dawkowanie podobne jak wyciągu oficynalnego.

Ergotinum Kohlmann fluidum. Dziesięć kropli tego wyciągu 
(1 gr.) odpowiada 1 gr. nieodtłuszczonego sporyszu.

Ergotin „Los ter“ . Wyciąg płynny ze sporyszu, w którym 
usunięto enzymy metodą Winckla, wskutek czego preparat jakoby 
lata całe nie zmienia swego działania. Używa się do wstrzykiwań
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podskórnych lub wewnętrznie pod postacią tabletek. 1 gr. odpowia
da 2 gr. świeżego Secale cornutum. Fabr. Dr. Oestreicher, Berlin.

Ergotinum Yvon. Wyciąg płynny z pozbawionego tłuszczu 
sporyszu, otrzymany przy pomocy rozcieńczonego roztworu kwasu 
winnego. 1 cm.3 wyciągu odpowiada 1 gramowi Secalis cornuti. 
Zażywa się pro uso interno 10—20 kropli; do wstrzykiwań podskór
nych 1 cm.’ .

Ergotinol. Sproszkowany i odtłuszczony sporysz ekstrahuje 
się wodą; wyciąg zakwasza i poddaje hydrolizie; następnie kwas się 
zobojętnia i wprowadza fermentację alkoholową, po ukończeniu tejże 
poddaje się produkt dializie i w ten sposób zagęszcza, aby 1 cm.3 
ergotinolu odpowiadał 0,5 er. Extr. secalis cornuti officinal. Fabr. 
Vosswinkel, Berlin. W handlu znajduje się też pod postacią draże
tek i w ampułkach po 1,1 cm 3.

Ergoxanthin. Substancja znajdująca się w wyciągu płynnym 
ze sporyszu (2 5%). Pomarańczowo - żółty proszek, rozpuszczalny 
w alkoholu i eterze, nie rozpuszczalny w wodzie i chloroformie. Po 
siada własności potęgujące ciśnienie krwi.

Ericain. Środek używany w praktyce dentystycznej, zawiera 
0,0075 gr. Cocaini hydrochlorici, Tonogen i alkohol trójchlorobutylowy.

Ericodyl. Ampułki, zawierające wyjałowiony roztwór 0,05 gr. 
0,1 gr. Natrii cacodylici. Fabr. Laboratorium Eri, Budapeszt.

Eroscin. Czekoladowe tabletki, zawierające oyoleeytynę, albu
minę, johimbinę, wyciąg z Muira Puama, glycerofosforan wapnia 
i inne sole odżywcze. Zażywa się 3 razy dziennie po 2 tabletki. 
Fabr. Dr. E. Komol, Berlin—Halensee.

Errectil. Tabletki, ważące 0,25 gr., zawierające po 0,05 gr. 
Kxtr. Myrbae Puam., 0,05 Lecithini, 0,03 Sal. physiolog., 0,04 gr. 
Album. Laetis i Massa Cacao. Środek pobudzający.

Erseol. Chinolinum sulfosalicylicum. Biały, krystaliczny pro 
zek, łatwo rozpuszczalny w zimnej wodzie (l*/2: 100), łatwo w go- 

rącej wodzie i alkoholu. W eterze, chloroformie, acetonie i zimnym 
rbenzolu niemal nie rozpuszcza się. Topi się w temp. 220'1.

Wskutek ogrzewania z ługiem potasowym wydziela się za
pach chinoliny. Wodny roztwór Erseolu daje z roztworem chlorku 
żelazowego czerwonawo - fioletowe zabarwienie. Roztwór Erseolu 
w dymiącym kwasie azotowym jest żółty; barwa ta nie znika po 
rozcieńczeniu roztworu wodą. Odczynnik Nesslera wywołuje w wo
dnym roztworze. Erseolu biały osad, rozpuszczalny w alkoholu. 
W handlu znajduje się w opłatkach po 0,25 gr. Używa się w przy
padkach reumatyzmu, bóli nerwowych, influenzy. Zażywa się po 
2—4 kapsułki dziennie. Fabr Prunier, Paris.

/COOH
Ervasin. Kwas acetyloparakrezotynowy. C5H3 OCOCH3

\ oh3
Bezwonny, biały, krystaliczny proszek, o słabo kwaśnym smaku, 
trudno rozpuszczalny w zimnej wodzie, łatwo rozpuszczalny w zwy
kłych organicznych rozpuszczalnikach. Wskutek gotowania z wodą 
lub dłuższego stania wodnych roztworów następuje rozkład, zmy- 
dlenie. Erwasina topi się w temp. 141—142°. Wskutek nagrzewa
nia z rozcieńczonym kwasem siarkowym opada osad, który po prze
myciu i wysuszeniu topi się w temp. 151°; płyn zlany z ponad osadu,
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ogrzewany z nieznaczną ilością alkoholu, wydziela zapach eteru 
netowego.

Używa się zamiast kwasu acetylosalicylowego. Fabr. Goe- 
decke i S-ka, Lipsk.

Eryasin-Calcium. Calcium atetylparacresotinicum. Biały, słabo 
gorzki, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w temperaturze zwykłej 
w 15 częściach wody. W eterze się nie rozpuszcza, jednakże roz
puszcza się w ciepłym alkoholu i chloroformie. Topi się, rozkła
dając się, w temp 125". Wskutek nagrzewania z rozcieńczonym 
kwasem azotowym wydziela się kwas acetylokrezotynowy, który po 
przemyciu i wysuszeniu topi się w temp. 140 — 141°. Z wodnego 
roztworu Ervasin-calcium wydziela roztwór szczawianu amonowego 
biały osad. Z roztworem chlorku żelazowego daje roztwór Ervasin- 
Calcium fioletowo-szary osad. Używa się zamiast soli wapniowej 
kwasu acetylosalicylowego, w dawkach po 0,5 gr., 3 do 4 razy 
dziennie. Fabr. Goedecke i S ka, Lipsk.

Erysol. Stężony roztwór tenolu i kamfory w alkoholu. Bez
barwny płyn, o zapachu kamfory. Fabr. Ptaczek, Morawska Ostrawa,

Erystypticum. Mieszanina wyciągu z Hydrastis canaden., syn
tetycznej Hydrastininy i secacorniny. Brunatna wy płyn. Używa się 
w praktyce ginekologicznej, po 20—30 kropli 3 razy dziennie. Fabr 
Hoffman, La Roche i S-ka, Bazylea i Grenzach.

Erythrocytin. Preparat odżywczy, otrzymany jakoby z czer
wonych ciałek krwi i 30% białka. Jabr. A. Swoboda, Wiedeń.

Erythrogen. Czerwonawo-brunatny płyn, obdarzony przyjem
nym zapachem i smakiem, zawiera arsen, lecytynę, strychninę, żela
zo i chininę. Stosuje się w przypadkach błędnicy, anem ji i t. p. Za
żywa się 3 razy dziennie po łyżeczce dziecinnej. Fabr. Loebinger, 
Berlin N-

Esca. Pastylki eukalyptusowo-miętowe od kaszlu, bólu gar
dła. Pabr. Klawe, Warszawa.

Esperagen. Żółtawo-biały proszek, składający się, podług da
nych producenta, z lecytyny, „ezęści składowych mleka", i zawiera
jący fosfor i żelazo. Środek odżywczy. Zażywa się 3 razy dziennie 
po łyżce stołowej. Fabr. O. Sternau, Norynberga.

Espic. Cygaretki i proszek od astmy. Zawiera 0,3 gr. Fol. 
Belladounae, 0,15 gr. Fol. Stramonii, 0.05 gr. Herb. Grindel., 0,05 gr. 
Fructus Foeniculi, 0,0l3 gr. Extr. Opii.

Essolpin. Zbliżony do tiopinolu płynny preparat z siarki 
i olejków eterycznych drzew iglastych. Ozerwono-brunatny płyn, 
o aromatycznym zapachu, mieszający się z wodą. Służy do dezyn
fekcji rąk i instrumentów, pod postacią 0.5 — 1% ego roztworu. 
W handlu znajdują się różne preparaty essolpinowe. Fabr. chemicz
na Vecheide (Brunświk).

Ester-Chelasapon. Przetłuszczony, aromatyczny krem mydla
ny zawierający 103; kwasu salicylowego i 10% estrów kwasu salicy
lowego. Stosuje się w przypadkach reumatyzmu i artretyzmu.

Etelen. Etylowy ester kwasu trójacetylogallusowego. 
C,H2COOC,H5(OCOCHs)3. Bezbarwny lub biały krystaliczny pro- 
seek, pozbawiony zapachu i smaku. W wodzie się nie rozpuszcza, 
aał* rozpuszcza się w alkoholu i eterze, rozpuszcza się w acetonie

7
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i gorącym alkoholu. Topi się w temp. 131—136°. Etelen, gotowany 
z rozcieńczonym ługiem sodowym, zmydla się, przyczem roztwór 
barwi się na żółto barwa ta szybko zmienia się ua bronzową; tea 
alkaliczny roztwór redukuje azotan srebra; gdy ten roztwór alka
liczny przesycimy kwasem solnym i dodamy nieznaczną ilość roztwo
ru chlorku żelazowego, to płyn zabarwi się na zielonkawo-czamy 
kolor. Etelen ogrzewany z alkoholem i rozcieńczonym kwasem siar
kowym wydziela zapad) eteru octowego. Stosuje się w przypadkach 
biegunki, dezynterji tyfusu chobry w dawkach po 0.5—I gr. kilka 
razy dziennie. W handlu znajduje się także pod postacią tabletek 
po 0,5 gr. Fabr. Fr. Bayer, fleyerkusen.

Ettol. Tabletki, zawierające 0,05 gr. johimbiny, 0,025 gr. 
lecytyny 0,05 gr hemoglobiny. Fabr. G Thieme, Magdeburg.

Eubalsol. Roztwór 2 gr. Zinc. sulfocarbolic., 3 gr Acid. 
boric.. “ 6 gr. Natr salicylic w 33 gr. wody i 11 gr. glyceryny. 
Używa się w przypadkach rzeżączki zewnętrznie

Pod tą samą nazwą istnieje też na rynku środek, zażywany 
do wewnątrz; jest to zawiesina, zawierająca -%  olojku -andałowego, 
Balsam. Copaivae i 3 •% oleju tłustego, g mię. i cukier

Tabletki eubalsolowe, powleczone cukrem i kakao, zawierają 
olejek sandałowy, mąkę kartoflaną, ziemię okrzemkową, węglan 
magnezowy i cukier mleczny.

Eubaryt. Zmieszany z koloidami czysty siarczan barowy, ła
two dający zawiesinę, pozbawioną smaku. Służy do rentgenizacji. 
Fabr Rohm i Haas, Darmstadt.

Eub lein Preparat otrzymany z żółci, zawarty w utrwalonych 
kapsułkach. Capsulae Natrii glyeocholici e Extracto Fellis et Natr. 
Oleinic.. Cholagogum Zażywa się po kapsułce 1/2 godziny i rzed 
śniadaniem obiadem i kolacją. Fabr. Dr. R. i Dr. O. w eil, Frank
furt nad Menem.

Eubomenth. Środek od kataru, składa się z maści mentolowej 
z domieszką adrenaliny i chloretonu. Maść, podobna do maści 
parafinowej. Fabr. Dr. K. Lewiusohn, Berlin.

Eucalen. Pasta mydlana, zawierająca w 25 częściach —
0. 75 cz. kwasu salicylowego. 2,5 cz kwasu octowego lodowego, 2,5 cz 
Extr. Cannabis indic. Środek od odcisków.

Eucapinol. Środek od kokluszu. Zawiera naftalinę, kamforę,
01. Euealypti i Ol. Pini silwestris.

Eucapren. Roztwór adrenaliny 1:5000 z dodatkiem 1% mle
czanu p-eukainy.

Eucarbon. Tabletki z węgla drzewnego, zawierające prócz 
tego cukier. Fol Sennae depur pulv., sulfur. dopur. i olejki ete
ryczne. Służy jako łagodny środek przeczyszczający i dezynfekują
cy jelita. Zażywa, się 1—2 tabletek po jedzeniu. Fabr. F. Trenka, 
Wiedeń.

Eucharin. Wodny roztwór rtęciosalicylosulfonianu sodowego 
z domieszką 0,5% akoiny. Zawiera 3% rtęci. Antisyphiliticum 
Fabr. v. Heyden, Radebeul pod Dreznem.

Euclottine =  Coagulen Ciba.
Eucodal. Sól chlorowodorowa dihydrooksykodeinouu. Otrzymuje 

się z tebainy. Biały, krystaliczny proszek, łatwo rozpuszczalny w go-
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lącej wodzie, bardzo mało w alkoholu. Topi się nie ściśle w temp. 
270°. Wolna zasada (wydzielona z wodnego roztworu zapomocą Inga 
sodowego topi się w temp. 218— 220“; bardzo mato rozpuszcza się 
w wodzie, łatwo rozpuszcza się w chloroformie. Działa w dawkach 
po 0,005—0,01 gr. łagoiząco i oszałamiająco Roztwor daje się wy
jaławiać na gorąco Fabr E. Merck, Darmstadt.

Eucupinum basicum. Izoamylobydrokupreina.
D i 1 1 hit )H (XV,HU Miały proszek niemal pozbawiony smaku, 
nierozpuszczalny w wodzie i benzynie, łatwo rozpuszczalny w alko
holu, eterze, chloroformie i gorących olejach tłustych. Roztwór 
0,025 gr. Eucupiny w 5 cm 3 wody, zakwaszonej kroplą rozcieńczo
nego kwasu siarkowego, po dodaniu l cm 3 wody cblorowoj, barw- 
«ię po przesyceniu amoniakiem na zielono. 0.05 gr Eucupiny roz
tarte z 1 cm 3 kwasu azotowego nie barwią się, lecz roztwór ten 
przybiera niebieskawą fluorescencję; Eucupina przytem przechodzi 
w mazistą masę.

Roztwór 0,05 gr. Eucupiny w 1 cm.3 stężonego kwasu siar
kowego może być zabarwiony na kolor eonaj wyżej słabo zielonkawo- 
żółty. Roztwór 0 05 gr Eucupiny w 5 gr. acetonu nic powinien 
w ciągu minuty odbarwić 0 kropel O.l -̂ego roztworu nadmanganianu 
potasowego Używa się,'jako środek znieczulający, do smarowania 
pod postacią 0 — 4% wych roztworów. 5—20% ych maści, lub 22-yeh 
czopków. Fabr. Zimmer i S-ka Frankfurt nad Menem.

Eucupinum bihydrochloricum Sól chlorowodorowa izoamyio- 
hydrokupreiny C24H3łN40 2 2HU11- H40. Mezbarwno, gorzkie igiełKi, 
rozpuszczalne w wodzie (w 15 cz ) i alkoholu. Roztwór wodny po- 
siala odczyn kwaśny Z wodnego roztworu Eucupinum bihydrocblo- 
ricum amoniak strąca biały osad -  wolną zasadę. 5 cm.3 ’/s« ego 
woduego roztworu barwi się od 1 cm.3 wody chlorowej i amoniaku 
na zielono, o,05 gr. soli tej, roztarte z 1 cm.3 kwasu azotowego 
daje niebieskawą fluorescencję. Wodny roztwór, zakwaszony kwa
sem azotowym daje z r. ztwurem azotanu srebra biały, serowaty osad.

Roztwór 0,05 gr Eucupini bihydrocblorici w 1 cm 3 kwasu 
siarkowego może być zabarwiony na kolor conajwyżej słabo zielon
kawo żółty. 5 cm.3 '/2o Cgo wodnego roztworu nie powinny przed 
upływem 1 minuty odbarwiać 5 kropli 0,12 ego roztworu nadman
ganianu potasowego. Suszona w temp. 110“ sól ta nie powinna 
tracić na wadze więcej niż b%.

Zastosowanie znajduje podobne, jak Eucupinum boricum. 
Fabr. Zimmer i S ka, Frankfurt uad Menem. Używa się też pod 
postacią cukierków, zawierających 0,015—0,02 gr, Eucupiny.

Eudormol. Tabletki, zawierające preparat waierjanowy, bro
mową sól i Extr. Piscidiae. Zażywa się jako środek uspokajający po 
2 — 3 tabletki.

Euferin. Syrupus Thymi compositus. Zawiera Extr Tin mi’ 
Gwajakol i kwas glyceryuofosforowy. Fabr. Dr. Koltscbarcb i S Va' 
Wiedeń.

Pod nazwą E u f o r r i n “ znajduje się w handlu prepa
rat chinowo-żelazawy, zawierający lecytynę i zalecany w przypad
kach błędnicy

Euferron. Tabletki, zawierające po 0,7 gr. Ferrum pyrophos- 
phoricum cum -Ammonio citrico, Natrium bicarbonicum i wjciąg 
mięsny. Służy jako środek wzmacniający.
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E u f e r r o n  K zawiera tylko 0,2 gr. Ferram pyrophos- 
horicum cum Ammonio citrico, oraz pozostałe części składowej 
Eu ferro nu.

Eufin. Dwuetylowy ester kwasu węglowego, Bezbarwny 
płyn, wrzący w temp 126". W wodzie gorącej rozpuszcza się łatwo. 
Środek znieczulający używany w praktyce dentystycznej i jak* 
środek od kataru. Fabr. Boehringer, Mannheim.

Eufarmal. Połączenie 18'g aldehydu mrówkowego i 82% dek
stryny. Proszek, używany w praktyce weterynaryjnej; wewnętrzni*
pod postacią 5% ej mączki, jako 10%wa przysypka lub 8%-wa maść. 

abr. Laboratorium „Sahir“, Monachium.
Eugastrol Tabletki, zawierające 0,05 gr. Rhiz. Rhei, 0,05 gr. 

Bismut. suhnitric. 0,15 gr Rhiz Zingiberis, 0,15 gr. Magnesium 
perhydrol (25%) i Ol. Menthae pip. gtt 1. Stosujo się w przypad
kach zaburzeń żołądkowych. Fabr B. Hadra, Berlin C.

Eukephalin. Tabletki, zawierające Calc. monophosphoricum 
Magnes carbonic, Natr. hydrophosphoros., Kai. phosphoric., Rad. 
Liąuir pulr.

Eulaxyl. Butylofonoloftaleina w tabletkach po 0,1 gr. Środek,
przeczyszczający.

Eulimen. Sztuczny limonen C,,H16. Bezbarwny olejek o mi
łym smaku i zapachu, przypominającym zapach cytryny. Wrze- 
w temp. 175C; ciężar w !, w  temp 15°—0 850. W obecności powie
trza i pod wpływem światła żywiczeje. Zażywa się 3 razy dziennie 
po 10—20 kropli, lub do wdychania (20 kropli na gorącej wodzie 
w przypadkach chorób płucnych. Fabr. A. Deppe, Hamburg — 
Billwdrder.

Eumittan anhydricum. Podstawa do maści, posiadająca zdol
ność wchłaniania 10-krotnej ilości wody. Fabr. Fr Kripke, Berlia.

Eumecon. Środek od morfi nizmu. Zawiera Natrium salicyli 
cum i l '/2$ Morphium hydrochloricum. Fabr. „Concordia14, Beucl 
nad Renem.

Eumictine. Ciemne, elastyczne kapsułki, zawierające 0,2 gr. 
Santalolu, 0.05 gr Salolu, 0,05 gr. Heksametylentetraminy. Anti- 
gonorrhoicum i Diureticum. Używa się 8 do 10 kapsułek dziennie 
po jedzeniu. Fabr. M. Leprince, Paryż.

Eumol Zawiera Eumydrinę, Natrium bicarbonicum i Magne
sium citricum.

Eupad. Mieszanina jednakowych ilości Calcium hypochlorosum 
i Acidum boricum. Służy do dezynfekcji ran.

Eupepsin. Winko z pepsyną, zawierające nieznaczną ilość 
alkoholu i smak likiem Chartreuse. Zażywa się 3 razy dziennie po 
kieliszku od likieru w pół godziny po jedzeniu. Fabr. L. Kamme- 
rer, St. Blasien.

Eurespiran Tabletki, zawierające substancje działające z Lo
belia iuflata, Lentiana lutea. Erythraea centaurium. 1 tabletka 
odpowiada u 02 gr Lobel. infl. Stosuje się w przypadkach Asthma 
bronchiale i Asthma neurasthenicum.' W handlu znajdują się też 
tabletki słabsze, odpowiadające 0,01 gr. Lobel. inilat. Zażywa się 
po 3—4 tabletki dziennie. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt 
nad Menem.
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Eurhinol. Emulsja zawierająca aldehyd mrówkowy, mentol 
eukalyptol. Skrapla się 10—15 kroplami chustkę od nosa. Środek 

od kataru.
Euricinol Smaczna, trwała zawiesina z oleju rycynowego, 

zawierająca 80% Ol. Ricini. Fabr. E. Grischow, Altendorf nad
Renem.

Eurigen Preparat, zawierający 6% jodu. Używa się w mie
szaninie z 10% kamfory i 2.5% mentolu, jako środek od odmrożenia. 
Fabr. Kordorfer i S Ka. Kolonja.

Eusapyl. Wodny roztwór chlorometakrozolu (50%) w rycyno- 
tenie potasowym. Używa się pod postacią 1% roztworu do dezyn
fekcji, zamiast Lyzolu. Fabr. Meister, Lucius i Briining, Hoecbst.

Eusclerol. Środek przeciw arterio klerozie. Brnnatnawy, nie
mal przezroczysty płyn o swoistym smaku Podług danych produ- 
ecnta zawiera on związki antymonylowe i preparaty organoterapeu
tyczne. Zażywa się 3 razy dziennie pj 15 kropli. Fabr. O. Wein- 
reben, Frankfurt nad Menem.

Eu-Semori. Tabletki, używane w praktyce ginekologicznej. 
Zawiera, podług danych producenta, połączenia aldehydu mrówko
wego z tymolem i rezorcyną, oraz Bismutum subgallicum, Aluminium 
a.eticotartaricum i Hexamethylentetraminum. W handlu znajdują się 
też tabletki Eu-semori z jodkiem potasowwn, Extr Belladonnae, 
frotargolem i t p. Fabr. Luitpoldwerk, Monaehjum.

Eusitin. Tabletki na odtłuszczenie, zawierające obok cukru 
mlecznego i skrobi—suchy wyciąg z roślin rodziny Malyaceae. Szare 
tabletki, o przyjemnym smaku Aromatyzowane są olejkiem mięto
wym. Zażywa się po jednej tabletce, 6 do 10 razy dziennie. Fabr. 
fcoedeeke i S ka, Lipsk.-

Euscol. Brykiety trociczkowe, otrzymane z liści eukalyptu- 
wwycb i igliwia sosnowego. Używa się w przypadkach astmy, ka
taru, lub do dezynfekc i i obezwonienia pomieszczeń. Fabr. Zakłady 

Euscol", Łabiszyn kolo Bydgoszczy.
Eustrophln. Roztwór czystej strofantyny, w ampułkach.
Eutecten. Połączenie bizmutu z gwajakolem, zawierający 

madmiar gwajakolu. Ciemno brunatny, słabo aromatyczny proszek, 
zażywany w przypadkach owrzodzenia żołądka, w dawkach po 0,2 
<do 1 gr Używa się też zewnętrznie, pod postacią 2%-ego roztworu, 
jako Antigonorrhoicum. lob jako przysypka, lub pod postacią maści.

Euthalattin. Środek przeciwko chorobie morskiej Ka nutki, 
zawierające kofeinę, kamforę, diuretinę. oraz tabletki, zawierające 
masę kakaową, sól br.mową i Natrium diaethylbarbituricum Zaży
wa się na 2 — 3 godziny przed podróżą morską -t kapsułki; dzieci 
mniej. Fabr. K Engelhard, Frankfurt nad Menem.

Eutonicin. Eiisir Condurango compositum ferratum, zawiera 
0,6% żelaza i 0,1% manganu, prócz teeo pepton Extr. Gentianae, 
Rhei, Cork Obinae i Cort. Aurantior. Służy jako środek wzmacnia
jący. Fabr. Fi. Rudolphson, Berlin.

Evacuil. Tabletki, zawierające fenolfraleinę (0,1 gr], kakao, 
wanilinę i cukier mleczny. Środek przeczyszczający. Fabr. Kosen- 
eiadt, Warszawa.
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Evaton. Tabletki, zawierające owolecytynę, Calc. glycerino- 
phosphoricum. Nuces Colae i Lign. Muirae puamae. Używa się 
w przypadkach neura-denji.

Ex. Anticoncipiens. Pół płynna masa, zawierająca chinozol, 
Alnminium aceticotartaricum, kwas borny, glycerynę i skrobię.

Ex-Lax. Tabletki czekoladowe, przeczyszczające, zawierające 
fenol ftaleine.

Expectorans. Tabletki po 0.5 gr., zawierające Tartarus sti- 
biatns, Extraetum Ilyoscyami, Talcum i cukier. Fabr. Klawe, 
Warszawa.

Expectorans compositum. Tabletki, zawierające Acidum ben- 
zoicum, Kad. Ipecaenanhae, Codeinum phosphoricnm Ol. Menthae 
pip., Talcum i cukier. Fabr. E. Merck, Darmstadt; Knoll — 
Ludwigshafen i Boehringer — Mannheim.

Expectussin. Preparat, używany w przepadkach koklusz* 
i kataru oskrzeli, składający się głównie z Extractum Thymi. Zaży
wa się 4 razy dziennie po łyżce stołowej. Fabr. Chem „Victoria“, 
Berlin.

Expulsin. Biały proszek, zawierający 60% nieczystej glinki 
i 40% nioczystych fosforanów wapnia i magnezu. Stosuje się do na
bierania lub okładów w przypadkach artretyzmu, reumatyzmu, po
dagry i t. p. Fabr Dr. A itte, Berlin.

Extractum Apocyni Cannabini fluidum. Diureticum, zażywa 
się po 10 kropli. 2 — 3 razy dziennio.

Extractum Aristolochiae Jubaharis =  Leucrol
Extractum Cannabis indicae pingue. Roztwór wyciągu z ko

nopi indyjskich w tłuszczu (w maśle). Posiada własności kojące. 
Dawka pro die: 0,05 gr.

Extractum Cannabis indicae butyricum =  Extr. Cannabią
indicae pingue.

Extractum Carati -= Glecomina.
Extractum Crataegi fluidum. Preparat z kwiatów i owoców 

Crataegus osyacantha. Zażywa się 3—5 razy dziennio po 10 kropel, 
jako środek sercowy, uspokający i wzmacniający. Otrzymuje się 
preparat ten w następujący sposób: zwilżamy i000 gr Fruct. Cra
taegi osyacanth. gr ni pulv. mieszaniną 50 cm 3 glyceryny, 600 cm.* 
alkoholu (90%) i 250 cm.3 wody, i na masę tę nalewami w perkola- 
torze taką samą ilość mieszaniny alkoholu i wo ly i pozostawiamy 
całość na 2 — 3 dni: następnie pcrkolujemy mieszaniną 1 cz wody 
i 2 cz. alkoholu i z perkolatu otrzymujemy wyciąg płynny 1 1.

Extractum Digitalis liquidum (Denzel). Płynny wyciąg z któ
rego 5 gr odpowiada 1 gr Folia Digitalis. Preparat trwaty i niemal 
wolny od szkodliwych ubocznych części składowych. Fab. Dr. Denzel, 
Tubiugim.

Extractum foliorum Bucco =  Dio-mal.
Extractum Fomitis fluidum =  Fomitin.
Extractum Fuci serrati fluidum =  Uraridin.
Extractum Jambulani compositum =  Saltarin.
Extractum Pancreatis nazywa Fabryka Chemiczna „Rhenania“ 

w Akwizgranie Pancreatinum absolutum, wyrobu swego.
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Extractum Pareirae liquidum. Diureticum, Emmenagogum 
i Febrifugum, używane szczególnie w Anglji i Ameryce. Zwilża się 
100 cz. Rad Chondodendron tomentos. 40 częściami mieszaniny 20 cz. 
alkoholu (90},). 20 cz. glyceryny i 60 cz. wody, poczem umieszczą 
się w perkolatorze i nalewa pozostałe 6 ) cz. płynu. Wreszcie perko- 
luje się. 20"o wym alkoholem do wyczerpania: pierwsze 75 cz odsta
wia się, pozostałość zagęszcza na gę-ty wyciąg i rozpuszcza w tych 
75 cz; wreszcie 205 wyra alkoholem rozcieńcza się do 100 cz., zo
stawia w spokoju przez 14 dni i filtruje.

Extractum Sidae rhombifoliae Cubilguitzianae =  Mesbe.
Extradigin. Preparat digitalisowy, znajdujący się w handlu 

pod postacią proszku i tabletek, zawierających po o I gr. substancji 
działających liści naparstnicy. 1 gr Estradiginy odpowiada 1 gr. 
liści naparstnicy.

Fabianol Granulki zawierające Extr. Pichi, Uvae tire i 
i Natr. benzoicum Zażywa się "2—1 łyżeczki od herbaty dziennie, 
w przypadkach stanu zapalnego przewodów moczowymi.

Faexalin Preparat drożdżowy nie posiadający niemiłego za
pachu i smaku. Zażywa się li razy dziennie po Pieczce od kawy 
lub łyżce stołowej w cierpieniach skóry, spowodowanych ziem tra 
wieniem. Fabr. Dr. Haas, Cannstatt

Faexase. Tabletki żółtawo-szare, zawierające 0.7 Faex me- 
dicinais i 0,3 srr. soli odżywczych. Używa się w przypadkach czyra-; 
ków, 3 — 4 razy dziennie po 1 tabletce na '/i godziny przed jedze
niem. Fabr. C H. Burk, Stuttgart.

Fagol. Bezwonny. biały, krystaliczny proszek, otrzymany 
drogą kondensacji aldehydu mrówkowego z kreozotem. Nie rozpusz
cza się w wodzie. Zażywa się po 1,5 gr. dzieunie w przypadkach 
chorób płucnych.

Fagosol Syrop od kaszlu, zawierający tiokol i Syr. Gentia- 
nae. Fabr. Rosenstadt, Warszawa.

Famula syrop. Sirop Famel. Bezbarwny syrop, obdarzony 
zapachem kreozotu. Zawiera Creosotum lacticum, Calcium lacto- 
phosphoricum, Godeinnm 0,12 cz), Heromum >0 01 cz) Alcoholum 
Aconit. (3 cz.), Alcoh Citri i3 cz). cukru i wody do 311 0 cz. Za
żywa się w przypadkach kaszlu, kataru oskrzeli i t. p. 3 razy 
dziennie po łyżce stołowej Fabr. P. Famel, Paris

Farsalbumin Zawierający arsen, białczan żelaza: zawipra 
0.45 żelaza i 0,001% arsenu, organicznie związanych. Zażywa się 
3 razy dziennie po łyżce stołowej, przeciw anemji.

Favol Płyn przeciw parchom u koni. Zawiera sole miedzi 
eraz bardzo nieznaczną ilość ch orowodorku imidotetrametylodipara- 
amidodifenylmetanu. Fabr Spiess. "  arszawa.

Favestol- Ciemny płyn, zawieraiący krezol i nieznaczną ilość 
substancji ułatwiające) jego,rozpuszczalność w wodzie Daje 2,25%-* 
wodne klarowne roztwory Środek dezynfekcyjny. Fabr Chemiczna 
Westend, Berlin.

Febrisol. Płyn używany w przypadkach zapalenia oskrzeli, 
kataru i t. p Zawiera w 1 drachmie -1  gran fenacetyny, ‘/a grana 
saldu, */j grana Coffeini citrici, 11 ft  grana antyfebryny, ‘/a grana 
kwasu winowego i D/2 grana Natrii bicarbonici.
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Febrolek. Płynny środek przeciwgorączkowy, zawierający 
Chinin, suifuricura, T-ra Gentiaoae comp, Aleohoł, Acid. sulfuri- 
cum aromatic. Liq. Kalii arsenie., T-ra Capsici i T-ra Zingib. 
Fabr. Groblewski, Plymouth.

Fejoprot. Tabletki, zawierające jakoby połączenie jodu i że* 
laza z białaiem. Każda tabletka zawiera 0,025 gr. żelaza i 0,025 gr. 
jodu. Zażywa się po 2 — 6 tabletek na dobę. Fabr. Troponwerke, 
Miilheim nad Renem.

Fellan. Maść, zawierająca 12% Zinci oxydati, 40% Lanolini, 
48% mydła potasowego. Służy jako środek zapobiegawczy przeciw 
odmrożeniu. Fabr. Kosmetischer Vertrieb, Andernach nad Renem.

Fellowsir. Syrop Fellowa, wyrobu firmy Spiess, Warszawa.
Fenchyval. Fenchylowy ester kwasu izowaleriaoowego. 

C^H.COO. G,gH17. Bezbarwny, oleisty płyn obdarzony aromatycznym 
zapachem i smakiem. Wrze pod ciśnieniem 10 mm. w temp. 120— 
125". Ciężar właściwy w 15" — 0,915.

W celu stwierdzenia tożsamości fenchyvalu zmydlamy go 
zapomocą alkoholowego ługu potasowego, alkohol fenchylowy odpę
dzamy, a pozostałość odparowujemy do sucha; pozostałość tę, skła
dającą się z si li potasowej kwasu izowaleryanowego, rozszczepiamy 
kwasem siarkowym; wydziela się kwas izowaleryanowy, pod posta- 
eią oleistego płynu, który otrzymać możemy w stanie czystym drogą 
ekstrahowania eterem; wrze on w temp 17 i.7 . Alkohol fenchyl*- 
wy topi się w temp. 45"; ewentualnie można go utlenić na fenche* 
i otrzymać oksym tegoż: który topi się w temp, 164 — 165.

Używa się jako środek uspokajający w przypadkach histerii, 
uczucia strachu i t. p Zażywa się po 0.25 gr kilka razy dziennie. 
W handlu znajduje się też pod postacią kapsułek. Fabr. A. Dcppe, 
Hamburg — Billwiirder.

Fenocarbon. Tabletki przeciw rozdęciu żołądka i zgadze. Za 
wierają Natrium bicarbonicum, Magnesium earbonicum, Carbo lilia*, 
Ol. Foeniculi Fabr. „Vita“, Kraków

Feolathan. Pigułki z masy ciemno brunatnej o zielonej fluB- 
rescencji. Według danych producenta masa ta zawiera sól podwójną 
mleczanu żelazoamonowego; rozpuszcza się w wodzie Pigułki ważą 
po 0.1 gr. Używa się zamiast innych preparatów żelaza. Fabr. 
#oedecke i S ka, Lipsk.

Ferarson. Tabletki lub płyn, zawierające w łyżeczce od kawy 
lub w tabletce 0,015 gr, Stront arsenicos., 0.1 gr. Ferr. glycerin*- 
phosphoric., 0,01 gr. Mangan, glycerinophosphorio., 0 01 gr. Oalciuj* 
glycerinophosphoric., 0, 5 gr. isacchar. lactis. Używa się w przy
padkach anemji, błędnicy, boli nerwowych 2 — 6 tabletek na dobę, 
stopniowo potęgując dawkę i zn"wu zmniejszając.

Ferdylat. Roztwór kakodylanu żelaza.
Fergan. Płynny preparat żelaza. Składa się z 2,25 gr. F*r., 

albuminat, 6.25 gr. Albumin. Ovi siec., 4u0 gr. Sacchar. albi. 
50.0 gr. Spirit. Vini, 400," gr. Aq. destillat., 2,0 gr. Essent. Aurant. 
Fabr. Loerbeck i Holm, Kopenhaga.

Ferjodal. Syrop, zawierający organiczny preparat jodowy, 
syrop chinowy i orzechowy.

Ferjodsir. Syr. Ferri j odati, wyrobu firmy Spiess, Warszawa,



Fermentdiagnosticum. Roztwór glycylotryptofanu. Służy do 
stwierdzenia obecności fermentu znajdowanego tylko w rakowatej 
treści żołądkowej. Fabr. Kalle i S-ka, Biebrich nad Renem.

Fermentin. Preparat drożdźowy, znajdujący się w handlu pod 
2 postaciami jako Fermentinuin internum i Fermentinum externum. 
Żółtawo-biały proszek o słabym zapachu drożdży, dający się łatwo 
mieszać z innemi proszkami, z tłuszczami i olejami Mieszanina 1 gr. 
ferraentyny, 5 cm 3 wody i 0.5 cm 3 '/j?-ego roztworu błękitu me
tylenowego jaśnieje znacznie i staje się niemal bezbarwną. Zażywa 
się w przypadkach chorób -kórnych po łyżeczce od herbaty lub pod 
postacią tatdetek wraz z preparatem żelaza, arsenu lub z fenolfta. 
teiną. Zewnętrznie używa się, jako przysypka, pod postacią maści, 
pasty lub mydełka.

F e r m e n t i n - E i s e n  T a b l e t t e n .  Zawierają 0,5 gr. 
fermentyny i 0.1 gr. Ferri lactici F e r m e n t i  n - Ei s e n Ar s e n -  
Tab1et t en. Zawierają po 0 5 gr. fermentyny, 0,1 gr. Ferri 
lactici i 0 0002 gr. Acidi arsenicosi F'e r m e n t i u *  P h e n o l -  
p h t a  l e i n  - T a b l e t t e n  zawierają po 0.5 gr. fermentyny 
i 0,05 gr. fenolftaleiny. Fabr Goedecke i S-ka, Lipsk.

Ferment pur de raisins Jacquemin. Jedna daszka środka tego 
zawiera wyjałowiony rozcieńczony wyciąg słodowy z domieszką ce
kin i kwasów organicznych Druga zawiera czyste drożdże winne. 
Ma zastępować kurację winogronową.

Fermenturae Trwało wyciągi roślinne, pozbawione alkoholi! 
otrzymano drogą perkolacji zapomocą gorącej i zimnej wody. Zawie
rają też jakoby znaczną ilość oleików eterycznych W handlu znaj
dują się fermentury Valeriana.c. Stomachica amara, Contra Pertussim 
i'inne. Fabr. Moreau i S ka Berlin.

Fermocyl. Tabletki, zawierające enzym drożdżowy rozszczepia
jący cukier i suche drożdże, proszek pankreasowy i Natrium phosphł- 
speum). Każda tabletka odpowiada 2 gr. świeżych drożdży Zażywa 
się 2 — 3 tabletki dziennie, w przypadkach cukrzycy. Fabr. Yial 
i Uhlmann. Prankfurt nad Menem.

Feroxal. Mieszanina Ferrum oxalicum 2,7?, Natrium phos- 
phoricum (1.8?) i cukru z wanilją Z używa sic po łyżeczce od kawy 
kilka razy dziennie. Fabr. A Buisson, Paryż.

Ferral. Czekoladowe tabletki, zawierające Ferrum albumi- 
natum. Zawierają 0,3? żelaza.

Ferrarsan Płynny preparat, zawierający żelazo (0,3?) i arsen, 
(i,02?). Fabr. Salus. Cieszyn

Ferrascal. Tabletki zawierające Ferrum mangan, sacchar. 
ferrum mangan.-pepton . Ferrum oxydatum carbonic saccharatum, 
Kal arsenic.. Cale. phosphoric., Cale. glyceropbospboricum, Cale. 
ehloratnm.

Ferratol. Pod tą nazwą istnieją w handlu dwa preparaty:
1) pigułki, zawieiające zelazo i chininę, używane w pray- 

padkacb anemji, błędnicy;
2t Liquor Ferratmnatrii aromati-atus Zawiera 0,21% tlenku 

żelaza, 10 1% cukru. 5,6% alkoholu, 0,21% azotu. W handlu znajduje 
się też Ferratol c. acid arsenicos 0,003%, cum jodo 0,3%, c. Thiocolo 
3 i 6%, c. Lecithino 0,3%.
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Ferratose. Liquor Ferratini. Roztwór 5 cz. ferratyny w (58 
cz. wody, 20 oz glyceryny, 6 cz. alkoholu i 1 cz. Esencji Angostu- 
rae. Brunatnawy płyn, używany przeciw anemji i błędnicy 3 — 4 
razy dziennie po łyżce stołowej. Fabr. C. F. Boehringer, Waldhof 
koło Mannheimu

Ferrescasan. Ciemny, brunatnawy płyn. o przyjemnym sma
ku, obdarzony zapachem gorzkich migdałów. Zawiera Ferrum oxy- 
datum saccharatum glycerofosforany i nieznaczną ilość kakodylanów. 
Zażywa się 3 razy dziennie po łyżce stołowej. Fabr. E. Scheller. 
Zurych.

Ferridine. Preparat, zawierający żelazo, jod i arsen.
Ferrin Płynny preparat żelaza. Otrzymuje się z 1000 gr. 

Ferr. osydat sacchar (l0%), 2000 gr. wody.6000 gr. Lactis centri- 
fugat., 70 gr Liq. Natrii caustici, 1000 gr. Spirit- Vini, 100 gr, 
Tiuct. Aurant. Cort. tze świeżych skórek pomarańczowych i rozcień
czonego alkoholu I + 5), 100 gr. Tinct. Aurant. dulc , gtts. X.V 
Aether. acetic Podług innego przepisu otrzymuje się z 710 gr. 
Liq. ferri caseinat. (1,3")" Fet. 2,5 gr. Glycerini, 12n gr. Spirit. Vini, 
135 gr. Sirup sirnpl. oraz Tinct. Aurant lub Vanillae dla smaku.

Ferrin B. Ferrina, zawierająca 1°0 Extr. Rhamni pursh. ex». 
mar. fluid.

Ferriphosphortartrat =  Phosiron.
Ferrivin. Sól żelazowa kwasu o-amidobenzolosulfonoweg,»- 

Stosuje się w przypadkach przymiotu do wstrzykiwali między- 
żylnych.

Ferroborans. Liąuor ferro-mangani peptonati. Zawiera 0,6% 
Fe, 0 1% Mn, 0 05% alkaloidów chinowych i 10'J alkoholu. Zażywa 
się 3 — 4 razy dziennie po łyżce stołowej. Fabr. P. Wagner, 
Neuendorf.

Ferrocarnin. Odżywczy preparat żelaza; składa się z wodnu- 
spirytusowego wyciągu kakao, 2.5% tlenku żelazawego, 0,l5% pepsy
ny. T net. Oinnamomi i Aurantior.. esencji waniliowej i syropu. 
Zażywa się 3 razy dziennie po łyżce stołowej.

Ferrocitol. Zawiera glycerofosforany i organiczne związki 
manganu i żelaza.

Ferrocodile. Pigułki, zawierające 0,025 gr. Ferrum caeody- 
licum osydulatum. Fabr. Leprince, Paryż.

Ferroglidine. Preparat z białsa roślinnego, zawierający żela
zo. Czerwono-brunatny proszek znajdujący się w handlu pod posta
cią tabletek zawieraiących po 0.025 gr. żelaza Nagrzewany na blasz 
«e platynowej wydziela Ferroglidina zapach spalonego rogu. Pozu- 
staiosć, po spaleniu substancji, rozpuszcza się w kwasie solnym i daje 
edczyuy na żelazo. Gdy Ferroglidinę ogrzejemy z wodą i przefiltru- 
jemy, to w przesączu strąci żelazoeyanek potasowy slaby, zielonka
wy osad. rodanek potasowy nie strąci nic, siarczek amonowy zaś da 
ciemne zabarwienie

Zażywa się 2 razy dziennie po 1 — 2 tabletki. Fabr. Dr. 
Klopfer, Dresden — Leubnitz

Ferrol Płynny preparat żelaza zawiorający 0,2% żelaza or
ganicznie związanego, spirytus i cukier. Fabr. Fr. Karpiński, 
Warszawa.
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Ferrolecin. Brunatny płyn, zawierający jakoby owolecytynę 
i Ferrum saccharatum Używa się w przypadkach błędnicy, anemii 
i t  p., H — 4 razy dziennie po łyżce stołowej. Fabr. H. Wicke, 
Reinbek Holstęinl.

Ferr lecinervol Preparat żelazowy, zawierający 0.6% żelaza 
pod postacią łatwo przyswajalną. 0,1% manganu, 0,25% kwasu gly- 
eerófosforowego związanego z 0,17% choliny.

Ferromaltol Wyciąg,słodowy w proszku wraz z Ferr. pyro- 
phosphoric. ammon citric. Środek wzmacniający.

Ferronin. Tinct. ferri saccharata, zawierająca 0,2% cukrzanu 
żelaza. Zażywa się po łyżeczce od kawy lub łyżce stołowej.

Ferrophag Injekcje podskórne, zawierające żelazo, arsen 
i fosfor. Fabr. Jan Ucssuer, Warszawa.

Ferropon. Płynny preparat, zawierający peptonat żelaza. 
W handlu znajduje się też ferropon z domieszką soli manganu, 
tbininy luli arsenu. Stosuje się w przypadkach anemii lub błędnicy.

Ferrosi jodin — Eisensajodin.
Ferroson. Tinctura ferri composita. Zawiera Ferrum osydat- 

saccbarat, Spirytus, T-rac Aurantii cort., aromatic., Vanillae. Aetber 
aeetii us.

F e r r o s a n  A r s e n  zawiera prócz tego 1% Liq. arseni- 
cos. Fowlleri. Fabr. Spiess. Warszawa.

Ferrosana. Pod tą nazwą znajduje się w handlu Tinctura 
lerri composita, zawierająca 0 2% peptonatu żelaza. Brunatny, aro
matyczny płyn Fabr. A Gude. Berlin — Weissensee.

Ferrosa. Ocukrzone. ryżowo tabletki, obdarzono zapachem 
i smakiem waniiji zawierające Ferrum reductum. Natrium pyro- 
phospborieum siccum i pepsnum. Zażywa się po 1 — 4 tabletek 
dziennie, przeciw anemji, błędnicy i t. p. Fabr. Laborat. Chemiczne 
„Valsana“, Utlenweiler.

Ferroton Płynny preparat żelaza, zawierający 0.2% żelaza 
związanego organicznie, spirytus, glicerynę, i cukier. Fabr. ,,Ege“, 
Warszawa.

Ferrotonol. Zawiera Ferrum glycerophosphoricum. Używa. 
się w przypadkach anemji, neurastenji

Ferrovarial. Związek Novarialu z żelazem. W handlu znaj- 
dnją się tabletki po 0.05 gr Zażywa się 3 razy dziennie po 2 — 3 
tabletki, w przypadkach anemji, błędnicy i t. p. Fabr. E. Merck. 
Darmstadt.

Ferrum compositum Ighar. Zawiera 0.2% waniliny, 10% Cał- 
cium glycerinophospboricum, 89,8% Ferrum oxydatum saccharatum. 
Używa się, jako lek krzepiący.

Ferrum nucleoalbuminatum. Ferrum caseinatum.
Ferrum phosphoricum saccharatum. Podług farmakopei an

gielskiej otrzymuje się środek ten w mstępuiący sposób: rozpuszcza 
się 1200 cz. Ferrnm sulfuncum oxydalatum w roztworze 200 cz glu
kozy w 4000 cz. wody. Oddzielnie rozpuszcza się 100 cz. fosforanu 
sodowego w 4000 oz. wody i roztwór ten dodaje, mieszając, do roztwo
ru siarczanu żelazawego. Następnie dodaje się roztwór 500 cz. sody 
(Natrii carbonici) w 4000 cz. wody i daie się utworzonemu osadowi 
odstać. Osad przemywa się dwukrotnie 20000 cz. wody, miesza 
z 200 cz. glukozy i suszy w temperaturze nie przekraczającej 100*. 
Przechowywa się w naczyniach dobrze zamkniętych.
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Ferrusten. Mieszanina 2 cz. Ferr. oxydat sacchar. i 1 cz. 
Magnesia usta Służy jako środek wzmacniający.

Ferryl. Wyjałowiony roztwór kakodylanu żelaza (0,05 gr. 
w 1 cm5) w ampułkach.

Feu anglais. Otrzymuje się przez digerowanie 1 gr. Euphor- 
bium i 1 gr Kantaryd z 50 gr. Ol. Terebinth. i 50 gr. Ol. Oliva- 
ram. Służy do smarowania w przypadkach reumatyzmu.

Feu francais. Mieszanina jednakowych części Ti net. Euphor- 
bii, Tinct. Cantharid. i spirytusu.

Fiamuls. Zawiesina tranowa, zawierająca jodek żelaza, pod± 
fosforyn wapnia i sodu oraz żółtko z jajka. Zażywa się w przy
padkach krzywicy, skrofułów.

Fibryna. Mieszanina chininy, fenacetyny, Rhiz. Rhei i Coff.
citrici.

Ficarin Syrop figowy, aromatyczny. Fabr. Hoeckert i Mi- 
chalowsky, Berlin.

Figol Syrop figowy, otrzymany z fig i strączków senesowych. 
Środek przeczyszczający.

Finesol Ampułki, zawierające w 2 cm.3 płynu 0,06 gr. Hy- 
drargyrutn salicylarsinicum. Fabr Hoeckert i Michałowsky, Berlin.

Fischol. Biały proszek o zapachu miodu. Zawiera nukle
iny z drożdży oraz Oalcium glyceroptiosphoricum Zażywa się 3 ra
zy dziennie, ilość, mieszczącą się na końcu noża, zamiast tranu. 
"Fabr. Vester, Hanan.

Fiavicid. Chlorek 2,7 dwumetylo-3 dwumetyloamino 6-aminB- 
10-metyloakridynowy.

Czerwono-hrunatny proszek, łatwo roznnszczalny w wodzie i alko
holu; roztwory te są czerwonawo żółte, o zielonej fluorescencji 
(w rozcieńczeniu!; pienią się one wskutek skłócenia: posiadają smak 
gorzki. W handlu znajduje się pod postacią proszku, przysypki 
i'ź% ej), Flacicid-Resorbiny. tabletek po 0,1 gr. Stosuje się pod po
stacią roztworu 1 .5000 do przepłukiwać, wilgotnych opatrunków, 
do leczenia procesów infekcyjnych, chorób skórnych, do plókania 
ust. Fabr Akt. Ges. fiir Anilinfabrication, Berlin.

Flavin. Diaminomethylacridinum chloratum. Używa się pod 
postacią 1%-ego roztworu, jako środek antyseptyczny do ran.

Pod tą samą nazwą w handlu znajduie się roztwór kwasu, 
borosalicylowego i wyciągów roślinnych, używany do niszczenia 
robaka drzewnego.

Flero. Gotowe do użycia injekcje salwarsanowe. umieszczo
no w szprychach szklanych z podziałką. Flero zawiera 0,3 gr. sal* 
varsanu: szprycka podzielona jest na 6 podziałek, wskutek czego
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każda podziałka odpowiada 0,05 gr. salvarsanu. Fabr. Chemiczna 
Lrestal kolo Bazylei.

Florylin. Drożdże suszone.
Fluidcystol. Wyciąg z Fol. Uvae Ursi i ilemiaria. Stosuje 

się w przypadkach zapalenia pęcherza po 20 — 30 kropli 3 razy 
dziennie. Fabr. E. Tosse i S-ka, Hamburg.

Fluopin =  Novopin.
Fluorescein Zincum Czerwonawo-żółty proszek, trudno roz

puszczalny w wodzie (1 :1000); wodny roztwór fluoryzuje. Zawiera 
16,4? cynku. Cynku bezpośrednio w związku tem wykryć nie 
można. Używa się w przypadkach zapalenia spojówki, wprowadza- 
dzając miałki proszek do woreczka spojówkowego.

Folia Combreti Raimbaultri Liście rośliny zachodnio-afry
kańskiej Stosuje się odwar z liści przeciw chorobie podzwrotniko
wej. Pije się odwar (24 : 1500) w ciągu dnia.

Folia Jacarandae Liście z Jacaranda procera; zawierają 
karobinę, żywicę karobową. karobon, kwas steakarobowy, goryczki 
i garbniki. Stosuje się pod postacią wyciągów płynnych w przy
padkach ropnych chorób pęcherza, w dawkach po 2—6 gr. na dobę

Folia Lantanae odoratae Liście rośliny zachodnio-indyjskiej; 
i południowo amerykańskiej. Używa się do kąpieli aromatycznych 
w przypadkach reumatyzmu, do plókania ust w przypadkach kata
ru. Zawierają 0.16% żółtego olejku eterycznego, o zapachu podobnym* 
do ambry.

Folia Lithreae causticae. Liście rośliny z Chili. Zawierają 
substancję lotną, posiadającą własności wywoływania podrażnienia 
skóry.

Foligan. Preparat z liści pomarańczowych, otrzymany drogą 
ekstrakcji gorącą wodą, i strącenia zagęszczonego wyciągu alkoho 
leni. W handlu znajduje się pod postacią tabletek lub pod postacią 
szarawo żółtego proszku o swoistym, slodkawym, a następnie gorz
kim smaku i o przyjemnym, orzeźwiającym zapachu Zażywa się 
1—3 tabletek w przypadkach bezsenności i podrażnienia. Fabr. Dr. 
A. Henning, Berliu.

Folliculin. Otrzymany zapomocą wody destylowanej wyciąg 
płynny z Folliculi Sennae z 0,05% sacharyny. Środek przeczyszcza
jący. Zażywa się 1—3 łyżeczek od herbaty na dobę. Fabr. Lucaos 
Apotheke, Berlin.

Fonabisit. 10%-wy roztwór Formaldehydom Natrium bisulfu- 
rosum w fizyologieznym roztworze soli kuchennej Ampułki. Za- 
strzykuje się w przypadkach artretyzmu, dziennie 1 ampułkę (5 cm’ ). 
Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja.

Fondant jodotannique. Cukierki, zawierające jod, taninę 
i Rh. Tormentillae. Zażywa się jako preparat jodowy. Fabr, 
Dausse, Paryż.

Foretol. Preparat do kąpieli, zawierający boraks, Ol. Pini 
pumilionis, Ol. Bergamottae, Ol. Menthae pip. Fabr. Spiess, 
W arszawa.

Formacid =  Tonsillaform.
Formathol Tablotki, zawierające aldehyd mrówkowy i men

tol. Używa się do dezynfeukcji ust.
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Formiantine. Środek antyseptyczny. składający się, podług 
danych producenta, z mrówczanu sodowego i fosforanu sodowego

Formitrol. Pastylki, zawierające aldehyd mrówkowy. Używa 
łię do dezynfekcji ust

Formiactoi Duże, białe tabletki, zawierające cukier trzcino 
wy i mleczny, kwas cytrynowy, olejek miętowy i cokolwiek alde 
hydu mrówkowego Służy jako środek zapobiegawczy i leczniczy 
w przypadkach infekcyjnych chorób dróg oddechowych. Fabryka 
Chemiczna, St. Magrethen (Szwajcarja).

Formlution. Jasno-żółtawy płyn. dający się mieszać w każ 
dym stosunku z wodą i alkoholem. W handlu znajdują się pre 
paraty 50% , 25% i 1 %. Zawierają aldehyd mrówkowy i mydło, 
Używa się jako środek dezynfek'jący i obezwoniający. Fabr. Dr. 
H. Noerdringer, Florsheim nad Men-m.

Formoflavin Połączenia trypatiaviny z aldehydem mrówko
wym; niemal nie rozpuszcza się w wodzie. Stosuje się w praktyce 
dermatologicznej. W handlu znajduje się pod postacią proszki 
i 10%-ej przysypki Fabr L Cassella, Frankfurt nad Menem

Formomenthol Tabletki, zawierające aldehyd mrówkowy 
i menthol. Stosuie się w przypadkach bólu gardła.

Formosan. Tabletki, zawierające, podług danych producenta, 
substancje działające rośliny Fucus vesiculosus. Zażywa się 3 razy 
dziennie 1 — 2 tabletek w przypadkach otłuszczenia. Fabr. Simona 
Apotheke. Berlin.

Formsaprol. Oleisty płyn, zawierający 45% krezoli i 10% for
maliny, a więc około 4% aldehydu mrówkowego. Używa się iako 
środek dezynfekujący i odwaniający. Fabr. dr. Noerdlinger, Flors- 
he im nad Menem.

Fortonal Tabletki, zawierające lecytynę i nieznaczną ilość 
żelaza, pod postacią łatwo przyswajalną. Stosuje się w przypadkach 
błędnicy, anemji. krzywicy, po 2 — 4 tabletki na dobę. Fabr. dr. 
E. Keller, Zurych.

Fosfer. Zawiera w łyżce stołowej 0,4 gr. Calcium Ferrum 
lactophosphoricum, 0 2 gr. Calcium giyeerinopbosphoricum, 0 035 gr. 
Chininum giyeerinopbosphoricum. 0,"uu8 gr Strychninum formicicum, 
0.0015 Cocainum ipod postacią wodno-alkoholowego wyciągu płyn
nego z Coca boliriana).

Fosfol. Zawiera Kali jodatum, Magnes, i Ferrum glycerino- 
phospboricum, Lecytynę. W handlu znajduje się pod postacią table
tek i granulek. Fabr. Klawe, Warszawa.

Frangol. Wyciąg płynny z Oortex Frangulae. Służy jako 
środek przeczyszczający. Zażywa się 3 razy dziennie po łyżeczce od 
herbaty. Fabr. dr. Ucnzei, Tiibingen.

Frangulose. Brunatnawo-czarny płyu lub drażetki, zawiera
jące, podług danych producenta wszystkie składniki kory kruszyny, 
•zczególniej frangulinę. Drażetki zawierające po 0,1 gr. Extr. fran
gulae aquos. oraz fenolftaleinę. Stosuje się jako środek przeczysz
czający po 1—2 łyżeczki od herbaty. Fabr. Kripke, Berlin.

Frigorin. Maść na odmrożenie, zawierająca Ammoninm sul- 
foichtyolicum, Resoreynę, jodynę. Fabr. „Motor" w Warszawie.
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Pod tą nazwą firma Klawe w Warszawie wypuściła na rynek maść, 
zawierającą Acid. carbolicum cristal z Ungt. plumbi.

Frigusin. Ciemno brunatny płyn. Zawiera około 23% jodowa
nego kwasu żywicznego, rozpuszczonego w koilodium. Ciemnieje
z biegiem czasu, wskutek wydzielania się luźnie związanego jodu. 
Stosuje się do ran, do leczenia miejsc odmrożonych i t p. Fabr. 
Chem. Stoepel, Elberfeld.

Frostin Maść na odmrożenie, zawierająca 5 cz. Ichtyolu, 
Balsam peruwiański, mentol i tlenek cynku na 100 cz. wazeliny. 
Fabr. A'ągrowski i Kadecz w Warszawie.

Pod tą samą nazwą znajduje się na rynku balsam — bruna
tny płyn, zawieraiący 2 cz. cannobrominy - produkt kondensacji dwu- 
kromotaniny z aldehydem mrówkowym) w 2 t cz i% ego koilodium, 
z domieszką Tincturae Benzoes. Środek na odmrożenie, gdy niema 
ran. Fabr. Tow. Akc. Fabryki Aniliny w Berlinie

Ta sama firma („Agfa") wypuszcza też na rynek maść 
W tubkach, składającą się z 10$ bromokolu i 9 $ rezorbiny.

Frostosil. Zawiera wyciąg z wątroby bydlęcej. Brunatnawo- 
żtiłty, słabo aromatyczny płyn. Zastosowanie znajduje w przypad
kach odmrożenia i popękania skóry. Fabr. Schippe. łapsk.

Fructalein. Zawiera Agar agar. esencję malinową, kwas cy
trynowy i fenolftaleinę. Fabr. Spiess, Warszawa.

Fucophyt. Tabletki, zawierające 0,1 gr. Extr Fuci vesiculos, 
sicc., Extr. Sagradae siec., Rad. Pbytolaecae pulv Używa się w przy
padkach otyłości 3 razy dziennie po 1—2 tabletki. Fabr. B. Hadrai 
Benin.

Fucosin Tabletki, zawierające 0,1 gr. Extract. Fuci vesicn- 
losi, 0,05 gr. Extract Rhei 0,05 gr. Extr. Cascarae Sagradae. Za
żywa sic dziennie 1—3 tabletek, przeciw otyłości. Fabr. dr. Uleli, 
Magdeburg.

Fulmargin. Koloidalny roztwór srebra, otrzymany drogą roz
pylenia przy pomocy elektryczności; zawiera 0,1% srebra Przezro
czysty. ciemno-brunatuy płyn; w handlu znajduje się w ampułkach 
po 5 cm 3. Używa się do injekcyj międzymięśniowych lub między- 
żyłnych. w przypadkach chorób wywołanych infekcją. Zastrzy- 
kuje się zawartość jednej ampułki dziennie. Fabr Rosenberg. 
Charlottenburg.

Furunkosan. Różowy, wodnisty płyn, obdarzony zapachem 
tymolu, zawierający kwas borny oraz około 3% wody utlenionej. 
Zalecany do leczenia czyraków.

Pod tą samą nazwą firma Spiess w Warszawie wypuściła na 
rynek drożdże prasowane na tabletki, powleczone roztworem ben
zoesu w alkoholu,

Gaiarsine Ampułki, zawierające po 0,03 gr. Guajacolum ca- 
codylicmn. 0.0005 gr. Strychninom sulfuricum, 1 cm-3 słabo alko- 
holowanej wody gwajakolowej. W handlu znajdują się drażetki
• tym samym składzie. Stosuje się w przypadkach influenzy i t. p.

Galega officinalis. Zioła rośliny tej używane są w niektó
rych stronach w lecznictwie ludowem, jako napar 10 : 200, jake 
Galactagogum. Zażywa się po łyżce stołowej tego naparu. E x- 
t r a c t u m  G a l e g a e  a q u o s  s i c c u m  zażywa się po 
0,5 — i gr., 2 do 4 razy dziennie. E x t r a c t u m  f l u i d u m
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G a l e g a e  1: 1,  otrzymuje się drogą perkolacji przy pomocy 
alkoholu rozcieńczonego S i r u p u s  G a l e g a e składa się 
z 15 cm.3 Extr. fluid. Galegae, 105 cm.’  Sirup. simpl. i 1 cm.* Ol. 
Foeniculi.

Galegol Brunatne. łatwo w wodzie rozpuszczalne granulki, 
o miłym smaku, otrzymane z Galega offici nalis drogą ekstrakcji, 
zagęszczenia otrzymanego wyciągu i gran iłowania z cukrem mlecz
nym. Służy jako środek mlekopęłny. Zażywa się 2 — 8 małych 
łyżeczek od kawy. Fabr. dr. K Fragner, Praga.

Gallena. Zalecany jako środek przeciw kamieniom żółcio
wym. Gallena 1 zawiera Ol Lini i Ol Ricini. JI zawiera Extr. 
Lign. Sassafras, Herb. Millefol.. Rad. Taras, c Herba, Natr. 
eblorat. 0,3, Natr. sulf 0,48, Natr. bicarbon. 0,3 i. III zawiera jakoby 
estry glicerynowe kwasów arachmowego, palmitynowego, linolo
wego i olejowego.

Gallisan. Tabletki ważące po 0,25 gr., zawierające po 
0,075 gr. Ovogal, 0,025 gr. Extr. Rhei, 0,075 gr .Sal Hunyad. Jan., 
0.013 gr. Anestezyny i cukru ad 0,25 gr. Stosuje się przeciw cier
pieniom żółciowym i wątrobianym. Fabr. Chemiczna „Frankonia*, 
Frankfurt nad Menem.

Gallosan. Mieszanina Herb. Pyrolae rotund, fol., Sem. Lini 
Cortes Salic., Fruct. Juniperi, Cort. Fabae., Rhiz. Rhei. Zalecana, 
przeciw kamieniom żółciowym.

Galloserin. Szczepionka przeciw cholerze u drobiu. W handlu 
znajdują sie naczynia po 10, 5", 100, 500 i 1030 cm* płynu jało
wego. Fabr. Meister, Lucius i Briining, Hoechst nad Menem.

Gallussaureanilid =  Gallanol.
Gallussaremethylester =  Gallicin.
Gaimanin. Biały proszek, składa;ący się z ok. 44? Zincum 

oiydatum, Magnesium carbonicum, Talcum i skrobii. Służy jako 
przysypka od potu. Fabr. Fr. Karpiński, Warszawa.

Galyl. Tetraosydiphosphaminodiarsenobenzol. Żółty proszek, 
nierozpuszczalny w wodzie, alkoholu i eterze. Zawiera 35,5? As 
i 7,2? P. Używa się. jak s*lvarsan. 0,01 gr. galylu rozpuszcza się 
w 3 cm.* wodnego roztworu sody (12:1030). Fabr. N. Manzou, Paryż,

Garfield tea. Składa się z 15 gr. Herba Hepaticae, 15 gr. 
Herba Tritici i 225 gr. Folia Sennae. Służy jako ziółka przeczysz
czające krew.

Gargarol. Tabletki, zawierające Natr. chlorat., Natr. sulfu- 
ric. siec., Natr. phosphoric, Kali phosphoric., Kali chlorat., Kali 
sulfuric., Mentolum. Fabr. Spiess, Warszawa.

Gastis Blutreinigungstee. Składa się z 1 kg. Folia Senna# 
Aleiandrin., 400 gr. Folliculi Sennae Alexandrin., 500 gr. Jujubae, 
600 gr. Passulae minores, 60" gr Semen Mełonum, 600 gr. Radis 
Liąuiritiae, 600 gr. Cortex Frangulae, 1 kg. Hordeum pertatum, 
Inny przepis orzeka, iż jest to mieszanina po 1 cz. Folia i Folliculi 
Sennae Alexandrin., Lignum Sassafras, Semen pepohicum, Cort, 
Rhamni Frangulae oraz po '/» cz. Radix Liąuiritiae i Fructus Anisi.

Gasti icin. Mieszanina Natr. bicarbonic. Cale carbonic. prae- 
cip. pur„ Kal. hydrotartaric., Natr. sulfuric., Kalium-Natrium tarta-
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ricum, Ammonium carbonie., Natr. chloratum. Fabr. Apotheke zona 
heilig. Geist, Wiedeń.

Gastrogen dr. Michaelis. Składa się jakoby z 65 cz. Natr.
biearbonic., 10 cz. Bismut. subnitric., 12 cz. Magnesia nsta, 8 cz. 
pepsyny, 5 cz. Saccharum Lactis i Ol. Meuthae pip. Mitch. dla 
smaku. Gastrogen firmy Trenka składa się z pastylek, zawierają
cych Extractum Gentianae siec., Chinae, Condurango, Rhei, Strychni, 
oraz Saccb. lactis, Amylum.

Gasu-Basu. Patrz Nerwocidin.
Gaultharomentol. Linimentum Gaulcheriae chloroformiatum 

compositum. Zielony przezroczysty płyn, posiadający zapach amo
niaku i kamfory. Służy do smarowania w przypadkach reumatyz
mu. Wciera się 2 — 3 razy dziennie Fabr. M. Biskup, Goding 
(Austrja).

Gelargin. Preparat, zawierający połączenia żelatyny ze sreb
rem. Używa się w przypadkach rzeżączki.

Gelarin. Nietłuszcząca podstawa do maści, składająca się 
z mydła amonowego, stearyny i Cetacoum, oraz Agaru i gliceryny. 
Biała, podobna do śmietany, podstawa do maści, dająca się wcierać 
w skórę bez pozostałości. Nie drażni skóry; użytą być może do 
prepatów kosmetycznych. Fabr. Chemiczna Hausmann. St. Gallen 
(Szwajcarja).

Gelastoid. Pod tą nazwą znajdują się w handlu preparaty, 
otrzymane z wyjałowionej żelatynowej masy, i zawierającej różne 
środki lekarskie. W handln znajdują się czopki, świece i t. p. Fabr. 
Apteka „Austrja". Wiedeń.

Galina Digitalis. Otrzymuje się drogą maceracji titrowanych 
liści naparstnicy przy pomocy ogrzanego roztworu gliceryny, lub 
przy pomocy gorącej wody i za dodatkiem następnie gliceryny, otrzy
maną masę prasuje się w kulki, wielkości fasoli, i uodparnia się je 
zapomocą aldehydu mrówkowego. Każda kulka odpowiada 0 05 gr. 
liści naparstnicy W podobny sposib sporządza się Gelina Strophan- 
ti, Convallariae i t. p.

Gelocai. Capsulae Geloduratae. zawierające po 0,5 gr. Ka
lium jodatum i 0,005 gr. Hydrargyr. bijodatum, lub (mniejszej po 
0,2 gr. Kalium jodatum i 0,002 gr. Hydrargyrum bijodatum. Zaży
wa się 3 razy dziennie po jednęj kapsułce, w przypadkach przy
miotu. Fabr. G. Pohl, SchOnbaum koło Gdańska.

Gelonida. Tabletki, otrzymane zapomocą nieznacznej domiesz
ki trójoksymetylenożelatyny, zamiast zwykłej domieszki skrobi lub 
talku, odznaczają się zdolnością łatwego rozpadania się. W handlu 
znajdują się G e l o n i d a  A r h o t  i n i, G e l o n i d a  a n t  i- 
p y r e t i c a (po 0,5 gr. Antipyrin — Golf. citric ), G e l o n i d a  
a c e t y 1 o s a 1 i c y 1 i c a (po 0 5 gr.), G e l o n i d a  A l u m i -  
ni i  s u b a c e t i c i  (Na I zawiera Aluminium sulfuricum i Alu
minium shbaceticum, N i II nie zawiera siarczanów, Na III zawiera 
domieszkę 0,1 gr. fenolftaleiny) G e l o n i d a  a n t i n o u r a l -  
gi ca zawiera po 0,01 gr. Codoin. phosphoric., 0 25 gr. fenacetyny 
i 0,25 gr aspiryny. G e l o n i d a  s t o m a c h i c a  zawiera 
0,005 gr. Extr. Belladounao, 0,15 gr. Bismut. subnitric., i 0,15 gr. 
Magnesiae ustae. Fabr. Goedecke i S-ka, Lipsk.

8
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Gelopol. Capsulae geloduratae, zawierające po 0,3 gr Aci- 
dum phenylcinchoninicum (Atophan). Zażywa się w przypadkach 
artretyzinu. Fabr. G. Pohl, SchiJnbaum koło Gdańska.

Geotalose. Creosótalum mucocolloidale. Szarawo-zielonkawa 
masa, topiąca się w temp. 26'1 na płyn syropowaty, mieszający się 
z wodą. Posiada słaby zapach i smak Zaleca się przeciw biegunce. 
Zażywa się łyżkę stołową dziennie. Fabr dr. Zeitler, Norymberga.

Geox. Mieszanina 80% ziemi okrzemkowej, 10% glinki, 10% 
węglanu wapnia i 0,2% chlorku wapnia. Służy do okładów.

Germicidal Soap. Mydło, zawierające oksyjodek rtęci. Siuży 
do dezynfekcji instrumentów.

Gingifix. Pasta do zębów, biała o odcieniu brunatnawym, 
zawiera, podług danych producenta, sól karlsbadzką. magnezję, 
myrrę, mentol i kredę szlamowaną. Fabr. dr. Ii. Lewinsobn, Berlin,

Girheubin Brunatne, płaskie tabletki, zawierające jakoby 
substancje działające z roślin rodziny Betulaceae, Hamamelideae, 
kasztanowca oraz kakao Zażywa się w przypadkach artretyzmu 
i reumatyzmu, po 2 tabletki w gorącej wodzie, 3 razy dziennie. 
Fabr. Girheubin Gesell., Berlin.

Glandol. Pod tą nazwą istnieje na rynku szereg preparatów 
organoterapeutycznyh trwałych, jałowych, pozbawionych białka i li- 
poidów, wyrobu firmy Hoffmann, La Rochc w Bazylei. Na rynku 
znajdują się preparaty : Epiglandol. Lutooglandol, OvogIandol. Pi- 
tuglandol, Testiglandol, Thymoglandol, Thyreoglandol.

Glanduitrin. Wodny wyciąg z przysadki, w ampułkach. 1 cm.1 
preparatu odpowiada 0,2 gr świeżej substancji. Fabr. dr. Richter, 
Budapeszt. Lek skrzepiający.

Glanduovin. Estraetum ovariale, pozbawiony białka wyciąg 
z jajników zwierzęcych. 1 cm.3 preparatu odpowiada 1 gr. świeżego 
Orarium. Wstrzykuje się podskórnie. Fabr. dr. M. Haase, Berlin.

Globol. Paradichlorobenzol. Środek do wytępiania robactwa, 
moli i t p.

Glutannin. Połączenie taniny z białkiem roślinnem. W handlu 
znajduje się pod postacią proszku lub tabletek po 0,3 gr. Zażywa 
się 3 do 5 razy dziennie 2 — 3 tabletki, w przypadkach biegunki. 
Fabr. dr. Roos, Frankfurt nad Menem.

Globeol. Pigułki, otrzymane przez zagęszczenie w próżni krwi 
silnych, zdrowych koni i domieszkę koloidalnych soli żelaza i man
ganu, oraz substancji działających z Paulinia sorbilis i Picrasma 
excelsa. Zaleca się przeciw anemji błędnicy, neurastonji. Fabr; 
Chatelain, Paryż.

Glycarsenobenzol. Zawiera w 1 cm 3 0,2 gr. Novarsenobcn- 
zolu i 0,1 gr. Stovainum. Stosuje się w przypadkach przymiotu.

Glycarsodyl. Ampułki, zawierające roztwór Natr. cacodyli- 
cum, Natr. glycerinophosphoricum i Strychninum nitricum. W handlu 
znajdują się ampułki o 3 koncentracjach. Fabr. Chemiczna „ Lao- 
koon“, Lwów.

Glycasine. Miękka, niedrażniąca maść, mętnie rozpuszczalna 
w wodzie; składa się ze stearynianów potasowców i gliceryny (oko
ło 60$). Używa się do nacierania instrumentów chirurgicznych oraz 
szorstkich rąk. Fabr. P. Beiersdorf i S-ka, Hamburg.
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Glycinal. Środek zastępujący glicerynę; zawiera dwupyrino- 
betainę w połączeniu z chlorkiem sodowym i chlorkiem wapnia. 
Bezbarwny, bezwonny, obojętny płyn, bardzo hygroskopijny, dający 
się mieszać z wodą i alkoholem. Nie rozpuszcza się w eterze, chlo
roformie i benzolu. Daje osad z azotanem srebra, węglanami i wo
dorotlenkami potasowców, octem ołowiawym, ichtyolem, solą amo
nową. tumenolem. Fabr. L. Casella i S-ka, Frankfurt nad Menem.

Glycirenan. Roztwór 1 gr. Epirenanu w mieszaninie 750 gr. 
wody i 250 gr. glyceryny. Służy do wdychania zapomocą aparatu 
rozpylającego. Fabr. Kaiser-Friedrich Apotheke, Berlin.

Glycobrom Biały, bezpostaciowy proszek, pozbawiony sma
ku, nierozpuszczalny w wodzie bardzo mato rozpuszczalny w alko
holu. Zawiera około 505 bromu. Jest jakoby estrem glicerynowym 
kwasu dwubromi cynamonowego Służy jako słabo i wolno działa
jący przetwór bromowy. Fabr. G Richter, Budapeszt.

Glycocalcol. Calcium glycerinophosphoricum w tabletkach po 
0.25 gr, wyrobu firmy Klawe w Warszawie.

Glycocithin. Tabletki czekoladowe, zawierające po 0,1 gr. 
Lecithinum es ovo, a oprócz tego. jako corrigens, eter owocowy. 
Stosuje się w przypadkach anemii, błędnicy, neurastenji, rekonwa
lescencji Fabr. dr. Muller, Berlin.

Glycoheptonsaurelakton — Hediosit.
Glycolaine. Granulki, zawierające 3 55 Estr. Colae siec, 

0,55 kofeiny i 5U„ Cale. glyeerinophosphoricum. Fabr. Robin, Paryż.
Glycolan Tabletki, zawierające wyciąg z Kola, ¥ / 2% Cale. 

glycerinophosphoric., kakao. Fabr. Roseustadt, Warszawa.
Glycomecon. Połączenie Glycoponu z Laudopanem; zawiera 

przeto wszystkie alkaloidy z opium, w związku z kwasami mekono- 
wym i glycorinofosforowym. Preparat ten łatwo rozpuszcza się 
w wodzie i pozbawiony jest niepożądanych ubocznych własności. 
Służy jako środek kojący i nasenny. Fabr. Temmler-Werke, Detmold.

Glycopon. Preparat zawierający alkoloidy opiumowe, pod 
postacią glicerofosforanów, w roztworze 10%-ym. Zażywa się po 
0,01 gr 2 do 6 razy dziennie lub używa się do wstrzykiwać pod
skórnych po 1—2 cm.3 w rozcieńczeniu 1+4. bądź też pod postacią 
czopków, zawierających po 0,02 gr. preparatu. Fabr. „NassoTia". 
Wiesbaden.

Glycotauro. Preparat z żółci, pozbawiony pigmentów; 1 cm.3 
odpowiada 10 cm.1 świeżej żółci. W handlu znajduje się w kapsuł
kach po 0,3 gr. lub w pigułkach po 0,06 gr. Zalecany przeciw ka
mieniom żółciowym.

Glyphosar. Ampułki, zawierające roztwór Natr. cacodylic, 
Natr. glycerophosphoric. i Strychnin, nitric. W handlu znajdują się 
w 3 stężeniach. Fabr. Spiess, Warszawa.

Glysanin. 98+wa najczystsza gliceryna, do injekcyj, wyrobu 
firmy Schering w Berlinie.

Gonacyl. Ciemno-brunatny płyn, zawierający, podług danych 
producenta. Estr. Raniae fluid, (koniczynowata roślina, rosnąca na 
Jawie). Folia Bucco. Herba Herniariae, Thuja occident., Folia Uvae 
Ursi, Cannabis sat., Herba Pulsatillae, Collisonia canad., Cantharis
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i Sulfur jodatum. Zażywa się 3 — 4 łyżek stołowych dziennie; 
w przypadkach rzeżączki.

Gonargin Szczepionka, otrzymywana z młodych hodowli gono- 
kokowych, zawierająca dla konserwacji 0,5% fenolu. W handlu znaj
duje się w małych flaszeczkach lub w ampułkach po 1 cm3. Wstrzy
kuje się międzymięśniowo przeciw rzeżączce. Fabr. Meister, Lucius 
i Briining, Hoechst

Gonaromat. Uodpornione kapsułki, zawierające około 94% 
Oleum Santali, oraz Oleum Macidis, Chamomillae, Oinnamomi, Ment- 
hae piperitae i Oleum Caryophyllorum. Antigonorrhoricum. Fabr. 
Taeschner, Berlin.

Gonitol. Kapsułki żelatynowe, zawierające Ol. Santali Ostind.i 
Kesin. Kawa-Kawa, Hesamethylentetraminum i Salol. Środek prze
ciw rzeżączce.

Gono in. Tabletki, zawierające Extr. Kawa-Kawa, Extr. 
Pichi-Pichi, Extr. Cannabis indicae, Arbutinę, Lupulinę i Salol. 
Zażywa się 3—4 razy dziennie po 2—4 tabletek, przeciw rzeżączce. 
Fabr. Temmler-Weike, Dotmold.

Gonocystol Pigułki keratynizowane, zawierające santalolowy 
ester kwasu mlekowego. Extr. Kawa-Kawa, oraz środki moczopędne 
i znieczulające. Zażywa się wewnętrznie przeciw rzeżączce. Fabr. 
E. Tosse, Hamburg.

Gonojodin (Onotoxin). Ciemno brunatny, przezroczysty płyn, 
zawierający około iV2% jodu, częściowo w stanie wolnym, częścio
wo związanego organicznie. Podług danych producenta płyn ten 
zawiera „iodlignosulfphenyl“(?j. Służy do wtryskiwań w przypad
kach rzeżączki. Fabr. Laboratorium tur Therapie, Drezno

Gonokoctin. Kapsułki, zawierające, podług danych produ
centa, Diphenylamin-thymico-benzoicum. Stosuje się po 2 kapsułki 
3—5 razy dziennie przeciw rzeżączce Fabr. Elabor, Górzno.

Gonoktein. Capsulae antigonorrhoicae tannokawabismutb. comp. 
Kapsułki, otrzymywane jakoby podług następującego przepisu: 
Extracti dialysati parati e piper. angustifol., Herniaria glabra et 
hirsuta, Fol. Uvae Ursi ana part. aeq. 100,0, Extracti stomachic. 
parati e Rheo palmat, Erythraea Centaur., Menyanth. trifol. ana 
part. aeq 25 0, Kawa Kawa 100 0, Acidi tanniei 25,0, Bismutbi 
subuitrici 50,0, Olei Juniperi 75,0, Olei Matico 10.0, Olei aromatici 
comp. parati e Olei Menth. pip , Ol. Carvi, Ol Menth. crisp., Ol. 
Foeniculi ana part. aeq. 20,0, Pulv. Cubebarum alcoholis. q. s. f. 
massa mollis frant capsul. gelatin. ponderis 0,50. Zażywa się 3 razy 
dziennie po 2 kapsułki przeciw rzeżączce. Fabr. Laboratorium „He
ra", Praga czeska.

Gonomyctine. Kapsułki, zawierające Ol. Santali Ostind. 0,15, 
Res. Kawa Kawa 0,05, Extr. Cabebar. 0,05, Salol. 0,06 gr. Służy 
jako Antigonorrhoicum. Zażywa się 3 — 5 razy dziennie po 2 
kapsułki.

Gonophen. Tabletki, zawierające 0,06 gr. Res. Kawa Kawa 
i 0,2 gr Extr. Pichi siec. Zażywa się w przypadkach rzeżączki.

Gonorein Kapsułki, zawierające Santalol, Salol, Extr. Cube
barum aeth. i Mentol. Stosuje się w przypadkach rzeżączki. Fabr. 
„Motor“ , Warszawa.
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Gonorol. "W handlu znajdują się pod tą nazwą 2 preparaty: 
A  i B. Pierwszy zawiera Salo antol i Methylenblau med., drugi 
Salosantol. Balsam. Copaivae i urotropinę. Kapsułki, używane 
w przypadkach rzeżąezki. Fabr. Gąsecki, Warszawa.

Gonosan. Kapsułki, zawierające roztwór Resina Kawa-kawa 
w czystym Oleum Santali Ostind. Fabr. J D. Riedel, Berlin.

Gonosol. Kapsułki, zawierające Ol. Santali, Aspirinę i Met- 
tbylenum coeruleum. Stosuje się przeciw rzeżączce Fabr. Oberliin- 
der, Lwów.

Gonostyll. Pałeczki uretralne, zawierające w podstawowej 
masie, składającej się z dekstryny, cukru, skrobi i gliceryny—różne 
środki lekarskie jak to: 1% argoniny, 0, 5% albarginy, 0,2% azotanu 
srebra, 0,2% protargolu, 0,1 — 0,5% ichtarganu lub 0.5% siarczanu 
cynku i t. p Stosuje się zamiast wstrzykiwań w przypadkach rze- 
żączki. Fabr. P. Beiersdorf i S ka, Hamburg.

Gossyfer. Wata, nasycona roztworem chlorku żelazowego. 
Fabr. Spiess, Warszawa.

Gouttes livoniennes Trouvyetta. Creosotum puium 0,05 gr., 
Balsamum tolutanum 0,075 gr., Pix liquida 0,075 gr. Zaleć.ne 
w przypadkach gruźlicy.

Gramonervin. Zawiera przeważnie Butylchloralhydratum, Cal- 
cium glycerinophosphoricum i Menthol. Zażywa się po 0,2 gr. kilka 
razy dziennie w przypadkach gorączki siennej, bólów nerwowych. 
Fabr. Bohlig i Rolle, Eisenach.

Granugenol (Granulierendes Wundol Knoll). Olej mineralny, 
oczyszczony ze względów terapeutycznych niecałkowicie. Szkodliwe 
części składowe zostały z oleju tego usunięte. Zawiera różne wę
glowodory, częściowo uwodornione. Żółty, oleisty płyn, obdarzony 
swoistym zapachem: w alkoholu niemal nie rozpuszcza się. Odczyn 
posiada oleisty. 70% płynu tego wrze w temp. 3t)U 300“ Ciężar 
wł. 0,88 Zaleca się do leczenia źle granulujących się ran. Pobudza 
jakoby rost tkanki łącznej i wywołuje granulację. Fabr. Knoll, 
Ludwigshafen.

Granugenpasta. Zawiera tlenek cynku, węglan magnezu i 60% 
granugenolu. Stosuje się w praktyce dermatologicznej, szczególniej 
w przypadkach Ulcus cruris Fabr. Knoll, Ludwigshafen.

Granugenpuder. Zawiera 7% granugenolu i Bolus alba.
Granules Trois Cachets. Granulki, zawierające po 0,004 gr. 

fosforku cynku, Pulr. Liąuiritiae i glicerynę. Fabr. Coirre, Paryż.
Gravidin. Otrzymany na zimno wyciąg płynny z Fncus ser- 

ratus. Czerwonawo brunatny płyn, obdarzony słabo aromatycznym 
zapachem i swoistym smakiem. Stosuje się przeciw wymiotom 
u ciężarnych; co 2 godziny po 10 kropli, w łyżce kleiku, w ciągu 
jednej doby. Fabr. B. Hadra Berlin Cl 2.

Gravidol =  Gravidin.
Gripkalen. Szczepionka, otrzymana z Bacillus Pfeifferi; służy 

jako specyfik przeciw grypie i związanym z nią pneumoniom i bron- 
chopneumoniom. Stosuje się śródżylnie, 0,5 — 1 cm*. Fabr. Kalle 
i S-ka, Biebrich nad Renem.

Grippophylaxin. Tabletki, zawierające po 0.15 gr. fenacetyny,
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Acidum acetylosalicylicum i Salipirinę oraz po 0,005 gr. Morphium, 
muriaticum Zażywa się 3 razy dziennie po dwie tabletki. Fabr. 
Henkels Apotheke Frankenbausen.

Grisal Kapsułki, zawierające po 0,4 gr. zawiesiny z OL 
Santali Ostindic Zażywa się 3 razy dziennie po l — 2 kapsułki, 
przeciw rzeżączce.

Grisalpillen Pigułki, zawierające 0,15 gr. zawiesiny z OL 
Santali, 0,03 gr. Extr Uvae Ursi spisa.. 0,03 gr Extr Cubebar., 
0,05 gr. Hexametbylentetraminnm Zażywa się 3 razy dziennie po 
3 pigułki; przeciw rzeżączce. Fabr. Grisal Laboratorium, Hamburg.

Grotan Połączenie parachlorometakrezolu z solą sodową te
goż związku. Niemal nie posiada zapachu. Rozpuszcza się do 1% 
w zimnej wodzie, łatwiej w wodzie ciepłej. Wodny roztwór posia
da odczyn słabo alkaliczny. W handlu znajduje się pod postacią 
tabletek po 1 gr. Służy jako środek dezynfekcyjny, w roztworach 
1/2—2%-ych. Fabr. Scbiilke i Maeyr, Hamburg.

Grudan. Maść od grudy. Zawiera kwas salicylowy i Ung. 
Zinci. Fabr. Spiess, Warszawa.

Grudosal. Maść, zawierająca Ac. tannicum, Liq. plumbi 
acetici, Extr. Aloes. Używa się w praktyce weterynaryjnej. Fabr.. 
„Salus“, Toruń.

Guajacodeine. Codeinum sulfoguajacolicum. Biały, krysta
liczny proszek, rozpuszczalny w 90 cz. wody zimnej i bardzo łatwo 
w wodzie gorącej; w alkoholu rozpuszcza się w stosunku 1 :450.

Guajakolglycerylester =  Guajamar.
Guaraphenin. Pastylki, powleczone czekoladą, zawierające po 

0,25 gr. fenacetyny i guarany i po 0.05 gr kofeiny. Stosuje się prze
ciw bólom głowy, migrenie i t p. Fabr. C. Brady, Wiedeń.

Guayarsin. Połączenie arsenu z gwajakolem W handlu znaj
duje się syrop, zawierający, podług danych prolucenta, w 10 gra
mach 02 gr Cale sulfoguajacolic., 0,5 gr. Cale. chlorbydrophos- 
phoricum, 0,05 gr Acid. cinnamomicum i 0,005 guayarsiny. Zażywa 
się 2 -3  łyżki stołowe syropu. Pigułki guayarsinowe zawierają, po
dług danych producenta hemoglobinę, Cale. sulfoguajacolicum 
i 0,001 gr. guayarsiny. Fabr. Dr. Kopp, Strassburg.

Guipsine Drażetki zawierające czynniki działające z Viscum 
album. W handlu znajduje się też pod postacią wyjałowionych am
pułek. Służy jako środek obniżający ciśnienie krwi, przeciwsklero- 
tyczny, przeciwdiabetyczny Zażywa się po 8 — 12 drażetek, następ
nie mniej. Fabr. M. Leprince, Paryż.

Gynaicol. Tabletki, zawierające po 0,03 gr kodeiny, i 0,5 gr. 
sałipiryny; powleczone cukrem. Zażywa się 3—6 drażetek dziennie, 
w przypadkach dolegliwego miesiączkowania. Fabr. W. N7atterer, 
Monacbjum.

Hadal. Jasno-żólta maść, zawierająca Hydrarg. amidato-bi- 
chloratum, siarkę i Ol. Chaulmoogr. Używa się przeciw świerzbie. 
Fabr. Laboratorium Hada, Dortmund.

Haemaformyl. Produkt kondensacji aldehydu mrówkowego 
z hematoksyliną, stosowany w praktyce weterynaryjnej. Fabr. 
Dr. Klein, Berlin.
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Haemarsin. Zawiera kakodylany, glicerotosforany i Strychni
nę. Fabr. Friwa Ges., Berlin.

Haematosan. Haemoglobiuum depuratum liquidam saccha- 
ratum. Zawiera hemoglobinę, glicerynę, spirytus i syrop. Fabr. 
Spiess, Warszawa.

Haemoglopan. Tabletki, ważące po 1 gr., zawierające, podług 
danych producenta, 25% hemoglobiny, 10% wapna, 10% białka pod 
postacią drożdży odżywczych, glicerotosforany, podfosforyny i mo- 
nowęglany alkaliów, ziem alkalicznych i magnezu oraz pankreatynę. 
Zażywa się 3 razy dziennie 1 — 2 tabletek Fabr. Obem. Labora
torium, Drezno.

Haemorol. Czopki, zawierające rezorcynę, Extr. Hamameli- 
dis, Extr. Ratanhiae, Balsam peruwiański, tlenek cynku i Bismuth. 
sabgallic. Fabr. „Motor'*, Warszawa.

Haemorrhosan. Pod tą nazwą znajdują się w handlu czopki 
i maść, zawierające wyciąg z Arnica montana. Hamamelis virginica 
i Chamomilla vulgaris. .Środek przeciw hemoroidom. Fabr. O. Burger, 
Stuttgart.

Halazon. Kwas para-sulfonodwuchloroaminobenzoesowy. Bia
ły proszek, obdarzony silnym zapachom chloru; łatwo rozpuszcza 
się w wodzie i chloroformie, nie rozpuszcza się w eterzo naftowym. 
Topi się w temp. 213". Z wodą anilinową daje brunatno czerwone 
zabarwienie, barwiące się od amoniaku na niebiesko W handlu 
znajdują się tabletki, zawierające po 4 do 8 mg. tego związku, oraz 
sodę, boraks, i sól kuchenną. Stosuje się do wyjaławiania wody. 
Używa się i tabletkę na litr wody.

Hansaplast. Nasycony dermatolem opatrunek muślinowy 
z plastrem lepkim kauczukowym, wyrobu firmy Beiersdorf 
w Hamburgu.

Hectargyre. Ampułki, zawierające połączenie Hectiny z rtę
cią. oraz nieznaczną ilość Cocainum hydrochloricum; w handlu znaj
duje się też pod postacią kropli (bez kokainy) i pigułek (bez ko
kainy). Fabr. Manson, Paryż.

Hectine. Natrium benzolsulfonoparaaminophenylarsinicum. 
Igiełki, łatwo rozpuszczalne w wodzie. Stosuje się przeciw przy
miotowi. Zażywa się 20—30 kropli 0,1%-go roztworu na dobę, lub 
wstrzykuje podskórnie 1 cm3 takiegoż roztworu. Wodne roztwory 
daje się wyjaławiać. W handlu znajdują się też pigułki po 0,1 gr. 
Fabr. Manson, Paryż.

Hediosit Lakton kwasu a-glykoheptonowego. Biały, bezwon- 
ny, krystaliczny proszek, obdarzony słodkim smakiem. Łatwo roz
puszcza się w wodzie, trudno w alkoholu, nie rozpuszcza się w ete
rze. Wodny roztwór posiada odczyn słabo kwaśny. Topi się w temp. 
145-148".

0,5 gr hediositu ogrzane z 2 cm1 kwasu siarkowego pieni się 
i zwęgla. Wodny roztwór hediositu (1 + 19) winien być przezroczy
sty i nie powinien zmieniać się od siarkowodoru kwasu siarkowego, 
chlorku barowego lub amoniaku. Nie powinien też od gotowania 
z roztworem Feblinga redukować tegoż. Roztwór ten, zmieszany 
z kilkoma kroplami roztworu soli żelazawej i żelazowej, i zakwa
szony kwasem solnym, nie powinien dawać niebieskiego zabarwię-
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nia. Dla zneutralizowania roztworu 1,04 gr. hediositu w 10 cm3 wo
dy, po ogrzaniu, winno się zużyć 9,5 do 10 cm:i ,/2 n roztworu ługu 
sodowego. 0,5 gr. hediositu nie powinno po spaleniu pozostawiać 
popiołu.

Hediosit znajduje się w handlu pod postacią proszku, kostek 
po 2'/„ gr. i roztworu. Stosuje się. jako nieszkodliwy dla diabety
ków środek słodzący. Dawki do 3) gr. na dobę znoszone są dobrze. 
Fabr. Farbwerke Meister Lucius i Briining. Hoechst.

Hegonon. Związek otrzymany przez działanie amoniakalnego 
roztworu azotanu srebra na albuinozę. Brunatnawy, miałki proszek, 
łatwo rozpuszczalny w wodzie w stosunku 1:10. Wodny roztwór 
posiada odczyn alkaliczny. Wodny roztwór nie ścina roztworów 
białka i nie daje strątu z roztworem soli kuchennej-. Spalony w ty
glu porcelanowym wydziela zapach spalonego rogu. 5 cm’ wodnego 
roztworu hegononu (1:50) zmieszane z tą samą ilością ługu sodowe
go i 10 cm3 wody daje, po dodaniu i  cm5 2%-go. roztworu siarczanu 
miedzi, po upływie kilku minut fioletowe zabarwienie. Wodny roz
twór hegononu zmieszany z rozcieńczonym kwasem solnym daje osad, 
rozpuszczający się od nagrzewania. Jeżeli skłócimy 0.5 gr. hegono
nu z 5 cm3 alkoholu i przefiltrujemy, to w przesączu odczynnik 
Nesslera strąci czerwonawy osad. ‘2't-wy wodny- roztwór hegononu 
nie powinien natychmiast dawać białego osadu z roztworem soli ku
chennej lub siarczku amonowego.

W celu oznaczenia srebra w hegononio spopielamy powoli 
1 gr. hegononu w tygielku porcelanowym i pozostałość tak dłu
go nagrzewamy z 20 cm3 kwasu azotowego, póki wydzielać się 
będą brunatne pary tlenków azotu. Bo ostudzenia płyn spł -kujemy 
do kolbki i mianujemy srebro '/io‘n roztworem rodanku amonowego, 
wobec roztworu siarczanu żelazowo-amonowego, jako wskaźnika.

Hegonon używa się przeważnie pod postacią 'U % -ago roztwo
ru, do wstrzykiwać w przypadkach rzeżączki. W celu rozpuszcze
nia hegononu odważoną ilość tegoż powoli rozsypuje się na odwa
żoną ilość wody, mieszając skrzętnie pałeczką szklaną. Fabr. E. Sche- 
ring, Berlin.

Hegospirin. Tabletki, zawierające chininę, pyramidon, sali- 
piryne i aspirinę. Zażywa.się przeciw grypie 1 — 2 tabletki 3 — 4 
azy dziennie.

Helfoplast Collemplastrum adhaesivum mite wyrobu fabr. 
chemicznej w Holfenberg kolo Drezna.

Helminal. Tabletki, zawierające wyciąg z wodorostów gatun
ku Digenea, z rodziny Rhodomelace. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Hellkieoi. Syrop, zawierający Extr. Colae d., Natr. glyceri- 
nophosphoricuin. Chinin, ferro-citric., Strychnin, nitric. i esencję 
aromatyczną. Fabr. Heli w Opawie.

Helon. Tabletki, zawierające mieszaninę fenacetyny, pyrami- 
donu, aspiryny, Coffeinum citricum i wanilliny. Tabletki od bólu
głowy, reumatyzmu i t. p. Zażywa się 1—2 tabletki. Fabr. M. Elb, 

Drezno
Hemoneurol Cognet Granulki, zawierające hemoglobinę, kolę 

i glicerofosforau wapnia. Używa się w przypadkach anemji, błęd
nicy i t. p., w dawkach po 4 łyżeczki od kawy na dobę. Fabr. 
Cognet, Paryż.
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Hemophag. Płyn, zawierający hemoglobinę, glicerynę, spiry
tus i nalewkę pomarańczową. Używa się w przypadkach anemji, 
błędnicy i t p. Fabr. J. Gessner, Warszawa.

Hemoplase. Pod tą nazwą w handlu znajdują się granulki, 
proszki, roztwór i drażetki, zawierające globulki krwi zwierząt, od
pornych na gruźlicę. Używa się jako środek wzmacniający. Fabr. 
Laboratorium Lumiere, Lyon.

Hemypnon. Tabletki, zawierające po 0,005 gr. kwasu dwu- 
allylobarbiturowego i dwuacetylomorfiny (Heroiny) i,0,5 gr anezonu 
(trzeciorzędowego alkoholu trójchlorobutylowego). Środek nasenny. 
Fabr. Tow. Przemyślu Chemicznego w Bazylei.

Heptinochloroarsinian amonowy =  Solarson.
Herbacutin Wyciąg olejowy, zawierający 30% Estr. oleos. 

Oapsell. burs, past., 25% Extr. oleos. Tanaceti, 20% Estr. oleos. Ca
lami i 25% Estr. oleos. Duleamar. Używa się do leczenia parchu 
a zwierząt. Fabr. Obermeyer i S ka, Hanau.

Hernigon. Kapsułki żelatynowe, zawierające podług danych 
producenta, Extr Herniariae, Resina Kawa i olejki eteryczne. Słu
ży jako środek przeciw cierpieniom pęcherza. Fabr. Dr. Laboschin, 
Berlin N. W.

Herpax Maść. zawierająca kwas salicylowy, siarkę i wazelinę.
Herpelibrin. Mydło płynne, zawierające siarczek potasowy, 

fenol, mydło dziegciowe, spirytus mydlany. Z wodą daje mato pie
niącą się, mętną, ciemno brunatną mieszaninę. Stosuje się w przy
padkach chorób skórnych. Fabr. Laboratorium E, Benitz, Delman- 
horst w Oldenburgu.

Hesperonal. Pod tą nazwą wprowadziła firma E. Merck 
w Darmsztacie na rynek handlowy sole t zw. kwasu saccharofosfo- 
rowego t, j. kwaśnego estru fosforowego cukru. Kwas ten otrzy
muje się przez działanie tlenochlorku fosforowego na cukier w obe
cności związków wiążących kwasy. W handlu znajduje się Hespe
ronal Calcium i Hesperonal Natriuin

H e s p e r o n a l - C a l c i u m  C12H,iPCa -+- 2H,0, jest 
białym lub slabo-żóltawym proszkiem, niemal nie posiadającym sma
ku i obdarzonym słabo alkalicznym odczynem. Łatwo rozpuszcza się 
w wodzie, dając ciecze niemal przezroczyste, bezbarwne lub, co naj
wyżej, słabo zabarwione. Roztwór Hesperonal-Calcium. zakwaszony 
rozcieńczonym kwasem siarkowym i ogrzany, redukuje po zalkalizowa- 
niu ługiem sodowym roztwór Fehliuga Takiż, zakwaszony kwasem 
siarkowym roztwór, ogrzany- z roztworem molibdenianu amonowego, 
daje żółty osad. Mieszanina magnezowa daje z zakwaszonym kwa
sem siarkowym, ogrzanym roztworem Hesperoual-Calcium, po zalka- 
lizowaniu amoniakiem —biały osad; roztwór zaś szczawianu amono
wego w tych samych warunkach daje biały osad, nierozpuszczalny 
w kwasie octowym, rozpuszczalny w kwasie solnym.

Wodny roztwór Hesperonal Caleium (5:100) gotowany z roz
tworem Fehlinga nie powinien redukować tegoż. Mieszanina ma
gnezowa w zadanym nieznaczną ilością amoniaku roztworze wodnym 
Hesperonal Caleium nie powinna dawać ani osadu, ani zmętnienia. 
Po zakwaszeniu kwasem soluym roztworu Hesperonal-Calcium nie 
powinna woda siarkowodorowa dawać zabarwienia zielonego lub
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ściemnienia. 1 gram. Hesperonal-Calcium suszony w temp. 100" po
winien tracić na wadze około 7%. Spopielony winien dawać pozosta
łość, wynoszącą, około 25,6%. 1 gr. Hesperonal-Calcium rozpuszczony 
w 25 cm3 wody, i zadany 5 cm3 */io n. roztworu azotanu srebra, po 
skłóceniu, za dodaniem 'l'/2 cm3 kwasu azotowego (c. wł. 1,153) 
i roztworu siarczanu źelazowoamonowego, nie powinien zużywać mniej 
niż 2 cm3 n. roztworu rodanku amonowego

W celu ilościowego oznaczenia wapnia i fosforu, suszymy 
1 gr. Hesperonal-Calcium w 100n, rozpuszczamy w kwasie solnym, 
alkalizujemy i strącamy roztworem szczawianu amonowego. W prze
sączu strącamy kwas fosforowy mieszaniną magnezową. Wapnia 
wiuno być około 7,7% fosforu około 6,25%.

Zażywa się jako środek wzmacniający i pobudzający, w daw
kach po 0.2— 1 gr. z jedzeniem lub po jedzeniu.

H e s p e r o n a l - N a t r i u m Żółtawo-biały proszek, hy- 
groskopijny; bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Posiada słabo 
słony smak. Używa się przeważnie w roztworach.

Hexajodine. Hexamsthylentetramiuum joditum. Biały, bez- 
wonny krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie. P. t. 170—171.

Hexal. Hexamethylentetraminum sulfosalicylicum.
(CH216N4 . S03H . C6H3,OH)COOH. Biały, kwaskowaty, krystalicz
ny proszek, łatwo rozpuszezaluy w wodzie, mało w alkoholu i tru
dno w eterze. Wodne roztwory hexalu są nietrwałe; jnż wskutek 
nagrzewania ich do 45° wydziela się aldehyd mrówuowy. Roztwór 
chlorku żelazowego wywołuje w wodnych roztworach hexalu w  du- 
żem rozcieńczeniu fioletowe zabarwienie. Roztwór białka daje osad 
z roztworem hexalu. Nadmiar wody bromowej daje z rozcieńczonym 
roztworem hexalu pomarańczowy osad. Jeżeli 0,3 gr. hexalu sto
pimy z 2 gr. sody i saletry, i stop po ostudzeniu rozpuścimy w kwa
sie solnym, to po ulotnieniu się bezwodnika kwasu węglowego, 
roztwór chlorku barowego dawać winien biały osad, nierozpuszczal
ny w kwasach.

Hexal zalecany jest w przypadkach ostrych i przewlekłych 
stanów zapalnych pęcherza moczowego, w przypadkach rzeżączki 
i t. p. Zażywa się 1 gr lub dwie tabletki po 0,5 gr. 3 do 6 razy 
dziennie, po jedzeniu. Pabr. J. I). Riedel. Berlin.

Hexalet =  Hexal.
Heximekol. Połączenie hexametylentetraminy z gwajakolem. 

O A . W . H , . OH. OCH3I3. Biały, drobno krystaliczny proszek, ob
darzony zapachem gwajakolu; zalany gorącą wodą, rozkłada się, 
przyczem gwajakol wydziela się pod postacią oleistych kropel. 
W zimnym alkoholu i chloroformie rozpuszcza się z łatwością W wo
dzie rozpuszcza się do 25% klarownie. Zawiera gwajakolu około 
65% Hexamekol zwilżony stężonym kwasem siarkowym daje roz
twór czerwono fiołkowy. Topi się w temp. 95'.

Używa się zewnętrznie, do wcierania Wciera się dziennie 
1 do 2 razy po 2 gr., zapomocą rękawiczki gumowej. Fabr. Hoff
mann, La Roche, Bazylea.

Hexamethylentetraminum acetylsalicylicum =  Hexapyrinum.
Heximethylentetraminum camphonicun =  Amphotropin.
Hexamethylentetriminum dijodatam Patrz Novojodin.
Hexamethylentetraminum resorcinioam =  Hetralin.
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Hexamethylentetraminum sulfosalicylicum =  Hexal.
Hexamethylei tetrammum triguajacolum =? Hesamekol.
Hexamine =  Hexamothylentetraminum.
Hexamint. Tabletki, obdarzone miłym zapachem i smakiem, 

wydzielające przy użyciu aldehyd mrówkowy. Używa się do dezyn
fekcji krtani i dróg oddechowych. Fabr. Dr A. Voswinkel, Berlin.

Hexanatrine. Mieszanina hesamothylentetraminum i Natrium 
biphosphoricum.

Hexapyrin. Hexamethylcntetraminum acetyłsalicylicum. 
06H40(CH3C0).C()OH (CH,)8N4 Bezbarwne, bezwonne kryształki, 
łatwo rozpuszczalne w wodzie i alkoholu. Roztwory, otrzymane na 
zimno, posiadają odczyn obojętny; na gorąco następuje hydroliza 
i odczyn stajo się kwaśny. Topi się w temp. 118— 119°. Zażywa 
się 3 razy dziennie po 0 5 gr. hcxapyriny pod postacią proszków, 
pigułek lub tabletek. Działa podobno jako środek rozpuszczający 
kwas moczowy i zabijający bakterje moczowe. Fabr. Dr. L. Egger 
i J. Egger, Budapeszt.

Hexophan. Acidum oxyphenylchinolindicarbonicum.

Żółty, bezwonny proszek, niemal nierozpuszczalny w wodzie, alko
holu i eterze, trudno rozpuszczalny w ciepłym kwasie solnym, łatwo 
rozpuszczalny w ługu sodowym i amoniaku. Roztwór Hexophanu 
w 7,o n. ługu sodowym (0,1 gr. w 7 cm3) barwi się od kropli rozcień
czonego roztworu chlorku żelazowego na czerwono, od kropli roz
tworu Fehlinga zaś — na oliwkowo-ziełono. Jeżeli skłócimy 0,5 gr. 
Hexophanu z 10 cm3 eteru i przefiltrujemy, to przesącz nie powi
nien pozostawiać dającej się zważyć pozostałości. I gr. hexophanu 
winien się klarownie rozpuszczać w 10 cm3 amoniaku; roztwór ten 
nie powinien zmieniać się od wody siarkowodorowej ani przed, ani 
po zakwaszeniu kwasem octowym .Gdy amoniakalny roztwór hexo- 
phanu przesycimy rozcieńczonym kwasem azotowym, to przesącz nie 
powinien zmieniać się ani od roztworu azotanu srebra, ani od roz
tworu azotanu barowego. Hexophan nie powinien pozostawiać po
piołu. W celu zneutralizowania 0,5 gr. hexophanu, rozpuszczonego 
w 40 cm3 V,, n ługu sodowego, winno się zużywać 9,4 do 9,45 cm3 
»/,» n. kwasu.

Hexophan używa się w dawkach po 1 gr. 3—4 razy dziennie, 
w przypadkach artretyzmu. Do wstrzykiwań podskórnych używa się 
Hoxo phan-Na t r i u m. U6H6N.COONa.C6H,(OHiCOONa-l- 10H,0; 
1,63 cz. Hexophan-Natrium odpowiada 1 gr. Hoxophauu. Fabr. Mei- 
ster, Lucius i Briinig, Hoechst.

Histamin. B-imidoazolyloethy lamina, otrzymana z histidyny. 
Służy jako środek'wywołujący bóle porodowe. Zażywa się 30 kropli 
0,1% ego roztworu, lub podskórnie wstrzykuje się nie więcej niż
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0,001 gr. Należy stosować bardzo ostrożnie gdyż zauważono już 
niepożądane i niebezpieczne działania uboczne tego środka. Fabr. 
Fr. Bayer i S-ka, Leverkusen.

Histopin. Wyciąg ze stapbylokokków, używany do miejsco
wego uodpornienia skóry przeciw infekcji staphylokokkowej. W han
dlu znajduje się z domieszką rozcieńczonego roztworu żelatyny i 0,5% 
fenolu oraz pod postacią 20— 30%-ej maści lanolinowej. Używa się 
głównie do leczenia czyraków. Fabr. Nitritfabrik, Copenick.

Holopon. „Ultrafiltratum Meconii“. Wyciąg z opium, otrzy
many przy pomocy ultrafiltracji, zawierający więc jedynie krystalo- 
idy, i pozbawiony żywic, śluzowych substancji i t p. Przezroczy
sty, jasno-żółty płyn, o zapachu i smaku opium. 10 części Holopo- 
nu odpowiadają 1 części opium. W handlu znajduje się pod posta
cią tabletek po 0,5 gr.. czopków po 0.5 gr., oraz ampułek po 1,1 cm1. 
Fabr. Dr. H. Byk, Oranienburg.

Homosan. Pod tą nazwą w handlu znajdują się dwa prepa
raty: l. Haematogen, wyrobu firmy J. D. Riedel w Berlinie,
2. Maść jothionowa z mentolem i salicylanem metylowym.

Hormin. Preparat organoterapeutyczny, znajdujący się w han
dlu w 2 odmianach, jako Horminum masculinum i Horminum fe- 
mininum, a mianowicie pod postacią amputok po 1 cm3, tabletek 
i czopków.

Horminum masculinum zawiera czynniki działające jąder, Glau- 
dulae thyreoidinae, Glandulae suprarenales, Hypopbysis i Pancreas.

Horminum femininum zawiera czynniki działające jajni
ków. Glandulae thyreoidinae Glandulae suprarenales, Hypopbysis 
i Pancreas.

Używa się. w przypadkach niedomogi płciowej, neurastenji, 
osłabienia i wyczerpania, przedwczesnych objawów starości i t p. 
Jedna ampułka lub 1 czopek odpowiada 3 gr. powyższej mieszani
ny gruczołów. Jedna tabletka odpowiada 1 gr. takiejże mieszaniny. 
Zażywa się dziennie 3 — 6 tablttek, lub stosuje się 1—2 czopków, 
lub zastrzykuje zawartość jednej ampułki na dobę, lub co drugi 
dzień. Fabr. przetworów farmac. W. Natterer, Monachium.

Hormonal. (Peristaltikhornnu podług Dr Zudzeral. Prepa
rat organoterapeutyczny ze śledziony. Żóltawo-brunatny płyn, o od
czynie alkalicznym. Zastrzyki międzymięśniowe zawierają 0,25% 
chlorowodorku |3-eukainy. Używa się do pobudzania ruchu robacz
kowego jelit. Wstrzykuje się 15—20 cm 3 płynu. Podczas injekcji 
hormonalu należy unikać injekcji morfiny. Farbr. Chem. E Sehering, 
Berlin.

Hyarcol. Maść, zawierająca 10% srebra koloidalnego.
Hycyan. Tabletki niebieskawego koloru, zawierające po 0,5 gr. 

łatwo rozpuszczalnego Hydrargyrum oxycyanatum. Używa się do 
dezynfekcji, w roztworach 1 tabletki na 1/2—1 litra wody. Fabr. Dr. 
R. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Hydraganit. Pastylki, zawierające po 0,5 gr. Hydrarg. oxy- 
cyanatum, wyrobu apteki Emmel w Monachium.

Hydrargyrum atoxylicum =  Aspirochyl.
Hydrareyrum caseinicum. Przetwór, otrzymany drogą strąca-
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nia alkoholem roztworu obojętnego kazeinianu potasowców i chlorku 
rtęciowego. Używa się zamiast innych przetworów rtęciowych.

Hydrargyrum dijodparaphenolsulfonlcum =  Anogon.
Hydrargyrum hermophenylicum =  Hermophenyl.
Hydrargyrum et Lithium jodatum. Żółte, rozpływające się 

kapsułki, rozpuszczalne w wodzie i alkoholu. Używa się do de
zynfekcji.

Hydrargyrum Kalium nitroparaphenolsulfonicum =  Pkenegol.
Hydrargyrum nucleinicum. Patrz Mercurol i Lćvurargyre.
Hydrargyrum sulfaguajacolicum. Hg(C6H3.OH.OCH3.SOp2. 

Brunatno kryształki, łatwo rozpuszczalne w wodzie; wodne roztwo
ry dają się wyjaławiać. Stosuje się w przypadkach przymiotu.

Hydrarsan. Mieszanina 10 gran fenacetyny, 1/8 grana subli- 
matu, 1/2 grana chlorku arsenu i 5 gran jodku potasowego. Sto
suje się przeciw przymiotowi.

Hydrarsol. Ampułki, zawierające Hydrargyrum salieylicum 
1 Arrkćnal. Fabr. Klawe, Warszawa.

Hydrarsyl. Pod tą nazwą znajduje się w handlu preparat, 
zastępujący Enesol. Są to ampułki, zawierające 2 cm3 słabo alka
licznego roztworu 0,02 gr. Natrium monomethylarsenicicum i 0,012 gr. 
Hydrargyrum salieylicum w wodzie. Wstrzykuje się przez 10 — 12 
dni zawartość jednej ampułki międzymuskularnie, przeciw przy
miotowi.

Hydrasticon. Extractum Hydrastidis eomp. Zawiera Secale 
com. spiss., i Extr. Hydrastidis Canad. Zażywa się 3 razy dziennie 
po 20 — 30 kropel. Fabr. „Laokoon , Lwów.

Hydrastol. Otrzymane specyalną metodą Extr. Hydrastis 
fluidum o stałej zawartości hydrastyny (2% ). Miesza się z wodą bez 
zmętnienia. Posiada smak gorzki. Używa się jako Haemostypticum

Hydrastopon Przetwór, zawierający 0,08% Hydrastininum 
hydrochloricum i 0,2% Papaverinum hydrochloricum. W handlu znaj
duje się pod postacią przezroczystego płynu, o aromatycznym za
pachu, i' pod postacią tabletek. Używa się w przypadkach dolegli
wego miesiączkowania 3 razy dziennie po łyżce stołowej, lub 3—4 
razy dziennie po jednej tabletce. Fabr. Ka'ser Friedrich Apotbeko, 
Berlin.

Hydrion. Tabletki, składające się z Hydrargyrum bichloratum 
0,20 gr., Calcium chloratum O 11 gr, Natrium chloratum 2,085 gr., 
Kalium chloratum 0 045 gr. Służy do preparowania roztworów su- 
blimatu zapomoeą zwykłej wody.

Hydrochininum Methylhydrocupreiuum C20Hłr,O2N2 \r 2H20. 
Biały, krystaliczny proszek, mało rozpuszczalny w alkoholu, eterze 
i chloroformie. Topi się w temp. 148"; daje odczyn talleiochinowy.

Hydrochininum hydrochloricum. zwane także Dihydrjchininnm 
hydrochloricum. C20H26KT2Oi.HC14-2HJO Biały, gorzki krystaliczny 
proszek, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie (w0,5cz.). Rozpusz
cza się też łatwo w alkoholu i chloroformie, nie rozpuszcza się na
tomiast w eterze. Wodny roztwór jest bezbarwny i posiadł odczyn 
słabo alkaliczny. Zawiera 81,8$ hydrochininy.
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5 cm3 wodnego roztworu Hydrochininum hydrochloricum 
(1:100), zadane 1 cm3 wody chlorowej i nadmiarem amoniaku, bar
wi się na zielono. Zakwaszony kwasom azotowym wodny roztwór 
chlorowodorku bydrochinińy daje z roztworem azotanu srebra biały, 
serowaty osad. Suszony w temp. 100' chlorowodorek hydrochininy 
nie powinien tracić na wadze więcej, jak 0,09%. Gdy 5 cm3 wodne
go roztworu tej .soli1  :100 zadamy 5 cm3 rozcieńczonego kwasu 
siarkowego i dodamy 5 kropli roztworu nadmanganianu potasowe
go (1 : 100). to barwa czerwona płynu winna nie zanikać conaj- 
mniej w ciągu jednej minuty (od roztworu chininum hydrochloricum 
barwa ta znika) W stężonym kwasie siarkowym (1 cm3) winno się 
Hydrochininum hydrochloricum (0 05 gr.) rozpuszczać udzielając roz
tworowi barwy conąjmniej blado żółtawej. Roztwór tej samej ilości 
proparatu w 1 cm3 kwasu azotowego winien być niemal bezbarwny. 
Po spaleniu winno pozostawać conajwyżej 0 1% popiołu

Hydrochininum hydrochloricum stosuje się zamiast soli chini
ny, szczególnie do injekcyj podskórnych w dawkach po 0,02, 0.05, 
0,1, 0,2,  0,25, 0,3 gr., w przypadkach kokluszu, malar.i i t  p. Fabr. 
Zjednoczone fabryki chininy Zimmer i S ka. Frankfurt nad Menem.

Hydrocithin. Otrzymuje się z owolecytyny traktowaniem wo
dorem w obecności katalizatorów; zawiera przeto tylko nasycone 
kwasy tłuszczowe. Liczba jodowa 7. Biały, krystaliczny proszek, 
niemal bezwonny i pozbawiony smaku; w alkoholu gorącym roz- 
rozpuszcza się łatwo, również w eterze. Kwasy i ługi rozkładają hy- 
drocitinę na cholinę, glicerynę, kwas fosforowy i nasycone, wysoko 
topliwe kwasy tłuszczowe. Chroniona przed działaniem światła i po
wietrza przechowuje się długo, nie rozkładając się. Stosuje się jak 
lecytynę. Fabr J. D. Riedel, Berlin — Britz

Hydroergotonina =  Ergotoxina.
Hydrojodoborat =  Ulsanin
Hydropiperol Perkulat alkoholowy rdestn (Polygon. Hydro- 

piper). Fabr. „ Pge:‘, Warszawa.
Hydropsin. Elixir Scillao compositum. Zawiera wyciąg ze 

świeżego Bulbos Seillae miód Kalium borotartaricum i T-ra Gen- 
tianae. Służy jako Diureticum. Fabr. Apteka morska w Gmundon.

Hydropyrin Grifa Preparat ten, w odróżnieniu od Hydro- 
pyriny, wypuszczonej poi tą nazwą przez firmę Gedeon Richter 
w Budapeszcie, nie jest. acetylosalicylanem sodowym, lecz aeetylo- 
salicylaneoi litu. Preparat jednak znajdujący się w handlu zawiera 
także sód i salicylan litu. oraz ślady kwasów salicylowego i octo
wego. Biały proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. W alkoholu, 
eterze rozpuszcza się mało. Używa się zamiast aspiryny, w daw
kach po 0,5 — 1 gr., w proszkach lub tabletkach.

N e o h y d r o p y r i n  jest solą magnezową kwasu acety
losalicylowego Fabr. Gedeon Richter, Budapeszt.

Hygieatabletten Tabletki, składające się z 10 cz. kwasu 
borowego, 1 cz. kwasu cytrynowego, ’ /2 cz. Zincnm sozojodolicum 
i Suprareninum boricum w stosunku 0,25 : 10.000. Fabr. Apteka 
Noffke, Berlin.

Hygralon. 30%-wa maść rtęciowa, otrzymana zapomocą mydlą 
potasowego, spreparowanego z oleju kokosowego. Znajduje się
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w handlu w tubkach szklanych. Nie tłuści. Fabr. Dr. Oestreieher, 
Berlin.

Hymetarol. Wodny roztwór Natr. methylarsenicicum i Aci- 
dum mercurisalicylicum w ilości odpowiadającej 0,5% Hg i 0,61% As. 
W handlu znajduje się pod postacią ampułek. Używa się do wstrzy- 
kiwań w przypadkach przymiotu i malarji. Fabr. Br. Salomon, 
Charlottenburg.

Hymetarsan =  Hymetarol.
Hypamin, Wyciąg z przysadki w ampułkach po 1,1, 2,6, do 

10 cm3. Jeden cm* wyciąga odpowiada 0 05 gr. świeżego organu. 
Służy jako środek pobudzający bóle porodowe, używany w prakty
ce weterynaryjnej. Fabr. Chem Aubing koło Monachium.

Hyperid. Płyn, zawierający glicerynę, formalinę, ałun, boraks 
i kwas borny Fabr Galena Trzemieszno.

Hypernephrin. Syntetycznie otrzymany hormon nadnercza 
(ortodwuoksyfenyloetanolometylamina). Niemal biały, krystaliczny 
proszek, nierozpuszczalny w zwykłych rozpuszczalnikach. W celu 
otrzymania roztworu byperuephriny rozpuszcza się tę zasadę w rów
nowartościowej ilości kwasu solnego rozcieńczonego i otrzymany 
roztwór nastawia na pożądaną koncentrację zapomocą 0,9%ego roz
tworu pozbawionej alkaloidów soli kuchennej. Stosuje się w roz
tworach 1:1000, jako adrenalinę. Fabr. Gesel. fur Reinchemie, 
Berlin NW.

Hyperol. Stały preparat z wody utlenionej Kombinacja dwu
tlenku wodoru i mocznika z dodatkiem w celu utrwalenia 0,08% 
kwasu cytrynowego. W handlu znajduje się pod postacią krysta
licznego proszku lub tabletek po 1 gr. Zawiera około 34% H20 2. 
W wodzie rozpuszcza się częściowo. Zapomocą eteru można wy
ekstrahować H2O2 Stosuje się. jako wodę utlenioną. Fabr. Gedeon 
Richter, Budapeszt

Hyperol ogrzany w epruwetce topi się powoli, przyczem 
gwałtownie się burzy. Rozkłada się przytem całkowicie sa wodę, 
tlen i amoniak. Gdy stop powyższy, po ostudzeniu, rozpuścimy 
w wodzie, to po dodaniu ługu sodowego i małej ilości roztworu 
siarczanu miedzi płyn barwi się na fioletowo (odczyn binretowy). 
Wodę utlenioną stwierdzić możemy w hyperolu zapomocą odbarwię 
nia roztworu nadmanganianu w kwaśnym i alkalicznym odczynie, 
zapomocą wydzielenia jodu z jodków w kwaśnym rozczynie, zapo
mocą zabarwienia eteru na niebiesko po dodaniu kwasu chromowe
go do hyperolu. Hyperol wydziela z kwasem solnym chlor, ze stę
żonym kwasem azotowym —tlen Wodny roztwór hyperolu, po za
kwaszeniu kwasem azotowym nie powinien dawać osadu lub zmęt
nienia od roztworu azotanu srebra lub azotanu barowego.

Hypnopanton. Tabletki, zawierające 0,015 gr. pantoponu. 
0,5 gr. Natr. diaethylbarbituricum i 0,3 gr. fenacetyny. Zażywa 
się na pół godziny przed spaniem ’ /2—1 tabletki. Fabr. Dr. Kneu- 
biihler, Zurych.

Hypnosan. Natr. diaetbylbarbitaricum w tabletkach po 0 5 gr., 
wyrobu fabr. L. Spiess, Warszawa.

Hypnoval. Bromizoralerylamidochloral. Środek nasenny uży
wany w dawkach po 1 gr.
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Hypoloban Fliess. Powleczone czekoladą tabletki, zawierające 
przetwór z przedniej części przysadki mózgowej, po 0 3 gr. Stosuje 
się w przypadkach bolesnego miesiączkowania, moczenia nocnego 
i t. p Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Hypophysin. Siarczan substancji działającej z Glandula pitu- 
itaria. Żółtawo biały, krystaliczny proszek, łatwo rozpuszczalny 
w wodzie; wodny roztwór posiada odczyn kwaśny. W alkoholu, 
estrze octowym i acetonie rozpuszcza się mało. Zalkalizowany sodą 
roztwór hypophysiny daje z alkalizowanym sodą roztworem kwasu 
dwuazobenzolosulfonowego czerwone zabarwienie. Stosuje się w prak
tyce ginekologicznej podskórnie lub międzymięśniowo 1 cm* 1%-go 
roztworu. Fabr. Hoechster Farbwerke.

Hypophysol. Odpowiada podobno całkowitej przysadce mózgo
wej. Zażywa się 2 — 3 razy dziennie po 0,3 do 0.5 gr. w tabletkach, 
lub używa się w roztworze do injekcji. Fabr. Prof. Poehl, Pe
tersburg.

Hypophytroin. Mianowany fizjologicznie wyciąg z lejkowatej 
części przysadki mózgowej, w ampułkach. Wstrzykuje się podskór
nie 1 cm3. Służy jako środek pobudzający bóle porodowe. Fabr. 
C. Fladra, Berlin O.

Hyporit. Składa się przeważnie z podchlorynu wapnia 
Ca0312, nieznacznej ilości wapna i chlorku wapnia. Suchy, biały, 
trwały proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, o odczynie słabo 
alkalicznym. Używa się do leczenia ran zamiast roztworu Dobber- 
tina, do płukania ust w roztworach, zawierających 0,05% czynnego 
chloru. W handlu znajduje się też pod postacią maści i 5—10%-wej 
przysypki. Fabr. Chem. Griesheim, Elektron.

Hypototal. Tabletki, zawierające substancje działające przy
sadki mózgowej 1 tabletka odpowiada 0,3 gr. świeżego gruczołu. 
Fabr. Dr. Laboschin, Berlin N. W.

Hyrgarsol =  Arsenohyrgol.
Hysterol. Kapsułki żelatynowe, zawierające po 0.25 gr. Bor- 

neolum valerianieum. Używa się jak Bornyval. zamiast zwykłych 
preparatów walerjanowych. Fabr. G. Pohl, Schonbaum — Gdańsk.

Ibol. Antyseptyczny proszek do ran, zawierający drobny wę
giel, 5% absorbowanego wolnego jodu, wyjałowioną glinkę i talk. 
Fabr. E. Merck Darmstadt.

ichden. PisCarol. Usiarczony preparat z oleju smołowego, 
Posiada jakoby te same własności fizykalne i chemiczne jak i Ammo- 
nium suifoichtyolicum. Zastępuje ichtyol. Fabr. Liidy i S-ka. 
Burgdorf (Szwajcarja).

Ichtocalcium =  Calcium ichtyolicum.
Ichtocalcol. Tabletki z Calcium ichtyolicum (0,25 gr.), i Cale. 

carbcnic. Zażywa się '/2 — 6 tabletek dziennie. Fabr. Klawe, 
Warszawa.

Ichtoferrum =  Ferrum ichtyolicum.
Ichtyolidin. Piperazinum ichthyolicum, Piperazinum thiohydro- 

carburosulfonicum. Brunatnawo- czarny proszek, nierozpuszczalny 
w wodzie, łatwo rozpuszczalny w płynach alkalicznych. Obdarzony 
jest słabym zapachem i gorzkim smakiem. Zawiera 15̂  piperazyny
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i 16% siarki. Zażywa się w przypadkach artretyzmu skazy moczano
wej 3 — 4 razy dziennie po 0,25 gr., pod postacią tabletek. Fabr. 
iordes, Hermanni i S-ka, Hamburg.

lchthyomentol. Płyn, zawierający Ammon. sulfoichtyolicum, 
alkohol, eter, mydło amonjakalne, Methylium salicylicum, mentol 
i olejki eteryczne. Fabr. Edelman, Sambor.

Ichthysmut. Bismuthum subsulfoichtyolicum,
Idramint. Tabletki, zawierające paraformaldehyd i mentol, 

wyrobu firmy J. D. Riedel, Berlin.
Igbusan. Miękka, biała masa, składająca się z wazeliny, lano

liny, skrobi, wody. tlenku cynku i oliwy. Zaperfumowana Ol. flor. 
aurant. Służy jako maść lecznicza w praktyce dziecięcej. Fabr. 
Braumiiller, Berlin.

Igebin. Tabletki, zawierające pyramidon, alkaloid chiny i czyn
nik działający orzeszków kola. Tabletki ważące po 0,2 gr. Służy jako 
Antipyreticum i Antirheumaticuui. Fabr. Braumiiller i S-ka, Berlin.

Iglodine, Roztwór trójjodoetylofenolu. Środek antyseptyczny 
do ran.

Ilmesol. Bezwodny kwaśny siarczan a-oksychinoliny. Śro
dek antyseptyczny.

Iłun. Bardzo czysta kreatynina. Służy do badania działalności 
nerek. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Imido. 1% roztwór B-imidoazolyletylaminy, której obecność 
stwierdzono w sporyszu. Posiada własności fizyologiczne podobne do 
adrenaliny. Haemostaticum. babr. Hoffman La Roche, Bazylea.

Incarbon. Zawiesina czystego węgla z krwi, znajdująca się 
w ampułkach po 40 cm3. Stosuje się do wstrzykiwań międzyżylnycb, 
w praktyce weterynaryjnej, w celu absorbcji toksyn i bakteryj 
w organizmie. Stosuje się w przypadkach zarazy pyskowej i racic. 
Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Influenza-Tee. Składa się z Herba Centauri minor., Herba 
Trifol. fibrin. aa 100,0, Cortes Chinae fusc., Radix Graminis, Radis 
Taraxaci ana 50.0.

Influenzin. Mieszanina fenacetyny, kofeiny, salicylanu chini
ny i soli kuchennej. Stosuje się w przypadkach influenzy.

Infundine. Wyjałowiony wyciąg z lejkowatej części Glandula 
pituitaria. Stosuje się w praktyce ginekologicznej.

Inhaloid. Tabletki, zawierające sól kuchenną, kwas borny, 
mentol i Eukalyplol. Używa się w roztworze wodnym do inhalaeyj.

Inhalol. Proszek do inhalacji. Zawiera sól kuchenną z do
mieszką Ol. Pini pumilionis i mentolu. Fabr. K. Schopper, Bielsko.

Inhibin. Tabulettae haemostaticae. Brunatnawo-żólte tabletki, 
zawierające podług danych producenta, 2% roztworu adrenaliny 
1:1000, 1% stypticiny, 1'/% ferripiryny, 2’/2 siarczanu chininy, 0,5* 
Liq. Ferri sesąuichlorati, '/t% antipiryny, oraz 10% Acidum tartar- 

Natr. bicarbonicum (14-2). Służy jako Haemostaticum. Wprowa
dza się do pochwy 3 razy dziennie po jednej tabletce. Fabr. Luit- 
poldwerk, Monachium.

Inositphosphorsaures Eisen =  Eisenphytin.
9
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Insipin. Siarczan dwuglykolowego estru chininy.

° < C h !-C O  S S aS !  • H*S0< +  3H’0 ' Biały, 
proszek, pozbawiony smaku, rozpuszczalny w zimnej wodzie i zim
nym alkoholu; w gorącej wodzie i gorącym alkoholu rozpuszcza się 
bardzo mało. Roztwór insipiny w rozcieńczonym kwasie siarkowym 
posiada niebieską fluorescencję. Alkalia rozszczepiają insipinę. Zawie
ra 72,2%; chininy. Insipina rozpuszczona w nieznacznej ilości kwasu 
azotowego daje z roztworem azotanu barowego biały osad. W stężo
nym kwasie siarkowym (l cm3) rozpuszcza się insipina (0,05), dając 
jasno-żółty roztwór. 5 cm3 roztworu, otrzymanego przy pomocy 
rozcieńczonego kwasu siarkowego (1:200), po dodaniu 1 cm3 mocnej 
wody chlorowej, daje po przesyceniu amoniakiem zielone zabarwie
nie. Insipina używa się zamiast chininy, w przypadkach malarji, 
szczególnie w praktyce dziecięcej. Zażywa się 6—9 razy, lub 3—4 
razy po 0,4 gr. Fabr. C. F. lioehringer, Mannheim; Zimmer, Frank
furt nad Menem i Fr. Bayer, Elberfeld.

Insulina. Preparat z trzustki, stosowany przeciw cukrzycy. 
W handlu znajduje się pod postacią płynu do injekcji i pod posta
cią proszku.

Intestibacter. Czysta hodowla bakteryj Glycobacter proteoly- 
ticus. Fabr. Hygiene Laboratorium, Berlin — Wilmersdorf.

Intestifermin. Matę białe tabletki, zawierające Bacillus Gly
cobacter proteolyticus i bakterje Yoghurtu. Zażywa się 1—2 table
tek po jedzeniu, w celu odtrucia jelit. Fabr. Hygiene-Laboratorium, 
Berlin — Wilmersdorf.

Intolin. Wyjałowione drożdże piwne w proszku lub pod po
stacią tabletek po 0,0 gr. Nie posiada zapachu i smaku. Zażywa 
się 3 — 5 tabletek dziennie. Fabr. O. Schlieper i S-ka, Fiirsteu- 
feidbruek.

Intrait de Digitale Dausse. Zawiera taninian digitaliny, znaj
dujący się w żywej roślinie. Jasno-żółty proszek, łatwo rozpuszczal
ny w wodzie. 0,1 gr. preparatu odpowiada działaniu toksycznemu 
1 mg. digitoksyny. Używa sie jako preparat digitalisowy. W handlu 
znajduje się również pod postacią kropli. Fabr. Dausse, Paryż.

Intrait de Valeriane. Wyciąg z walerjany. otrzymany w spe
cjalny sposób. W handlu znajduje się pod postacią kropli i pigułek. 
Zażywa się 2—3—6 łyżeczek od kawy na dobę, lub 4 -6 -1 2  pi
gułek. Fabr. Dausse, Paryż.

Ipepyramon. Zawiera Pyrenol, Rad. Ipecacuanhae, Althaeae, 
Iridis, Flor. Yerbasci, Fol. Farfarae, Extr. Liquiritiae Fructus 
Anisi. Fabr. Gaertner, Pabjanice.

Iriphan. Strontium phenylchinolincarbonicum. 
(C9HiN.C6H5.C00|4Sr-ł-2'/2H20. Żółtawo-biały proszek, składający 
się z drobnych igiełek Trudno rozpuszcza się w wodzie zimnej, 
łatwo w gorącej. Zawiera 14% Sr. Wodny roztwór iriphanu (1:20), 
zadany roztworem węglanu lub dwuwęglanu potasowca, wydziela 
gęsty, biały osad, łatwo rozpuszczalny w kwasie solnym i azoto
wym. Wodny roztwór Iriphanu daje z roztworem chlorku żelazowe
go brunatnawo-żólty osad. Iriphan rozpuszcza się w kwasie solnym 
i wydziela od wody bromowej pomarańczowy osad. Gdy strącimy 
z Iriphanu zapomocą kwasu siarkowego, kwas fenylocinchoninowy
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i wyługujemy go z mieszaniny alkoholem, to po przekrystalizowa- 
nin z alkoholu, topić się on winien w temp. 208 — 210«. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek. Zażywa się jako środek od 
artretyzmu, w dawkach do 0,5—1 gr. 3 do 4 razy dziennie. Fabr. 
Dr. W. Wolff i S-ka, Elberfeld.

Isalycol =  Kampherol.
Isapogen. Używany do wcierania rreparat jodowy, zawiera

jący 6% jodu i 6% kamfory. Brunatnawo żółty, sy ropo waty, trwały 
płyn. o zapachu kamfory. Z wodą daje emulsję. Używa się w przy
padkach cierpień reumatycznych; wciera się 2 razy dziennie po 
' /2— 1 łyżeczki od herbaty. Fabr. C. Peltzer, Kolonja.

Pod tą samą nazwą w handlu znajduje się przysypka, skła
dająca się 8 cz. wyjałowionego Bolus alba i 2 cz. lsapogenu

Isapogenum salicylatum. Isapogen, zawierający 10% kwasu 
salicylowego.

Isatophan. Kwas metoksyfenylochinolinokarbonowy.

Żółty krystaliczny proszek, nierozpuszczalny w wodzie, łatwo roz
puszczalny w alkoholu i alkaliach. Topi się w temp. 216*. Roztwór 
isatophanu w stężonym kwasie siarkowym posiada barwę czerwo- 
nawo-brunatną. Woda bromowa z roztworu takiego strąca żółty 
osad. Roztwór isatophanu w alkoholu posiada barwę cytrynowo- 
żółtą: od roztworu chlorku żelazowego barwi się na czerwonawo- 
brunatno. Nagrzany ponad swój punkt topliwości, rozkłada się, 
wydzielając kwas węglowy i metoksyfenylochinolinę pod postacią 
żółtego oleistego płynu. W handlu znajdują się tabletki po 0,5 gr. 
Używa się podobnie jak atofan. Fabr. E. Schering, Berlin. 

Isoamylhydrocupreinum =  Eucupinum. 
isobutylowy ester kwasu p. amidobenzoesowego =  Cycloform. 
Isovaleriansaureester des Amylenhydrats =  Valamin 
lsovaleriansaurefenchylester =  Fenchyval. 
Isovalerylacetyl phenolphtaiein =  Aperitol. 
isovalerylglykolsaure-Bornylester =  Neu-BornyvaI. 
Istizin. 1. 8. dwuoksyantrachinon.

Pomarańczowo-żółty, krystaliczny’, bezwonny proszek, pozbawiony 
smaku. Topi się w temp. 190—192“. Przy nagrzewaniu ostrożnem
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sublimuje. W wodzie i zwykłych organicznych rozpuszczalnikack 
rozpuszcza się z trudem, łatwiej natomiast w gorącym kwasie octo
wym lodowym. W  żrących alkaliach rozpuszcza się trudno; roztwór 
ten posiada barwę wiśniową. Roztwór 0,1 gr. istiziny w 1 cm* kwa
su siarkowego posiada barwę wiśniową; po rozcieńczeniu tego roz
tworu wodą opada istizina bez zmiany, pod postacią żółtych kłacz
ków. Przesącz otrzymany po przefiltrowaniu skłóconej mieszaniny 
istiziny z wodą (1 : 50), powinien posiadać odczyn obojętny, i nie 
powinien zmieniać się ani od azotanu srebra, ani od azotanu baro
wego, ani od chlorku żelazowego. Popiołu istizina pozostawiać nie 
powinna. Stosuje się w dawkach po 0,15—0.45 gr, lub pod posta
cią tabletek po 0,3 gr., jako środek przeczyszczający.

I s t i z i n um v e t e r i n a r i u m  jest preparatem mniej 
czystym, i dla odróżnienia posiada domieszkę nieszkodliwego barw
nika. Służy jako środek przeczyszczający w praktyce weterynaryj
nej. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Isural Pałeczki, składające się z białej, rozpuszczalnej w wo
dzie masy z domieszką 5, 10 lub 20% izoformu. Służy do zwalczania 
rzeżączki u kobiet. Fabr. Hof-Apotheke, Drezno.

lxolon Środek antyseptyczny w tabletkach, ważących 1 gr., 
zawierających jakoby Zincum tetraosybenzoicum. Tabletki roz
puszczają się w stosunku 1:125 w gorącej wodzie. Używa się do 
wstrzykiwać przeciw rzeżączce.

Jalo-Jalo. Pod tą nazwą znajdują się w handlu pigułki i ziół
ka. Pierwsze zawierają podług danych producenta Estractum Aloes, 
Extractum Rhei, Extract. Cascarae Sagradae oraz po 0,003 gr. Re- 
sinae Jalapae. Zażywa się 2—3 pigułki rano, naczczo, jako środek 
przeczyszczający. Ziółka zawierają Folia Senna# Tinnevelly, Herba 
Violae tricoloris, Cnrtes Frangulae, Radis Althaeae, Radix Liąuiri- 
tiae, Flores Sambuci, Folia Farfarae, Lignum Santali, Flores CyanP 
et Calendulae oraz Aloe granulata. Zażywa się jako środek prze
czyszczający, napar z dwu łyżeczek od herbaty tych ziółek. Fabr 
Laboratorium Valsana, Uttenweiler w Wirtembergji.

Jalon. Brunatny, bezwonny płyn, o miłym smaku, zawiera- 
sący 0,1? Collargolu. Stosuje się w przypadkach infekcji ogólnej, 
szczególniej żołądka i jelit Zażywa się po łyżeczce od herbaty lub 
łyżce stołowej do 6 razy dziennie. Fabr. Chemiczna Helfenberg 
w Saksonji.

Java-Tee Folia Orthosiphonis, oficynalne podług farmakopei 
holenderskiej. Używa się w przypadkach artretyzmu, cierpień pę
cherzowych i t. p.

Jecolein. Zawiesina tranowa, zawierająca 60% tranu, 22,5? 
mleka, 12? syropu, 2'/2? esencji aromatycznych, 3? gliceryny. Fabr. 
J. E. Strohschein, Berlin S. O.

Jocasanguin. Tabletki, zawierające hemoglobinę i połączenie 
jodu z białkiem. Każda tabletka zawiera 0,05 gr. jodu i 0,25 gr. 
hemoglobiny. Używa się przeciw skrufułom, anemji i t. p.

Jodaethyl-Tiosinaminum. Połączenie jodku etylowego z tiosin- 
aminą: zawiera 47? jodu.

Używa się pod postacią 20? roztworu do wstrzykiwać pod
skórnych lub międzymięśniowych. Dawka dla dorosłych 1 cm3, 
Fabr. y . Heyden Radebeul pod Dreznem.
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Jod Alboferrin. Tabletki alboferrynowe, zawierające po 0.025 
lub 0 05 gr. Kalii jodati. Daje się dzieciom skrofulicznym 2 razy 
dziennie po 1 do 2 tabletek. Fabr. G. Heli i Ska, Opawa.

Jodarsotropin. Tabulettae Jodi cum Arseno et Belladonna. 
24 tabletek zawiera 6 gr. Natr. jodati, 6 gr. Natr. bicarbonici, 
0/36 gr Acid. arsenicosi, 0.012 gr. Extract. fol. Belladonnae 
i 1.125 gr. Sacchar. lactis. Służy jako środek uspokajający, szczegól
nie w przypadkach bólów nerwowych i epilepsji. Fabr. G. Heli 
i S ka, Opawa.

Jodarsol. Roztwór Natrii arsenicosi i soli jodowych w wo
dzie, Zawiera 098% arsenu i 1.47% jodu. Fabr. Klawe. Warszawa.

Jodarsyl, Wyjałowiony roztwór 0.4 gr. Natr. jodati i 0.1 gr. 
Atoxyli. Wstrzykuje się międzyżylnie w przypadkach choroby Ba
sedowa; początkowo co 2 dni, później rzadziej. Fabr. B. Hadra, 
Berlin C. 2.

Jodaethyl-Thiosinamin. 20%-wy wyjałowiony roztwór jodo- 
etyltiosinammy. Zawiera około 47% jodu.

Jodotoxyl, Natrium p-jodphenylarsinicum. Jasno-różowe igieł
ki, rozpuszczalne w wodzie. Używa się w przypadkach przymiotu

Jodbehensaures Eisen =  Eisensajodin.
Jodchromkatgut Otrzymuje się przez 1 — 3 tygodniowe 

traktowanie katgutu wodnym roztworem jodu, jodku potasowego 
i dwuchromianu potasowego; przechowuje się w ‘/2% roztworze jodu 
i jodku potasowego. Trudniej resorbuje się, niż inne gatunki 
katgutu.

Jodcollargol, Koloidalny jodek srebra; żółte płatki, zawiera
jące 31.7% srebra, 37 3% jodu i 31% koloidu ochronnego. Rozpusz
cza się w wodzie, poniżej 5o°, dając mleczny płyn, czerwonawo- 
żółty w świetle przechodzącem. Sól kuchenna, białko, alkalia nie 
strącają jodcollargolu z jego roztworów, strącają go jednak kwasy. 
Od cyanku potasowego i tiosiarczanu sodowego roztwory jodcollar
golu stają się bezbarwne — woda chlorowa wydziela jod. Stosuje 
się do wstrzykiwań międzyżylnych, po 5 do 10 cm3 0.2%-ego roz
tworu, w przypadkach zachorzeń luetycznych, infekcyjnych, chro
nicznego reumatyzmu stawowego i t, d. Fabr. v. Heyden, Rade- 
beul pod Dreznem.

Joddihydrooxypropan =  Alival.
Jod-Diuretal. Tabletki, zawierające po 0.2 gr. Kalii jodati 

i 0.5 gr, Tbeobromini. Stosuje się w przypadkach arteriosklerozy, 
astmy sercowej, Angina pectoris, 3 — 4 razy dziennie po '/2 tablet
ki. Fabr. Knoll i S-ka, Ludwigshafen nad Renem.

Jod-Dynamogen. Preparat, zawierający 80 cz. roztworu he
moglobiny, 10 cz. Sherry, 10 cz. gliceryny z domieszką jodu. Fabr, 
uprzywilej. Apteka w Pile.

Jod-Elarson. Tabletki, zawierające po 0.005 gr. Elarsonu 
i 0.065 gr. jodku potasowego Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Jodeol. Jod koloidalny, otrzymany drogą rozpylenia zapomo- 
cą elektryczności i stabilizowany zapemocą terpenu z grupy kam- 
fory. W handlu znajduje się pod postacią 50% ego roztworu, lub 
pod postacią roztworu w ampułkach po 0.2 gr. jodu. Stosuje się 
zewnętrznie.
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Jodergon. Tabletki, zawierające po 0.05 gr. organicznie zwią
zanego jodu, siarczan sodu, magnezję i talk. Fabr. Klawe, War
szawa.

Jodex. Maść, zawierająca preparat jodowy oraz 5% Methy- 
linm salicylicnm. Używa się w przypadkach reumatyzmu.

Jodfortan. Połączenie jodku wapnia z mocznikiem. 
CaJ2|CO(NHj)2]6. W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 
0.25 gr. Bezbarwne, przezroczyste kapsułki, rozpuszczalne w wo
dzie i alkoholu; roztwór wodny jest obojętny, P. topi. 167.5°. 
Zawiera jodu 38.5%. Stosuje się jako wewnętrzny preparat jodowy, 
zamiast jodku potasowego. 1 tabletka odpowiada 0.1 gr. jodu. 
Zażywa się w przypadkach przymiotu 3 razy dziennie po 2 — 3 ta
bletki; przy arteriosklerozie 3 razy dziennie po jednej tabletce. 
Fabr. A. Jaffć, Berlin O. 27.

Jod-Fortonal. Tabletki, zawierające 0.05 gr. organicznie zwią
zanego jodu, lecytyny i żelaza. Zażywa się 3 razy dziennie po 
1 tabletce.

Jodgomenol. Mieszanina Oleum Melaleucae viridiflorae z na
lewką jodową. Trzyma się jakoby lepiej niż Tinctura Jodi.

Jodhyrine Deschamps. Opłatki, zawierające połączenie białka 
z jodem. Służy przeciw otyłości egzemie i t. p. Zażywa się rano 
1 — 2 tabletek Fabr. Dubois. Paryż.

Jodial. Kapsułki, zawierające 20% jodu związanego z biał
kiem i pod postacią jodku potasowego. Fabr. Spiess, Warszawa.

Jodicum. Tabletki (J. I i II) do preparowania nalewki jodo
wej: jedne z nich zawierają kwas jodowy, drugie — jodek potaso
wy. W ostatnich czasach zamiast tabletek z kwasu jodowego sto
sować zaczęto tabletki z Ammonium persulfuricum. Tabletki roz
puszcza się w wodzie. Fabr. Dr. A. Brettschneider, Berlin N,

Jodiperol Środek dezynfekcyjny, polegający na tem, że wza
jemnie na siebie działają jodek potasowy i nadtlenek wodoru, wsku
tek czego działać mogą równocześnie jod i tlen, wydzielające się 
in statu nascendi.

Jodipsol. Podług danych producenta jest to połączenie jodi, 
(6%), osymetylenu (14%) i krezolu (80%). Brunatny proszek, obda
rzony wyraźnym zapachem krezolu. Rozpuszcza się w alkoholu 
i eterze, nie rozpuszcza się w wodzie; trudno — w rozcieńczonych 
alkaliach i kwasach. Służy jako środek antyseptyczny. Zażywa się 
w opłatkach po 0.1 do 0 5 gr., lub używa się zewnątrz pod posta
cią proszku, pudru, maści, czopków lub roztworu. Fabr. H. Wolf- 
rum i S-ka, Augsburg.

Jodlysin Ciemno-brunatny płyn o zapachu i smaku peptonu; 
zawiera 4% organicznie związanego jodu. 25 kropli odpowiada dzia
łaniu 0.2 gr. Kalii jodati. Zażywa się 3 razy dziennie po 10 do 50 
kropli. Fabr, Laokoon, Lwów.

Jodmetaferrin. Metaferryna, zawierająca 7.5% organicznie 
związanego jodu, 7.57% żelaza i 8% kwasu fosforowego, W handlu 
znajduje się pod postacią tabletek. Jasny, bezwonny, brunatnawy 
proszek, pozbawiony smaku. Nie rozpuszcza się w wodzie i zwy
kłych rozpuszczalnikach; łatwo rozpuszcza się w alkaliach. Roztwór 
1 gr. jodometaferryny w 50 cm’  1/i%-go roztworu sody, daje z 10 cm3
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1/2 n. kwasu solnego osad, nie rozpuszczający się wskutek dodania 
dalszych 15 cm3 tegoż kwasu. Roztwór 1 gr. jodometaferyny w 25 
wody i 25 cm3 0.1 n. ługu sodowego daje z żelazieyankiem potaso
wym w obecności kwasu solnego słabe niebieskie zabarwienie, które 
staje się wyraźniejszem dopiero po dłuższem staniu Wskutek na
grzewania jodometaferyny ze stężonym kwasem siarkowym wydzie
lają się fioletowe pary jodu. Przesącz otrzymany po odfiltrowaniu 
zagotowanego z 10 cm* wody 1 gr. jodometaferryny, po ostudzeniu 

dodaniu roztworu azotanu srebra powinien conajmniej słabo opa
lizować. Jodometaferrynę stosuje się w dawkach po 0,25 do 0.5 
3 do 4 razy dziennie, w przypadkach krzywicy, anemji na tle lue- 
tycznem i t p, Fabr. Dr. W. Wolff i S-ka, Elberfeld.

Jod-Metaferrose. Roztwór soli sodowych metaierryny, aroma
tyzowany i zawierający około 6$ alkoholu oraz około 0.3% organicz
nie związanego jodu, 0,3$ żelaza i niemal tyleż kwasu fosforowego.

Jodocitin. Tabletki zawierające jod związany z lecytyną 
i białkiem. W tabletkach tych znajduje się obok 0.036 gr. orga
nicznie związanego jodu, również 0.024 gr. nieorganicznie związa
nego jodu. Stosuje się zamiast innych preparatów jodowych, 3 razy 
dziennie po 1 do 2 tabletek podczas lub po jedzeniu. Fabr. Dr. M. 
Haase, Berlin NW 52,

Jodogen Płyn, zawierający połączenie jodu z peptonem. Za
wiera 3,5% jodu organicznie związanego. Fabr. Gąsocki, Warszawa.

Jodoglobin. Dwujodotyrozyna.
(NH2) (OOOHJ OH — CEL — C6H2J2.OH. Bezbarwny, bezwonny 
krystaliczny proszek, bardzo mało rozpuszczalny w wodzie, rozpusz
czalny w kwasach i alkaliach. Zawiera 58.66$ jodu. Topi się 
w temp. 205°. Jodoglobina nagrzana w suchej epruwetce wydziela 
fiołkowe pary jodu; kwas azotowy i azotawy wydzielają z preparatu 
tego jod. Jodoglobina nagrzana z kwasem jodowodorowym daje tyro
zynę. której wodny roztwór, zagotowany z odczynnikiem Miliona, 
barwi się na różowo, wydzielając stopniowo różowy osad. Jeżeli 
tą drogą otrzymaną tyrozynę rozpuścimy w stężonym kwasie siar
kowym, nagrzejomy, rozcieńczymy i zobojętnimy, to płyn ten od 
roztworu chlorku żelazowego zabarwi się na kolor fioletowo-nie- 
bieski. Jodoglobinę stosuje się zamiast innych preparatów jodowych. 
W handlu znajduje się pod postacią proszków, tabletek lub ampu
łek. Fabr. Chemiczna Zyma, St. Ludwig i Aigle w Szwajcarji.

Jodoin. Tabletki, zawierające, jedne jodek sodowy i azotyn 
sodowy, drugie — kwas winowy. Służą do preparowania nalewki 
jodowej. Rozpuszczając po 1 tabletce w 10 cm3 wody otrzymuje 
się 5$ wodny roztwór jodu. Fabr. B. Hadra. Berlin C. Z.

Jodokalin. Tabletki, zawierające po 0.194 gr. Kalii jodatr 
0.424 gr. Natrii bicarbonici, 0,04 gr. Natrii carhonici oraz środek 
wiążący, Fabr Barbarossa Apotheke, Kelbra.

Jodolgoform. Olgoform, zawierający 10% i 25% jodu. Fabr. 
Dr. A. Voswinkel, Berlin.

Jodolysin. Przetwór, zawierający 47% tiosinaminy i 47% jodu 
(pod postacią jodku etylowego).

Jodonat. Płyn. zawierający połączenie jodu z peptonem i 1$ 
glicerofosforanu. Fabr. A. Bukowski, Warszawa.
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Jodopan. Wodno alkoholowy roztwór połączenia jodu z pep
tonem. Zawiera 5% organicznie związanego jodu.

Jodoplastin. Połączenie jodu z lecytyną i gwajakolem.
Jodirad Sól do kąpieli, zawierająca 0.45% jodku sodowego, 

15% iłu radjoaktywnego, siarczan litowy, potasowy i sodowy, bromek 
i chlorek sodowy, chlorek magnezowy, sól wapienną. Używa się 
250 do 500 gr. do kąpieli. Fabr. Majewski, Stanisławów,

Jodorol. Wodno-alkoholowy roztwór połączenia jodu z pep
tonem. Zawiera 4.5% organicznie związanego jodu.. Fabr, Fr. Kar
piński, Warszawa.

Jodosapol. Gęsty, żółty płyn, zawierający 10% organicznie 
związanego jodn. Jest to jakoby mieszanina monojodohydrynogli- 
ceryny, zawierającej 62,81 organicznie związanego jodu, oraz obo
jętnego naftenosulfonianu sodowego. Jodosapol miesza się w każ
dym stosunku z wodą, alkoholem, gliceryną, chloroformem i aceto
nem; z benzyną, eterem, olejami i tłuszczami daje z łatwością emul
sję. Służy do leczenia ran. do dezynfekcji przyrządów chirurgicznych 
i rąk. Fabr. Medica, Praha—Vysoczan.

Jodostarin. Kwas 6, 7-dwujodoelaidynowy lub dwnjodek kwa
su tarninowego. OHaJCH^m—CJ =  OJ—(CHa)4. GOOH. Biały, 
krystaliczny proszek, pozbawiony zapachu i smaku. Nie rozpuszcza 
się w wodzie, mało w zimnym alkoholu, łatwo rozpuszcza się w go
rącym alkoholu, eterze, chloroformie i benzolu. Zawiera 47,55 jodu. 
Topi się w temp. 49 . Z roztworów jodostaryny pod wpływem 
światła wydziela się jod. Suchy preparat pod wpływem światła nie 
rozkłada się. W celu ilościowego oznaczenia jodu, gotujemy jodo- 
starynę z 55-wym roztworem ługu potasowego w alkoholu metylo
wym i mianujemy wydzielony jod tiosiarczanem sodowym. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek po 0.25 gr.: zażywa się po 
0.5 gr. do 2 gr. na dobę. W handlu znajdują się też tabletki z cze
koladą; każda taka tabletka zawiera 5 mg. jodu pod postacią jodo
staryny, Zażywa się w celach zapobiegawczych przeciw woli po 
1 tabletce na tydzień. Fabr. Hoffmann La Koche, Bazylea.

Jodothyroidin. Preparat, podobny do Jodothyryny, otrzymany 
z gruczołu tarczykowego, wyrobu firmy Catillon, Paryż.

Jodotrypsine. Połączenie peptonu i pankreatyny z jodem: za
wiera 5% jodu. Stosuje się w przypadkach astmy zapalenia nerek 
i t. p. W handlu znajduje się pod postacią kropli i granulek.

Jodpeptin. Spirytusowo-wodny roztwór połączenia jodu z pep
tonem. Zawiera 55 organicznie związanego jodu, oraz nieco kwasu 
solnego. Fabr, Więckowski, Warszawa.

Jodphenylarsinowy kwas. .Jasno różowe igiełki, nierozpusz
czalne w wodzie rozpuszczalne w alkoholu. Stosuje się w przypad
kach przymiotu. Fabr. Vereinig. Chemische Werke, Charlottenburg.

Jodprothaemin. Drażetki czekoladowe, zawierające prothae- 
minę (suchy preparat z krwi) i 10% jodu, związanego organicznie. 
Każda tabletka zawiera 0.4 gr prothaeminy (w tem 0,04 gr. orga
nicznie związanego jodu). Stosuje się zamiast innych preparatów 
jodowych; zażywa się 3 do 4 razy dziennie po 1 — 2 tabletek po 
jedzeniu. Fabr. Gaedecke i S-ka, Lipsk,



137

Jod-Salusil. Czysty kwas krzemowy, otrzymany drogą elektro- 
osmotyczną i zawierający 1% wolnego jodu. Miałki, żółtawo-biały 
proszek, obdarzony zapachem jodu. Barwi skórę na żółto, Służy 
jako środek antyseptyczny do ran. Przechowywać należy w naczy
niach zamkniętych, chroniąc przed działaniem światła. Fabr. Chem. 
Bram, Oelzschau koło Lipska.

Jodtriferrin. Czerwonawo-brunatny proszek, zawierający 15% 
Żelaza, 8.5% jodu i 2.2% fosforu. W wodzie nie rozpuszcza się, roz
puszcza się w rozcieńczonych alkaliach i stężonych kwasach. Stosu
je jako organiczny preparat jodowo-żelazowy. Zażywa się 3 razy 
dziennie po 0.2 gr. w proszkach lub tabletkach.

Jodtyrosen. Patrz Jodoglobin.
Jodural- Mieszanina jodku potasowego z dwuwęglanem so

dowym. W handlu znajduje się pod postacią tabletek. Fabr. 
Novat, Paryż.

Jodurase. Kapsułki, zawierające po 0.5 gr. organicznego 
związku jodowego (z wyciągiem z drożdży). Stosuje się 1 do 8 
kapsułek dziennie, w przypadkach przymiotu, arteriosklerozy i t. p. 
Fabr. Couturieux, Paryż.

Jodyaselin. Otrzymuje się przez 4—5 godzinne ogrzewanie na 
kąpieli wodnej w temp. 50 do 60° stu gramów wazeliny lub oleju 
wazelinowego i 4 gr. jodu. Czarnawa masa nie drażniąca. Stosuje 
się w przypadkach chorób skórnych.

Joha. 40%-wa mieszanina salwarsanu z jodipiną i wyjałowio- 
nem Adeps Lanae anhydricum. Znajduje aię w handlu w wyjało
wionych rurkach. Stosuje się w przypadkach przymiotu. Fabr. 
Oranien-Apotheke, Berlin.

Josorptol. Sapogenum Jodi. Maść. zawierająca 10% jodu; 
tyłko nieznacznie barwi skórę. Daje emulsję z wodą; miesza się też 
z eterem, chloroformem i 75% terpentyny. Rozpuszcza się w jedna
kowej ilości alkoholu. Szarą maść można mieszać z josorptonem bez 
obawy, że nastąpi przy tern rozkład chemiczny. Stosuje się jak 
jodrasogen. Fabr. J. Schurhola, Kolonja.

Jouvence de 1’abbe Soury. Zawiera glicerofosforan wapnia, 
krzemiany magnezu i glinu, wyciąg z Hamamelis i Viburnum. 
W handlu znajduje się pod postacią płynu i pigułek. Fabr. Du- 
mothier, Faryż.

Jubol Tabletki z preparatu Agar-Agar, zawierające wycią 
gi z gruczołów żółciowych i jelitowych. Służy jako środek czysz
czący jelita. Zażywa się wieczorem 3 tabletki. Fabr. Chate- 
lam, Paryż.

Junicosan. Płyn syropowaty, zawierający 10 cz. Kalium sul- 
foguajacolicum, 80 cz. oczyszczonego wyciągu z jałowca, 10 cz. wo
dy cynamonowej i 50 cz. syropu na skórkach pomarańczowych. Za
żywa się 1 — 6 łyżeczek od herbaty w przypadkach chorób dróg 
oddechowych. Fabr. L. Lichtenheldt, Menselbach.

Juvenin. Tabletki i ampułki, zawierające metyloarsinian strych
niny. Fabr. Bayer, Elberfeld.

Kacepe-Balsam. Jasno-brunatna, przezroczysta maść lanoli
nowa, zawierająca mentolowy ester kwasu acetylosalicylowego i ety-



1 3 8

lowy ester kwasu acetylosalicylowego. Służy do nacierania w przy
padkach reumatyzmu, artretyzmu, migreny, 3 — 4 razy dziennie 
w ilości, odpowiadającej wielkości orzecha laskowego. Fabr. Ernst. 
Alesander, Berlin.

Kakaoferrin. Likier kakaowy, zawierający żelazo. W handlu 
znajdują się też preparaty, zawierające arsen (0.01% arszeniku), wa- 
leryanę, lecytynę, kolę, chininę i t. p. Fabr. Borgfelder Apotheke, 
Hamburg.

Kalkolan. Pod tą nazwą w handlu znajduje się syrop i ta
bletki. Syrop jest jasno żółtym płynem, zawierającym Calcirm gly- 
cerinophosphoricum i Nuees Colae. Zażywa się 3 do 4 razy dziennie 
po łyżce stołowej. Tabletki, koloru jasno-brunatnego, o kwaskowa- 
tym smaku, posiadają skład podobny jak syrop. Zażywa się 3 razy 
dziennie po 2 do 3 tabletek. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frank
furt nad Menem.

Kalmopyrin. Calcium acetylsalicylicum.
(C6H ,. OCOCH3. COO)2Ca -f- 2H40. Biały proszek, rozpuszczalny 
w wodzie (1:4), nie hygroskopijny, obdarzony gorzkawym smakiem. 
W alkoholu, eterze, i innych organicznych rozpuszczalnikach nie 
rozpuszcza się. Wodny roztwór kalmopyriny daje z roztworem szcza
wianu amonowego biały osad. Z wodnego roztworu kalmopiryny 
strąca nieznaczna ilość kwasu solnego rozcieńczonego—krystaliczny 
biały osad, który przekrystalizowany z chloroformu, topi się w temp. 
około 137°. Zażywa się po 0.5 do 1.5 gr. 3 do 4 razy dziennie, tako 
Antipyreticum, Antirheumaticum i Antineuralgicum. Fabr. Gedeon 
Richter, Budapeszt.

Kalmotussan. Zawiera Natr. bromatum i Natrium benzoicum. 
Fabr. Trenka, Wiedeń.

Kalodal. Środek odżywczy, zawierający 95% rozszczepionych, 
łatwo rozpuszczalnych snbstancyj białkowych, nieznaczną ilość soli 
mięsnych, przeważnie fosforany, ślady żelaza oraz 0.2% soli kuchen
nej. Jasny, żółtawo-brunatny proszek, łatwo rozpuszczalny w wo
dzie, niemal pozbawiony zapachu i smaku. Stosuje się w roztworze 
fizjologicznym soli kuchennej, lub w wodzie, do injekcyj podskórnych 
lub do lewatyw. Roztwory otrzymuje się przez rozpylenie prepara
tu w gorącej wodzie, przeflltrowanie i wyjałowienie. Fabr. v. Hey- 
den. Radebeul kolo Drezna.

Kalzan. Tabletki, zawierające po 0.5 gr. Calcium-Natrium 
lacticum. Zażywa się kilka razy dziennie po 1 tabletce pojedzeniu. 
Fabr. Willflng, Berlin.

Kamphenol. Mieszanina fenolu i kamfory. Służy jako środek 
anty sep tyczny. Fabr. Matula, Kraków.

Kampherol. Mieszanina eukaliptolu i Methylium salicylicum. 
Czerwonawo-żółty płyn, obdarzony zapachem salicylanu metylowe
go; rozpuszcza się w alkoholu, olejach i tłuszczach; w wodzie nie
mal nie rozpuszcza się zupełnie. Ma zastępywać kamforę do celów 
zewnętrznych, naprzykład pod postacią 5$-ego roztworu w alkaliach.

Kanaksalbe. Maść, zawierająca Zincum oxydatum, Bismutum 
tribromphenylicum, Acidum phenylicum, Farina tritici tosta, Ol. Oli- 
varum, Ol. Cacao. Stosuje się w przypadkach żylaków, ran. Fabr. 
Klaproth, Bernstadt.
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Kapilosan. Mieszanina Herba Hyssopi. Herba Meliloti, Stro- 
buli Lupnli, Flor. Chamomillae, Rhiz. Calami, Flor. Ericae, Radix 
Saponariae, Radix Lappae i Radix Urticae. Fabr. Planta, Warszawa.

Kaptowal. Mieszanina Acid. acetylsalicylici, Coffeini natrio- 
salicylici, Phenacetini, kakao palonego i cukru. Fabr. Naimski i Ja
kubowski, Warszawa.

Karamose. Karmel, otrzymany z cukru gronowego, niemal 
niezawierający cukru. Brunatnawo-żółty proszek, o przyjemnym, 
słabo kwaskowatym smaku; rozpuszcza się w wodzie. Zawiera 
tylko 2—3% dającego się przefermentować cukru. Służy jako środek 
odżywczy w przypadkach cukrzycy. Zażywa się 50—100 gr. dzien
nie. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Kardiotonin. Zawiera substanjce działające z Convallaria 
majalis oraz 2.5% Coffeinum natrio benzoicum. Służy jako środek 
pobudzający działalność serca.

Karifig. Syrop z fig i ze strączków senesowych. Fabr. „Mo- 
tor“, Warszawa.

Karposal. Mieszanina Acidi tartarici, Natrii bicarbonici, soli 
kuchennej, siarczanu sodowego, zaprawiona olejkami eterycznemi. 
Fabr. Karpiński, Warszawa.

Katapyrinum. Tabletki, ważące 0,35 gr., zawierające podług 
danych producenta mieszaninę pyramidonu i aspiriny. Służy jako 
Antipyreticum i Antirheumaticum. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, 
Frankfurt nad Menem.

Pod tą samą nazwą znajduje się w handlu pasta do zębów, 
zawierająca sodę, boraks, kredę, magnezję, mydło, glicerynę i olejki 
różne.

Katarol. Maść, zawierająca 2% mentolu, 5% Bismuthum sub- 
nitricum, kwas borny, olejek terpentynowy i Balsam peruwiański. 
Fabr. Kański.

Kateterol. 0.04% roztwór Hydrargyr. exycyanati oraz Traga- 
kauty w wodzie i glicerynie. Fabr. Klawe, Warszawa.

Kavasa. Proszek lnb tabletki, zalecane przeciw epilepsji, 
histerji i t. p. Podług danych producenta zawiera 2% soli odżyw
czych, 3% nadtlenków, 4% tlenku żelaza i 91% substancji roślinnych. 
Zażywa się 3 razy dziennie po jedzeniu po łyżeczce od kawy lub 
po 2 tabletki. Fabr. Farmac. Przetw. Weiss, Hannover

Kavatropin. Kawatropina. Tabletki, zawierające Hexamethy- 
lentetraminum, Oleum Santali i wyciąg z korzenia Kawa-kawa, 
oraz dla smaku nieco waniliny. Zażywa się kilka razy dziennie po 
1—2 tabletki przeciw rzeżączce. Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Karvotal. Kapsułki żelatynowe, zawierające po 0.25 gr Ol. 
Santali i 0.05 gr. Resina Kawa-kawa. Zażywa się 6 do 8 kapsułek 
przeciw rzeżączce.

Kaslin - Hydrol. Mieszanina jednakowych ilości Magnesium 
perhydrolu (zawierającego 15% Mg02), oraz połączenia fosforanu 
wapnia z kazeiną. Zażywa się w przypadkach cukrzycy. Fabr. 
J. Bayer, Zurych.

Kasugo. Maść, zawierająca 3-naftol, kwas salicylowy, siarkę 
sublimowaną i wazelinę.
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Kasukol. Syrop, zawierający 1% Kal. sulfoguajacolicum. 
Fabr. Chem. „Saltis“.

Kaszlin. Maso, zawierająca Guajacolum absolutum i Ol. Pini 
Pumilionis. Fabr. Bzowski, Warszawa.

Katacid. Tabletki, używane do sterylizacji wody do picia, 
składają się z połączenia wody utlenionej z mocznikiem i kwasu cy
trynowego. Rozpuszcza się 1 tabletkę w l/4 litra wody. Prasa le
karska ostrzega przed tym preparatem, jako bezwartościowym, nie- 
wyjaławiającym wody. Fabr. Obem. Industria Plitt,,Wrocław.

Katamen Cefag. Tabletki, zawierające Antipyrinum sulfami- 
dobenzoicum. Zażywa się 1 — 3 tabletek w okresie 3-godzinnym, 
w przypadkach dolegliwego miesiączkowania. Fabr. Aarau, Szwaj- 
carja

Kawotal. Kapsułki, zawierające po 0.05 gr. Resina Kawa- 
kawa i 0.25 gr. Ol. Santali Ostind. Antigonorrhoicum.

Kephalosan. Kephalidon. Mieszanina soli bromowodorowej 
phenocollu, kofeiny i pyramidonu. Służy przeciw migrenie, neura- 
stenji i t. p. Zażywa się w dawkach po 0.3 gr. kilka razy dzien
nie. Fabr. Sicco Tow. Akc., Berlin.

Kermalol Keratynizowane, posrebrzane kapsułki, zawierająco 
po 0.3 gr. Extr. P’ilicis i 0.006 gr. Santoniny. Służy jako środek 
przeciw tasiemcowi.

Ketty Boss. Angielskie pastylki od kaszlu, zawierające Ol. 
Anisi Tulgar.

Ketyn; roztwór K. Wyjałowiony roztwór 2% chlorku benzo- 
ylowego. Służy do łagodzenia zbyt silnej reakcji, występującej cza
sami u pacyentów, którym zastosowano Nastinę. Fabr. Kalle i S-ka, 
Biebrich nad Renem.

Kharsin. Natrium 3-metyl-4-aminophenylarsenicicum. Zawiera 
23.71; arsenu. Rozpuszcza się w 2' 2 krotnej ilości wody. Stosuje się 
do wstrzykiwań międzymięśniowych w przypadkach przymiotu, ma- 
larji, śpiączki i t. p.

Kharsivan. Pod tą nazwą produkowano w Anglii preparat, 
zastępujący salwarsan.

Kinectine. Połączenie chininy z hectiną. Służy jako środek 
przeciwgorączkowy. Fabr. N. Manzon, Paryż.

Kineurin. Chininum glicerinophosphoricum. Zawiera 68% chi
niny. Rozpur.zcza się w gorącej wodzie i alkoholu. Służy jako lek 
skrzepiający, stosowany w przypadkach malarji w dawkach po 0.1 
do 0.3 gr. kilka razy dziennie.

Kissingen Tabletten. Box bergeras zawierają rabarbar, fenol- 
ftaleinę. Extr. Cascarae Sagradae i sole kissingeńskie. Służy jako 
środek przeczyszczający przeciw otyłości.

Kodan. Środek do dezynfekcji rąk. Galareta z wodorostów 
morskich, zawierająca roztwór chlorometakrezolu w 40%-ym alkoho
lu. 6 gr. środka tego naciera się ręce.

Kolafer. Brunatnawo-czerwony płyn, otrzymany z 3 gr. Ferr« 
citric. ammou., 3 gr. Cort Chinae, 12 gr. Extr. Colae, Rad. Gen- 
tłanae, Cort. Cinnamon., Cort, Aurant. aa 1 gr., Spir. Yini 25 gr.i
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Aq. Menthae pip. 135 gr., Sir. Simpl. ad 250 gr. Zażywa się 2—3 
łyżeczki od kawy dziennie. Fabr. Apteka pod Lwem Wiedeń.

Kolaid. Pastylki, zawierające wyciąg z koli, kwas cytryno
wy i olejek miętowy. Fabr. K. Engelberd, Frankfurt nad Menem.

Kolapyrin. Mieszanina orzeszków koli z pyramidonem i wy
ciągiem roślinnym bliżej nieokreślonym. Proszek od bólu głowy.

Kolarin. Syrop pomarańczowy, zawierający 5% triferryny, 
10% Extr. Colao, 10% T-ra Chinae, 0.002 Strychniny. Lek skrze- 
piający.

Kontraluesin Wodny roztwór połączenia sozojodoln, chininy 
i kwasu salicylowego, zawierający drobno rozpyloną rtęć metalicz
ną. Wstrzykuje się 1 cm3 pod skórę przeciw przymiotowi.

Kontrastin. Pod tą nazwą znajdują się na rynku 2 preparaty: 
1-szy służy jako środek kontrastowy przy rentgenologicznych bada
niach przewodów trawiennych. Jest to czysty tlenek cyrkonu Zr02; 
biały, nierozpuszczalny proszek; 2-gi z nich służy jako środek znie
czulający w praktyce dentystycznej i zawiera między innemi 37.1% 
kwasu karbolowego i 6.35% mentolu.

Koprol. Pigułki, zawierające fenolftalcinę, Extr. Rhei comp., 
Extr. Cascarae Sagradae i Sapo medic. Fabr. Karpiński, Warszawa.

Kornol. Płyn na odciski. Zawiera kwas salicylowy. Kollo- 
dium, kwas mleczny i wyciąg z konopi indyjskich. Fabr. Spiess, 
Warszawa

Korsan. Tabletki, zawierające Extr. Frangulae, Rhei, Casca
rae ana 0.02 gr. Aloes 0.04 gr., chlorki, fosforany, siarczany, i wi
niany sodu, potasu, magnezu, wapnia, manganu i żelaza, pepsynę, 
oraz cukru mlecznego ad 0.25. Zażywa się 2 do 5 tabletek, jako 
łagodny środek przeczyszczający. Fabr. Laboratorium fur Chemo- 
Therapie, Berlin.

Kossam. Tabletki, zawierające kosaminę, substancję działa, 
jącą nasion Brucea sumatrana. Zażywa się co godzinę po tabletce 
do 8 tabletek na dobę, w przypadkach dezynterji. Fabr. Collin, Paryż.

Kranit Pastylki, zawierające po 0.00025 gr i po 0.0005 gr, 
fosforu elementarnego. Stosuje się przeciw krzywicy i zamiast tranu 
z tosforem. Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja.

Kreosotum phenylproponicum =  Proposote.
Kresalkal. Preparat A. zawiera 50% czystego krezolu w roz

tworze krezolanu sodowego Preparat B zawiera 50$ Cresolum cru- 
dum. Służy do dezynfekcji.

Kresan. Pod tą nazwą znajdują się w handlu preparaty, za
wierające kwas krezotynowy lub jego sole. W handlu znajduje się 
proszek (ze skrobią), maść i gaza. Fabr. Rheinische Serum-Gesel., 
Kolonja.

Kresatini. CH3C6H4OCOCH,. Ester octowy meta-krezolu. 
Bezbarwny, oleisty płyn, rozpuszczalny w organicznych rozpuszczal
nikach, olejach tłustych i parafinie płynnej. Stosuje się per se lub 
w mieszaninie z olejami lub alkoholem, do natrysków, w przypad
kach chorób nosa i krtani. Fabr. Schiefelin i S-ka, New- Tork.

Kresival. Płyn, zawierający 6% krezolosulfonianu wapnia 
w syropie, z domieszką sacharyny i esencji aromatycznych. Expec-
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torans. Zażywa się po łyżeczce od herbaty. Fabr. Fr. Bayer, 
Erbelfeld.

Kresophen. Pix liquida, pozbawiona żrących części składo
wych; czerwonawo brunatny płyn. Stosuje się w przypadkach cho
rób skórnych. Rozpuszcza się w alkoholu, eterze, chloroformie, ole
jach tłustych. Fabr. „Electro“, Biebrich nad Renem.

Kresosteril. Meta-krezolowy ester kwasu ortoszczawiowego, 
Biały, krystaliczny proszek, obdarzony słabym zapachem krezolu. 
Łatwo rozpuszcza się w alkoholu i kwasie octowym, trudniej w ete
rze. Topi się w temp. 52—54°. Zawiera 70% krezolu i 30% kwasu 
szczawiowego W wodzie rozpuszcza się do 3% krezosterilu. Z wod
nego roztworu krezosterilu strąca roztwór chlorku wapnia szczegól
nie po dodaniu amoniaku — biały osad, nierozpuszczalny w kwasie 
octowym. Wodny roztwór, zobojętniony amoniakiem, daje z roztwo
rem chlorku żelazowego ciemno-niebieskie zabarwienie.

W handlu znajduje się preparat ten pod postacią tabletek, 
zabarwionych na kolor ciemno niebieski. Służy do dezynfekcji rąk 
i instrumentów chirurgicznych pod postacią 0.5%-ego roztworu, do 
ran i przemywań stosuje się roztwór 0.25%-wy. Fabr. Riitgers Wer- 
ke, Berlin.

Kresotinkresol. Roztwór 50%-go krezolu w krezotynianie so
dowym. Służy do dezynfekcji pod postacią V J $ - g o  roztworu, na 
wzór Liq. kresoli saponat. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Krysolgan. Sól sodowa kwasu 4-amino-2-aurotiofenolokarbo- 
nowego. C6H3.lSrH2.SAu.COONa. Zielonkawo-żółty proszek, łatwo 
rozpuszczalny w wodzie, nie rozpuszczalny w alkoholu i eterze. 
Rozkłada się pod wpływem światła i powietrza. W handlu znajdu
je się wskutek tego w zatopionych ampułkach. Stosuje się tylko 
świeżo przyrządzone roztwory 10%-we, do injekcyj międzyżylnych, 
w wyjałowionej, podwójnie przekroplonej wodzie. Używa się w przy
padkach gruźlicy. Fabr. Meister Lucius i Briining, Hoechst.

Kteinowe kapsułki. Zawierają 50% Extr fluid. Kawa-Kawa. 
40% Estr. fluid Cubebarum, 10% Ol. Santali. Stosuje się przeciw 
rzeżączce. Fabr. G. Pohl, Gdańsk.

Kupfer-Lezithin. Połączenie chlorku miedzi z lecytyną; zawie
ra 4 5% miedzi. W  handlu znajduje się pod postacią maści beztłusz
czowej. Służy jako środek żrący w przypadkach raka skóry. Fabr. 
Fr. Bayer, Erbelfeld.

Lacalut. 7%-owy roztwór Alumin. acetic. Zastępuje roztwór 
do przepłukiwania kanału moczowego pod postacią 0.1— 0.2%-go 
roztworu. Fabr. Boehringer i Synowie, Ingelheim.

Lactargent. Argentum lacticum.
Lactobyl. Tabletki, zawierające Agar-Agar, ferment mlecz

ny i wyciąg z żółci. Służy przeciw chronicznemu zatwardzeniu, 
zapaleniu kiszek i t. p.

Laotocaiold. Calcium lacticum eompositum granulatum. Za
wiera, podług danych producenta, 40% Calcium lacticum solubil., 
20% kal. hypophosphoros., 10% Natr. tartaric. i cukier mleczny; 
w handlu znajduje się pod postacią granulek. Zażywa się 3 razy 
dziennie po łyżeczce od kawy. Fabr. Laboratorium Leo, Drezno.

Lactochol. Tabletki, zawierające fermenty mleczne i odbar-
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wionę wyciągi z żółci. Stosuje się w przypadkach zaburzeń w prze
wodzie trawiennym. Zażywa się 2 do 6 tabletek przed jedzeniem. 
Fabr, Laboratoire de Therapie biochimique, Paryż.

Lactoform. Preparat otrzymany z aldehydu mrówkowego 
i białka mlecznego. Stosuje się do nacierania przeciwko reumatyz
mowi. Fabr. Oester. Chem. Werke, Wiedeń.

Lactojod =  Projodin.
Lactulavol. Pod tą nazwą w handlu znajduje się płyn. za

wierający kwas mlekowy, spirytus i środki zapachowe, oraz tab
letki. zawierające mleczan wapnia, dwuwęglan sodowy i środki 
zapachowe. Fabr. Gimborn i Zifferer, Wiedeń.

Lacton. Środek odżywczy, zawierający sernik i dwuwęglan 
sodowy. Szaro-biały proszek o smaku słonawym. Fabr. Klawe, 
Warszawa

Lactosteril. Mleko wyjałowione w ampułkach, do injekcyj. 
Fabr. Klawe, Warszawa.

Lactosantol, Santalolum lacticum w kapsułkach; używa się 
przeciw rzeżączce.

Lanaps. Nie drażniąca, trwała podstawa do maści, składa
jąca się przeważnie z produktów kondensacji wysokocząsteczkowyeh 
węglowodorów, za dodaniem nieznacznych ilości substancyj tłuszczo
wych. Nie posiada zapachu-, o odczynie obojętnym. Posiada zdolność 
wchłaniania do 50% wody. Spopielony w tygielku platynowym pre
parat ten nie powinien dawać pozostałości, dającej się zważyć. 
Przesącz, otrzymany po skłóceniu 1 gr. lanepsu z 10 cm1 wrzącej 
wody destylowanej, nie powinien po ostudzeniu barwić na czerwono 
niebieskiego papierka lakmusowego, ani dawać osadu z roztworem 
azotanu barowego lub srebrowego. Fabr. Fr Bayer, Elberfeld.

Lanoform. Maść, zawierająca rezorcynę i tlenek cynku. Fabr. 
Spiess, Warszawa.

Lanoligen. Preparat z nafty, posiadający zdolność wchłania
nia do 70% wody. Brnnatnawa mazista masa. bez zapachu, topiąca 
się w temp. 50°. Służy jako podstawa do maści, zamiast lanoliny. 
Fabr. Farmacja, Budapeszt.

Lanolinum sulfuratum =  Thilamin.
Lantol. Roztwór 0,1% wy koloidalnego radu A, w ampułkach 

lub w kapsułkach keratynizowanycb Stosuje się w przypadkach ra
ka i chorób septycznych. Fabr. Laboratoire Couturieus, Paryż.

Lapifeloza. Mieszanina Herb. Hepatic., Herb, Mąjoran., 
Fruct. Coriandri, Herb. Hyperici, Herb. Polygoni. Fabr. PJanta, 
Warszawa.

Laricol. Preparat z oczyszczonej smoły drzew iglastych. 
Ciemno-bronzowy, przezroczysty płyn, obdarzony zapachem i smakiem 
dziegciu. Stosuje się w przypadkach chorób dróg oddechowych, 
3 razy dziennie po 1—2 łyżeczek od herbaty w wodzie lub mleku.

Larosan. Calcium caseinatum. Biały proszek, pozbawiony 
smaku, rozpuszczalny w wodzie, dając płyn mleczny obojętny. Za
wiera 2.6% tlenku wapnia. Stosuje się pod postacią 2%-go roztworu 
w mleku, w przypadkach zaburzeń w przewodzie pokarmowym. 
Fabr. Hoffmann, La Roche, Bazylea.
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Laryngol. Emulsja, zawierająca chloroform, kamforę, mentol, 
Ol. Eucalypti, Ol. Pini pumil., Natr. chlorat., Natr. bicarbonie., 
spirytus, Thymol. Stosuje się do inhalacji. Fabr. Ludy i S-ka, 
Burgdorf w Szwajcarji.

Laudanon. Mieszanina soli chlorowodorowych alkaloidów 
z opium, pod postacią gotowych do wżycia roztworów. W handlu 
znajdują się preparaty, zawierające alkaloidy w różnej proporcji. 
Laudanon I zawiera w ampułce: 10 mg. Morph. hydroebloric., 1 mg. 
Codein. hydrochlor.. 6 mg, Narcotin. hydrochlor., 2 mg. Papaverinum 
hydrochl., 0.5 mg' Thebain. bydrochl., 0.5 gr. Narcein. hydrochlor. 
Laudanon II zawiera w ampułce: 10 mg. Morph. hydrochl.. 2 mg. 
Narcotin. hydrochl., 1 mg. Codein. hydrochl., 0.1 mg Papaverin. 
hydrochl, 0.5 mg. Thebain. hydrochl., 0.1 mg. Narcein. hydrochloric. 
Fabr. C. H. Boehringer Syn, Wieder-Ingelheim nad Benem.

Laudonal. Tabletki, zawierające 0.15 gr. Natr. diethylbarbi 
turicum i 0.01 gr. Laudopanu. Służy jako środek uspokajający 
i nasenny. Zażywa się kilka razy dziennie po 3—4 tabletki. Fabr. 
Dr. Hans. Cannstatt.

Laudopan. Preparat podobny do pantoponu Zawiera alka
loidy z makowca pod postacią soli kwasu mekonowogo, w tem 50% 
mekonianu morfiny. W handlu znajduje się pod postacią proszku, 
tabletek, 2% -go roztworu i w ampułkach. 1 tabletka zawiera 0.01 gr. 
laudopanu Zażywa się 2 — 3 razy dziennie 1 — 2 tabletek. Fabr. 
H. Burk, Stuttgart.

Laudoteman =  Laudonal.
Lexan. Pigułki przeczyszczające, zawierające Extr. Cascarae, 

Sagr., Extr. Frangulae, Extr. Folliculor. Sennae, Agar-Agar, Ac. 
citric. Fabr Mederbe, Poznań.

Laxanin. Aromatyzowane kawą tabletki czekoladowe, zawie
rające olej rycynowy i po 0.1 gr, fenolftaleiny. Zażywa się rano 
naczczo, lub wieczorem po 1 — 2 tabletki. Fabr. Dr. Reiss, Cliar- 
lottenburg.

Laxatif-Orgeat. Biały proszek, zawierający jalapę, laktozę 
i Lac amygdalar. siec.

Lecicarnin. Tabletki, zawierające lecytynę, sok mięsny i biał
ko Zażywa się 4 razy dziennie po 2 tabletki. Środek wzmacnia
jący. Fabr. Dr. Pfeffermann, Berlin,

Leciferrin. Płynny preparat lecytynowy z żelazem, zawiera 
0,5 cz. lecytyny. 0.75 cz. Ferrum hydrosydat., syrop, Cognae i sub
stancje dla smaku. W handlu znajduje się też pod postacią table
tek. Fabr. „Galenus” Przemysł Chemiczny, Frankfurt nad Menem.

Lecihaemin- Płynny preparat, zawierający lecytynę, hemo
globinę i glicerofosforany.

Lecilacton. Preparat odżywczy, zawierający mączkę mleczną 
W% lecytyny z żółtek. Zażywa się 3 razy dziennie po łyżeczce od 

herbaty. Fabr. Dr. Pfeffermann, Berlin.
Lecisanol. Preparat odżywczy, zawierający 10% lecytyny 

jajek, 28rt witaliny, 5% maltozy i 57% laktozy. Żółtawo-biały, 
miałki proszek, o smaku wanilji. W handlu znajduje się też pod 
postacią pigułek (po 0.05 gr. lecytyny w pigułce), tabletek (po
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0.1 gr. lecytyny), czekolady i proszku słodowego. Fabr. „Victoria“, 
Berlin.

Lenirenin. Biały proszek, składający się według danych pro
ducenta z 0.0004 gr. substancji działającej nadnercza, 0.2 gr, Coca- 
inum hydrochlor., Alumin hydrie, recen. parat., Lenicet ana p, aeq. 
ad 10.0. Służy do wdmuchiwania w górne drogi oddechowe, do nosa, 
w przypadkach kataru. Znajduje też zastosowanie w praktyce den
tystycznej. Fabr. Dr, Reiss, Charlottenburg.

Lenitol. Acetylosalicylan para-amidofenetolu w tabletkach. 
Służy jako środek przeciwgorączkowy.

Leptynol 23/,%-wy roztwór wodorotlenku palladawego w pa
rafinie płynnej. Służy jako środek odtłuszczający. Wstrzykuje się 
w warstwę tłuszczu brzusznego. Fabr. Kalle, Biebrich.

Letargin. Środek miejscowo znieczulający dla celów denty
stycznych. w ampułkach. Zawiera jakoby w 1 cm3 0.5 gr. Extr. 
Hamamelidis, 0.015 gr. Novocainum, 0.0l)92 gr. Natrium chlorat., 
0.0002 gr. Thymolum, 0.05 gr. Aq. destillata i jedną kroplę soli 
Suprarenini hydrochloric. 1:1000. Fabr, M. Hennig, Berlin.

Leucolit. Pałeczki waginalne, zawierające 5% Zinc. sulfu- 
ricum, 5% Acid. citric.. 5% Chinin, citric. i 85% Alumen crudum. 
Fabr. Feldapotheke, Wiedeń.

Leucogen. Szczepionka, składająca się z zawiesiny zabitych 
stafilokcków z domieszką 0.5$ fenolu dla konserwacji. Wstrzykuje 
się podskórnie w przypadkach ostrych lub chronicznych zachorzeń, 
wywołanych stafilokokami. Fabr. Meister Lucius, Briining, Hoechst.

Leucosin. Natrium nucleinicum z drożdży piwnych.
Leucozon. Mieszanina jednakowych ilości Calcium perbori- 

C u m  i talku: wywiązuje jakoby 5% czynnego tlenu. Służy do lecze
nia ran. Biały proszek, niemal nierozpuszczalny w wodzie. Roztwór 
leukozonu w kwasie octowym wydziela jod z roztworu jodku potaso
wego. Gdy do roztworu leukozonu w kwasie octowym dodać eteru 
i roztworu chromianu potasowego, to pierwotnie żółty płyn od nie
znacznej ilości rozcieńczonego kwasu siarkowego przybierze kolor 
zielonkawo-niebieski; po skłóceniu eter zabarwi się na kolor niebie
ski. W celu oznaczenia ilości czynnego tlenu skłócamy 0.3 gr. leu
kozonu z mieszaniną 80 cm3 wody i 20 cm3 kwasu octowego i mie
szaninę pozostawiamy w spokoju na 5 minut; po dodaniu dalszych 
10 cm3 rozcieńczonego kwasu siarkowego, mianujemy 1/10 n. roztwo
rem nadmanganianu potasowego; do chwili otrzymania trwałego 
czerwonego zabarwienia zużyć winniśmy 18 cm3. Fabr. H. Byk, 
Berlin.

Liasol. Usiarczony preparat z oleju skalnego. „Ammonium 
sulfoliasolicum". Niemal nie posiada zapachu. Używa się w praktyce 
dermatologicznej.

Libidol. Zawiera Extr. Muirae puamae, Extr. fluid. Yohimb. 
i Extr. Colae. Ciemno brunatny, aromatyczny płyn. Aphrodisiacum. 
Zażywa się 20—30 kropli. Fabr, „Tellus“, Berlin.

Libophan. Tabletki, zawierające Lithium biboricum i Acidum 
phenylcinchonicum. Używa się w przypadkach skazy moczanowej. 
Fabr. L. Spiess, Warszawa,

10
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Linigaulthol. Linimentum, zawierające estry metylowy i ety
lowy kwasu salicylowego i olejek terpentynowy.

Liophthal. Środek przeciw cierpieniom żółciowym. Pastylki, 
zawierające Natrium cholicum, Lithium oleinicum, Lithium salicy- 
licum, Phenolpbtaleinum. Fabr. Hoeckert i Micbalowsky, Berlin.

Lipamin. (Nie należy mylić z Lipaniną). Lipoproteid, otrzy
many z Corpus luteum. W wodzie rozpuszcza się klarownie. Służy 
do wstrzykiwać w przypadkach braku miesiączki.

Lipojodin. Ester etylowy kwasu dwujodobrassydynowego. 
0,9H39CJ =  CJ.COOC2H5. Biały, krystaliczny proszek, pozbawiony 
zapachu i smaku. Nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się 
w alkoholu, eterze, chloroformie, benzolu i olejach tłustych. Z roz
tworów lipojodyny pod wpływem światła wydziela się jod. Lipojo- 
dyna zawiera 41% jodu. Topi się w temperaturze 37°. Jeżeli wy
prażymy i gr. lipojodyny z 3 — 5 gr. mieszaniny, składającej się 
z 2 cz. bezwodnej sody i 1 cz. nadtlenku sodowego, stop rozpuści 
my w wodzie, roztwór zakwasimy kwasem azotowym i zadamy 
azotanem srebra, to winien utworzyć się żółty osad, który po prze
myciu i wysuszeniu powinien ważyć 0,75 gr. Stosuje się zamiast 
nieorganicznych związków jodowych, w dawkach po 0.3 do 1.5 gr., 
w tabletkach. Fabr. Przemysł Chemiczny w Bazylei.

Liposol. Olej rtęciowy, zawierający 0,8% koloidalnej rtęci. 
Fabr. Fehling, Charlottenburg.

Liquat. Mieszanina Aluminium subaceticum i nadboranów. 
Służy do dezynfekcji. Biały, ziarnisty proszek, rozpuszczalny w wo
dzie. Fabr. Dr. Reiss, Charlottenburg.

Liqueur Laville. Winko lecznicze, zawierające chininę, kolo- 
cyntydynę i substancje działające z Convallaria majalis, Gentiana, 
Scilla, Hermodactylus i Fraxinus excelsior Zażywa się w przypad
kach artretyzmu po łyżeczce od kawy w filiżance herbaty na 2 go
dziny przed jedzeniem. Fabr. Comar Fils, Paryż.

Liquidrast. Liquor Hydrastinini. otrzymany syntetycznie. 
Używa się 3—4 razy po 20—30 kropli. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Liquitalid. Przetwór z naparstnicy, zawierający glukozydy 
z liści naparstnicy, lecz pozbawiony saponinowych części składo
wych. W handlu znajduje się płyn brunatny, alkoholowy do zaży
wania; injekcje pod postacią bezbarwnego płynu. Fabr. Gehe i S ka, 
Drezno.

Lithium acetylosalicylicum =  Hydropyrin.
Lithosanol. Środek przeciw kamieniom żółciowym i nerko

wym; zawiera podług danych producenta: Tormentilla, Foenum gra- 
ecura, Juniperus,Chamomilla, Anisum stellatum, Extr. Condurango, 
Extr. Colae, Herb. Rorellae, Extr. Kawa-Kawa, Natrium chloratum, 
Acidum salicylicum, Ol. Menthae pip., Ol. Angelicao, Cognac, Extr. 
Chinae, Lithium citricum. Fabr. Bayer, Kotschenbroda.

Livola de composee. Jasno zielony płyn o przyjemnym za
pachu. składający się z 0.4 gr. Acid. salicylicum, 6.5 gr, Glycerinum, 
50.0 Tinct Bardan., 15 kropli Ylang-Ylang i wody do 100 cm3. Ma 
służyć przeciw tworzeniu się łupieżu i wypadaniu włosów.

Locasemin. Roztwór Coeainum hydrochloric. i Adrenalinum 
w fizjologicznym roztworze soli kuchennej. Środek znieczulający.
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Lodal. Sól chlorowodorowa. 6-7-dwumetyloksy-d-metyIo-3, 4- 
dwohydroizochinoliny. Żółty, krystaliczuy proszek, otrzymany z nar- 
kotyny; wolno rozpuszcza się w wodzie i alkoholu. Używa się jak 
kotaminę.

Lotional. Mieszanina tlenku cynkowego z wodorotlenkiem 
glinu, otrzymanym przez strącenie bardzo rozcieńczonych roztworów 
soli glinowych zapomocą roztworu węglanów alkalicznych; posiada 
konsystencję pasty. Służy jako pozbawiona tłuszczu podstawa do 
maści. Fabr, Dr. Fresenius, Frankfurt nad Menem,

Lovan. Jasno brunatna podstawa do maści, podobna do la
noliny. Posiada własność wchłaniania 150% wody. Fabr. Queisser 
i S-ka, Hamburg,

Luargol. Związek dwuoksydwuaminoarsenobenzolu z anty
monem i srebrem. Pomarańczowo - żółty proszek, rozpuszczalny 
w rozcieńczonych alkaliach. Stosuje się w dawkach po 0.05 gr. do 
0.3 gr. z przerwami 3—4 dniowemi, przeciw przymiotowi i chorobie 
śpiączki

Luatol. Ampułki, zawierające wodny roztwór bizmuto-winia- 
nu sodowo-potasowego. Wstrzykuje się domięśniowo w przypadkach 
kiły. Fabr. L. Spiess, Warszawa.

Luesol Roztwór izotoniczny benzoanu rtęciowego w ampuł
kach. Każda ampułka zawiera po 0.02 gr. tej soli. Fabr. Paul, Graz.

Lugol-Turiopin. Zawiera 2.6 gr. jodu, 2.5 gr. Kalium jodatum, 
5 gr. gliceryny, 1 gr. mentolu i turiopiny ad 100 gr. Służy do 
pędzlowania w przypadkach chronicznego zapalenia krtani. Fabr. 
Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Luminal. Kwas fenyloetylobarbiturowy.
C2H5>  '̂<^CO—NH-> CO- Biały, bezwonny proszek, o słabo
gorzkim smaku: w wodzie zimnej niemal nie rozpuszcza się roz
puszcza się cokolwiek w wodzie gorącej, łatwiej w organicznych 
rozpuszczalnikach i rozcieńczonych alkaliach. Wodny roztwór lumi
nalu posiada odczyn kwaśny (na lakmus), obojętny (na kongo). Topi 
się w temp. 170 — 172". Przesącz otrzymany po skłóceniu przez 
krótki okres czasu 0.3 gr. luminalu z 1 cm3 norm. ługu sodowego 
i po odfiltrowaniu od nierozpuszczalnych części — daje biały osad 
z chlorkiem rtęciowym i azotanem srebra. Wskutek gotowania przez 
5 do 7 minut luminalu z ługiem sodowym wydziela się amoniak, 
a po zakwaszeniu alkalicznego roztworu tego wydziela się kwas 
węglowy. Jeżeli rozpuścimy 1 gr. luminalu w 5 cm3 ługu sodowego 
normalnego i roztwór ten nagrzewać będziemy przez 4 godziny na 
kąpieli wodnej, dolewając wody wyparowanej, to po ostudzeniu 
z płynu tego wydzieli się fenyloetyloacetylomocznik, który po prze- 
krystalizowaniu z rozcieńczonego alkoholu, topi się w temp. 147". 
Luminal powinien rozpuszczać się w stężonym kwasie siarkowym, 
nie barwiąc tegoż, a po spaleniu na blaszce platynowej nie powi
nien dawać pozostałości.

Luminal używa się jako środek nasenny w dawkach po 0.1 
do 0.5 gr. W handlu znajdują się też tabletki po 0.1 i po 0.2 gr. 
Fabr. E. Rayer, Elberfeld oraz Meister, Lucius i Briining, Hoechst.

Luminal-Natrium. Sól sodowa luminalu. Biały, krystaliczny, 
hygroskopijny proszek, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie. Roz-
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twory luminalu można gotować przez 2 minuty, jednakże po dłuż- 
szem staniu rozkładają się; nie są trwałe, wydzielając kwas węglo
wy. Nie należy ich dłużej przechowywać, niż 10 dni. Używa się 
w roztworach do wstrzykiwań podskórnych.

Lusal. Tabulet. Hydragyri cnm nucleino compositae. Zażywa 
się w przypadkach przymiotu.

Lutosargin. Koloidalny jodek rtęci, zawierający substancję 
białkową, jako koloid ochronny. Jasnożółtawy, ciężki, bezpostaciowy 
proszek, trudno rozpuszczalny w wodzie. W handlu znajduje się 
pod postacią l%-ego roztworu — słomkowo-żółtego, zlekka opalizują
cego płynu. Kwasy płyn ten rozkładają, zasady jednak nie. Luto- 
sargina nie daje wprost odczynów, charakterystycznych dla jodku 
rtęciowego; jonizacja następuje dopiero po dodaniu kwasów. Miesza
nina 1 cm3 lutosarginy z i cm3 norm. ługu sodowego i kilkoma 
kroplami roztworu taniny (10%-ego) barwi się na kolor ciemno-bron- 
zowy. wytwarzając rtęć koloidalną; jeżeli mieszaninę tę nagrzejemy 
ostrożnie, to koloid przejdzie w odmianę szarą koloidu rtęci; po 
dłuższym'upływie czasu wydziela się rtęć metaliczna. 1 cm3 luto
sarginy, rozcieńczony wodą i zadany kwasem azotowym, wydziela 
biały osad; od ogrzania mieszanina ta barwi się na brunatnawo- 
czerwono; dodany do mieszaniny takiej (po ogrzaniu) chloroform 
barwi się na fiołkowo.

Lutosarginę stosuje się w przypadkach przymiotu, zastrzyku- 
jąc pod skórę 1—2 cm3 2 — 3 razy tygodniowo. Fabr. Kalle i S-ka, 
Biebrich nad Renem.

Lyptominth Na zielono zabarwione pastylki, zawierające men
tol. Ol. Eucalypti, Głummi arabie, i cukier Używa się w przypad
kach kataru oskrzeli. Fabr. Miigge, Saarbrucken.

Lysochlor. Para-chloro m krezol z mydłem. Służy pod posta
cią l?-ego roztworu do dezynfekcji rąk.

Lysocresol. Liquor-Cresoli saponatus.
Lytophan. Kwas fenylochinelinodwukarbonowy. 

C9HsN(COOH) . C„H4. COOH. Jasno-żółty, krystaliczny proszek, 
pozbawiony zapachu i smaku. Nic rozpuszcza się w wodzie, bardzo 
łatwo — w organicznych rozpuszczalnikach, łatwo rozpuszcza się 
w alkaliach. Wskutek nagrzewania preparat się zwęgla i tworzy 
się niebieski barwnik. W  handlu znajduje się pod postacią tabletek. 
Zażywa się w dawkach po 0.5 gr. w przypadkach artretyzrau, reu
matyzmu, migreny i t. p. Fabr. C. A. F. Kahlbaum, Adlershof 
kolo Berlina.

Lytussin. Brunatnawo-żólty, oleisty płyn, zawierający podług 
danych producenta kamforę i „szereg innych środków". Służy do 
wcierania w skórę, w przypadkach gruźlicy płucnej. Fabr. F. Rei- 
chelt, Wrocław.

Magnesium phosphotartaricum =  Abanom.
Magnocid. Zasadowy podchloryn magnezowy. W handlu znaj

duje się pod postacią tabletek i pasty. Fabr. E. Merck, Darmstadt.
Magnodat. Magnesium superosydatum.
Magnosplrin. Tabletki, zawierające 90% Acidum acetylsalicy- 

licum i 10% soli magnezowej.
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Makabin. Maść, zawierająca 1% Hydrargyrum sozojodolicum. 
Fabr. H. Trommsdorff, Akwizgran.

Malafebrin. Białe tabletki, zawierające po 0 3 gr. fenacetyny, 
Pyramidon, Calcium phosphoricum i Magnesia usta. Zażywa się 
1/2—1 tabletki po jedzeniu w przypadkach bólów głowy, newralgji 
i t. p. Fabr. Chem. „Cefadosan", Frankfurt nad Menem.

Mallebrein. Patrz prophylacticum Mallebrein.
Maltan. Liquor Ferri maltonati.
Maltocol. Syrop słodowy, zawierający 1% Kai. sulfoguajacol., 

2% Calcium i Natrium glycerinophosphoric., 1% Natr. camphoricum 
i substancje aromatyczne.

Maltopol. Pod tą zbiorową nazwą znajduje się na rynku wy
ciąg słodowy, zawierający różne środki lekarskie i odżywcze. Fabr. 
Christ, Kartuzy.

Maltosellol. Preparat z wyciągu słodowego, tranu i kakao, 
z domieszką roztworu łatwo przyswajalnych soli wapnia. Zawiera 
dużą ilość Awitamin. Zażywa się przeciw krzywicy do 5 łyżeczek 
od herbaty dziennie. Fabr. Gehe i S-ka, Drezno.

Mammid. Tabletki, zawierające substancję działającą gruczo
łu mlecznego. W handlu znajduje się też płyn do injekcji. Fabr. 
„Laokoon“, Lwów.

Mangarsan. Tabletki, zawierające po 0.005 gr. Mang. glyce- 
rophosph., 0.00016 gr. Acid. arsenieosum, 0.02 gr. Estr. gentian. 
siec., 0.05 gr. Haemoglobin. siec. Fabr. Feller, Stubiea.

Manutect. Roztwór produktu kondensacji aldehydu mrówko
wego z fenolem w lotnych, obojętnych rozpuszczalnikach, z domiesz
ką nieznacznej ilości pochodnej celulozy. Służyć ma do zastępowa
nia rękawiczek przy operacjach. Fabr. „Ciba”, Bazylea.

Marascol. Sirupus Kalii sulfoguajacolic Pruni cerasi.
Maresan. Rozcieńczona woda morska, nasycona kwasem wę

glowym, o podobnym składzie, jak źródło Rakoczego.
Mariazeller Magentropfen. Otrzymuje się zapomocą 8-dniowej 

maceracji l '/j  litrem alkoholu 70%-ego. Cort. Chin. reg. 30.0, Cort. 
Cinnam. Cassiae, Rad. Pimpinellae, Cort. Salicis, Fruct, Foenicul., 
Anisi. Fruct. Coriandri, Myrrhae, Lign, Santal. rubr., Rad. Gentia- 
nae, Rhizom. Calami, Zedoariae, Rhei ana 3.5 gr. Fabr. Feller, Stubiea.

Marmola. Środek przeciw otyłości. Zawiera 14% wysuszone
go gruczołu tarczykowego, 4% fenolftaleiny, 7% soli kuchennej, 50% 
Fucus cesiculosus pulv. i 25% substancji wyciągowych, oraz nie
znaczną ilość olejku miętowego. Fabr. Marmola Company, Detroit.

Marosin. Likier, otrzymany z Lign. Muirae Puamae, Cort. 
Yohimb., Herb. Droserae rotundifl.. Rad. Valerianae, Rad. Amicae, 
Rad. Angelicae, Tinct. Carvi, Fol. Melissae, Fol. Menthae pip., 
Cort. Salic. nigr Zażywa się 3 razy dziennie po ‘/s — 1 kieliszka 
od likieru, w przypadkach osłabienia, przeciw depresji nerwowej.

Maść Zygmuntowska. Maść, zawierająca Spongia fluviatilis. 
Fabr. Dobrowolski, Lublin.

Massogran. Granulki, zawierające hodowlę Bacillus acidi 
lactici. Służy jako środek trawiący i wiatropędny. Fabr. A, Cos, 
Ltd., Brighton.
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Masticol. Roztwór różnych żywic sztucznych i naturalnych 
w benzolu. Służy do umocniania środków opatrunkowych. Fabr. 
Schubert, Berlin.

Matrival. Ubogi w alkohol wyciąg płynny z Matricaria cha- 
momilla i Valeriana officinalis. Brunatno-żółty płyn. Zażywa się 
7»—1 łyżeczki od herbaty, jako środek uspokajający. Fabr. Apteka 
w Radebergu w Saksonji

Maturin. Ampułki, zawierające 0.2% wodnego roztworu Phlo- 
ridziny z domieszką 0.1% soli chlorowodorowej benzoylowinylodwua- 
cetonoalkaminy. Fabr. Schering. Berlin.

Mecopon. Przetwór, zawierający wszystkie alkaloidy opium, 
związane z kwasem mekonowym. W handlu znajduje się pod po
stacią tabletek, kropel i injekcyj. Fabr. Zyma, Nyon w Szwajcarji.

Meditannosin. Produkt kondensacji aldehydu mrówkowego 
z taniną. Preparat identyczny z tannoformem. Fabr. Wolfram 
i S ka, Augsburg.

Medoform. Liquor formadehydi saponatus wyrobu fabryki 
Zmeszlikar, Wagram,

Medufen. Tabletki, zawierające po 0.1 gr. pyramidonu, oraz 
nieznaczne ilości substancji mineralnych, skrobii i cukru mlecznego. 
Fabr. Hoeckert i Michałowski, Berlin.

Medullosan. Estractum Medullae Ossium rubrum w płynie, 
wyrobu firmy L. Spiess, Warszawa.

Megapist. Tabletki, zawierające podług danych producenta: 
5 cz. chlorku żelazowego, 15 cz. aloesu i rabarbaru, 3 cz. liści bobr
ka trójlistnego, 4 cz drapacza lekarskiego, 15 cz. Boldo, 5 cz. kru
szyny, 20 cz. salmiaku, 3 cz. olejku miętowego. Zażywa się 2 ta
bletki dziennie, przeciw kamieniom żółciowym, Fabr. Halle i S ka, 
Hamburg.

Megasan. Boromrówczan sodowy. Służy w mieszaninie z 30% 
Boi. alb, i 55% Terra Magnesiae fluorosilic. sterilis , jako przysypka.

Mekonal. Tabletki zawierające po 0.003 gr. Morphin. hydro- 
chlorieum, 0.3 gr. diaforu (połączenia kwasu acetylosalicylowego 
z mocznikiem), oraz 0.15 gr, weronalu. Zażywa się 1 — 2 tabletek, 
jako środek uspokajający i nasenny. Fabr. Schwick w Schildesche 
koło Bielefeldu.

Melicedin. Biały, ziarnisty proszek, rozpuszczalny częściowo 
w wodzie, tworząc mleczny płyn. Zawiera, podług danych produ
centa 48.92 cz. kwaśnego cytrynianu strontu. 21.66 cz. kwaśnego 
cytrynianu sodowego i 23.45 cz. gliceryny. Zażywa się po łyżeczce 
od herbaty w przypadkach cukrzycy. W handlu znajduje się też 
pod postacią tabletek po 1 gr. Fabr, J. E. Stroschein, Berlin.

Melubrin. Fenylodwumetylopyrazolonoamidometanosulfonian 
sodowy,

CH3-  C -  N -  CH,

c - c o > N- ° ‘H‘
I

Nil — Cfl2. S03Na.
Biały, krystaliczny proszek, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie, 
trudno rozpuszczalny w alkoholu. W organicznych rozpuszczalni-
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kach nie rozpuszcza się, za wyjątkiem alkoholu metylowego, w któ
rym rozpuszcza się do 10%. W temp. 231—232° topi się rozkładając 
się. Wodne roztwory melubryny nie trzymają się długo. Wskutek 
gotowania roztworu 0.2 gr. melubryny w 5 cm3 wody z 3 cm3 rozcień
czonego kwasu solnego, wydziela się zapach kwasu siarkawego, a na
stępnie—aldehydu mrówkowego. Wodny roztwór melubryny, zadany 
kilkoma kroplami roztworu azotynu sodowego i kwasu solnego, daje 
z alkalicznym roztworem ^-naftolu—czerwony osad. Wodny roztwór 
melubryny, zagotowany z rozcieńczonym kwasem solnym, daje po 
ostudzeniu, za dodaniem octanu sodowego i nasyconego wodnego 
roztworu aldehydu benzoesowego-żóltawo-biały, kłaczkowaty osad, 
topiący się po przemyciu i wysuszeniu w temp. 173°.

10%-wy wodny roztwór melubryny powinien być klarowny,
o odczynie obojętnym i po dodaniu amoniaku nie powinien zmieniać 
się od siarkowodoru. Jeżeli stopniowo wprowadzać będziemy do 
rozgrzanego tygielka porcelanowego mieszaninę 0.5 gr. melubryny
i 4 gr. azotynu sodowego, mieszaninę tę spopielimy i po ostudzeniu 
i zwilżeniu 4 cm3 kwasu siarkowego, ostrożnie ogrzejemy póki nie 
poczną się wydzielać białe pary, to otrzymamy masę, która roztarta 
na ciasto i zadana roztworem chlorku cynawego, po ostudzeniu nie 
powinna w ciągu godziny przybierać ciemniejszego zabarwienia.

Melubrynę chronić należy przed działaniem światła. Melubry- 
na służy jako środek przeciwgorączkowy i przeciwnewralgiczny, 
w dawkach po 0.5 gr. do l gr kilka razy dziennie. Fabr. Meister 
Lucius i Bruning, Hoechst nad Menem.

Menogen. Tabletki, zawierające po 0.2 gr. arsenometaferryny 
i wyciąg z 0.2 gr. świeżych jajników świńskich. Zażywa się 3 razy 
dziennie 1 — 2 tabletek, w przypadkach zaburzeń w miesiączkowa
niu. Fabr. Dr. Laves, Hannover.

Menolysin. Tabletki, zawierające po 0.005 gr. Yohimbinhy- 
drochloricum. Menolysinum compositum zawiera prócz tego jeszcze 
0.03 gr. Codein. phosphoric. Zażywa się 2 — 3 razy dziennie po 
'/2 — 1 tabletki. Fabr. Gustrow.

Menostaticum. Brunatnawo-czerwony, aromatyczny płyn, za
wierający 7% ergopanu, 0.2% oksymetylhydrastininy, 3% Estr. Vi- 
burni prunifol., 10% Estr. Senec. Jakobaeae. 5% Extr. Chamomillae 
Używa się w praktyce ginekologicznej, jako środek uśmierzający 
i ściągający. Fabr. Temmla-Werke, Detmold.

Mensan. Alkoholowy wyciąg z odtłuszczonych orzechów las
kowych. Stosuje się, jako środek kojący i hamujący krwotoki 
brzuszne. Zażywa się 2 razy dziennie po łyżce stołowej. Fabr. 
Dr. Gude, Lipsk.

Menthaformin. Pastylki, zawierające 0.01 gr. aldehydu mrów
kowego, 0.05 gr. kwasu cytrynowego, 0.005 gr. olejku z kwiatu 
pomarańczowego i mentolu. Służy do dezynfekcji jamy ustnej.

Menthasept. Dawniej zwane Mentbaform; tabletki, składające 
się z cukru, kwasu winowego i aldehydu mrówkowego Mają za
stępować tabletki formaminetowe. Fabr. Jasper, Berlin.

Menthoform. Tabletki, zawierające urotropinę, mentol, kwas 
cytrynowy i olejki: cytrynowy, miętowy i eukalyptusowy. Fabr. 
Klawe, Warszawa.
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Menthosalan. Mieszanina Oleum Gaultheriae, mentolu, olbro- 
tu i lanoliny. Służy do nacierania w przypadkach reumatyzmu, ar- 
tretyzmu i t. p. Fabr. Jahr, Kraków.

Menthosal. Maść, zawierająca kwas salicylowy, siarkę, ter
pentynę wenecką, mentol i olejek gorczyczny. Fabr. Klawe, 
Warszawa.

Menthospirin. Ester mentolowy kwasu acetylosalicylowego. 
CinHjoO . C6H40 . CH3CO . COO. Gęsty, jasno-żólty oleisty płyn, 
o swoistym zapachu i smaku W wodzie nie rozpuszcza się, rozpusz
cza się łatwo w alkohola, eterze, i olejach tłustych. Przy dłuższem 
staniu, lub wskutek nagrzewania z wodą, zmydla się; kwas solny, 
sam, lub z pepsyną, nie rozkłada mentospiryny. W handlu znajduje 
się w kapsułkach żelatynowych. Zażywa się 2—3 razy dziennie po 
2 — 3 kapsułki (po 0.25 gr.), szczególniej w przypadkach gorączki 
siennej. Fabr. Kantor Przetworów Chemicznych, Berlin.

Menthovel. Tabletki, zawierające mentol, borax i cukier, 
Fabr. L. Spiess, Warszawa.

Menthysal. Białe, okrągłe cukierki, zawierające mentol, ole
jek eukalyptusowy, cukier i sole mineralne. Fabr, P. Stern, Berlin.

Meracetin Kwas anhydrooksymerkuripyrokatechinooctowy. 
Biały proszek, niemal nierozpuszczalny w alkoholu i wodzie. Za
wiera 54% rtęci, W handlu znajduje się pod postacią tabletek za
lecanych przeciw przymiotowi. Fabr. Chem. „Bram’’. Oelzschau.

Merarsol. Zawiera kwas metyloarsinowy i salicylan rtęci. 
Biały proszek, rozpuszczalny w wodzie. W handlu znajduje się pod 
postacią injekcyj, które zastępować mają „Enesol”.

Mercaffin. Związek rtęci z kofeiną: mikrokrystaliczny proszek, 
rozpuszczalny w wodzie. Zawiera 50% Hg. Stosuje się w praktyce 
weterynaryjnej do zwalczania krętków. Fabr. Chem., Homburg.

Maroedan. Paranukleinian rtęci i sodu. W handlu znajduje
się pod postacią 25%-ego roztworu, w ampułkach po 1 cm3: posiada 
odczyn kwaśny. 1 cm' odpowiada 0.025 gr. rtęcf. W handlu znaj
dują się też tabletki z mercedanem, po 0.6 gr. (co odpowiada 0.01 gr. 
Hg.). Stosuje się przeciw przymiotowi. Fabr. L. Knoll i S-ka, 
Ludwigshafen nad Renem.

Mercinol. Wrocławska szara maść. Składa się z 4 gr. rtęci, 
2 gr. Lanolinum anhydric. i 6.5 gr. Oleum Ricini. Fabr. „Apteka 
pod Aniołem”, Wrocław.

Mercoid. Wyjałowiona zawiesina merkurisalicylosulfonianu 
sodowego i kalomelu w parafinie płynnej. Służy do leczenia przy
miotu. Zawiera w 1 cm* zawiesiny — 0.08 gr. rtęci, w 0 04 gr.. pod 
postacią kalomelu. Fabr. von Heyden, Radebeul kolo Drezna

Merourophen. Oksymerkuriortonitrofenolan sodowy. Środek 
antyseptyczny.

Mercurosapol, Maść rtęciowa z mydłem. Zawiera 33$ rtęci.
Mercutin. Proszek, zawierający jednakową ilość rtęci i talku. 

Stosuje się jako preparat rtęciowy do wcierania. Fabr. Schering, 
Berlin.

Merjodin. Tabletki, zawierające po 0.0083 gr. dwujodopara- 
fenolosulfonianu rtęci, co odpowiada 0.0025 gr. Hg. Służy jako za-
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żywany do wewnątrz środek przeciwsyfilityczny. Fabr EL Tromms- 
dorff, Akwigran.

Meridiol. Roztwór mentolu i olejku miętowego, cytrynowego! 
goździkowego, cynamonowego i Ol. Macidis w rozcieńcz, alkoholu. 
Fabr. „Farmedia’’, Królewska Huta.

Merlusan. Dwuparaoksyfenyloaminopropionian rtęci. Biały 
bezpostaciowy proszek, niemal nierozpuszczalny w wodzie. Przy na
grzewaniu topi się, rozkładając się. W rozcieńczonych alkaliach 
rozpuszcza się łatwo. Alkaliczne roztwory merlusanu, zawierające 
1$ produktu, stają się gęste i galaretowacieją W organicznych rozpusz
czalnikach i olejach tłustych merlusan nie rozpuszcza się. Zawiera 
52$ rtęci. Otrzymanv na gorąco roztwór merlusanu w rozcieńczonym 
kwasie octowym lub azotowym, daje z siarkowodorem czarny osad; 
przesącz, otrzymany po przefiltrowaniu osadu tego, daje z odczyn
nikiem Miliona czerwone zabarwienie. To samo zabarwienie otrzy
ma się gdy zagotować merlusan z rozcieńczonym kwasem azoto
wym, dodać nieco azotynu sodowego, a następuie nieco odczynnika 
Miliona.

Merlusan znajduje się w handlu pod postacią '/s% ego roz
tworu, tabletek po 0.03 gr., pałeczek, tamponów i ampułek. Stosuje 
się przeciw przymiotowi i rzeżączce. Fabr. Dr. Bayer, Budapeszt.

Merpon. Mieszanina merkaffiny z antifebryną. Stosuje się 
w praktyce weterynaryjnej. Fabr, Chem. w Hamburgu.

Mersalyl. Zawiesina salicylanu rtęci i 2$ nowokainy w oliwie.
Mesbe, Wyciąg z rośliny środkowo-amerykańskiej Sida rhom- 

bifolia. Brunatna masa, rozpuszczalna w wodzie, o swoistym zapa
chu. Służy do wdychani* lub do smarowania w przypadkach chorób 
płucnych. Fabr. Instytut Mesbć, Berlin.

Mesolamemt. Maść lanolinowa, zawierająca mentol i mesotan-
ro wania przeciw reumatyzmowi, Fabr. L. Spiess, Warszawa-

Mesotol. Salicylan etylowy wyrobu firmy L. Spiess w War
szawie. Pły a bezbarwny.

Mesurol. 20$-wa zawiesina w Oleum Sesami zasadowej soli 
bizmutowej estru metylowego kwasu dwuoksybenzoesowego, za
wierającej 55% Bi. Mesurol więc zawiera w 1 cm3 zawiesiny- 0.11 
gr, Bi. Służy do injekcyj międzyżylnych. jako środek przeciw przy
miotowi. W handlu znajduje się we flaszeczkach po 15 cm3, Fabr. 
Fr. Bayer. Leverkusen.

Metaferrin. Zawierający kwas fosforowy związek białka z że- 
azem. Zawiera 10% żelaza.

Jasno-brunatny, bezwonny proszek, nierozpuszczalny w wo
dzie i rozcieńczonych kwasach; łatwo rozpuszcza się w alkaliach. 
Posiada cokolwiek słodkawy smak. W handlu znajdują się też pre
paraty, zawierające 0.1% arsenu, bądź 7.5% jodu. Stosuje się w przy
padkach anemji, błędnicy i t p. po 0.5 gr. 3 do 4 razy dziennie. 
Fabr. Dr. Wolff, Elberfeld.

Metaferrose. Roztwór metaferryno-sodu, aromatyzowany i za
wierający 6% alkoholu. Stosuje się jako preparat metaferrynowy po 
łyżce stołowej 3—4 razy dziennie. W handlu znajdują się prepara
ty, zawierające arsen lub jod. Fabr. Dr, Wolff, Elberfeld.

Metakrezolowy ester kwasu ortoszczawiowego =  Kresosteril.
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Metaldoform. Roztwór w płynnem mydle produktu konden
sacji 25% m-krezolu i 10% aldehydu mrówkowego. Służy pod posta
cią 2—3%-ego roztworu, jako środek antyseptyczny.

Meta-Licresan. Mydlany roztwór ksylenolów, przeważnie 
meta-ksylenolu. Zastępować ma Lysol do dezynfekcji. Fabr. 
B. Siegfried, Zofingen,

Methenyltriaethylester =  Aethon.
Methoxyphenylchinolinkarbonsfiure =  Isatophan.
Methylaminoaethylcatechol =  Epinine.
Metyloetyloglykolan antipiryny =  Astrolin.
Metylowy ester atofanu =  Novatophan K.
Metylowy ester kwasu piperonylochinolinokarbonowego =

Synthalin.
Methylhexamethylentetraminum dichromicum =  Chromoform.
Methylhexamethylentetraminum rhodanatum =  Rhodoform.
Methylenguajacolum =  Pulmoform.
Methylenohippurowy kwas =  Hippol.
Methyienkreosotum =  Pneumin.
Methylglyoxalidinum =  Lysidinum.
Methylhydrastlmidum hydrochloricum =  Amenyl.
Methylhydrastininum. Sól chlorowodorowa metylohydrastini- 

ny, otrzymanej syntetycznie*

Blado-żólty, lub zielonkawożółty bygroskopijny proszek, ła
two rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i chloroformie, niemal nie
rozpuszczalny w eterze, benzolu i acetonie. Wodny roztwór jest 
żółty i posiada niebieską fluorescencję. Odczyn wodnego roztworu 
jest obojętny na lakmus. Topi się w temp. 213’, rozkładając się. 
Roztwór 0.1 gr. metylohydrastininy w 5 cm3 kwasu siarkowego jest 
żółty i posiada niebieską fluorescencję; po dodaniu kropli kwasu 
azotowego barwa ta przechodzi w czerwonawo-brunatną. W wodnym 
roztworze metylohydrastininy wywołuje roztwór azotanu srebra biały 
osad, rozpuszczalny w amoniaku. W wodnym roztworze metyloby- 
drastininy (1:20) wywołuje roztwór dwuchromianu potasowego osad, 
rozpuszczający się wskutek nagrzewania: po ostudzeniu roztworu 
tego wydzielają się pomarańczowo-czerwone kryształki. Ług sodowy 
wywołuje osad w wodnym roztworze metylohydrastininy: osad ten 
rozpuszcza się po skłóceniu z chloroformem; po odpędzeniu chloro
formu pozostaje brunatnawa, alkaliczna, mazista masa.

0.5 gr. metylohydrastininy nie powinno po spalenia pozosta
wiać popiołu. Wodny roztwór przetworu tego nie powinien mętnieć 
od amoniaku. Osad, wywołany wodą bromową w wodnym rozczynie 
metylohydrastininy powinien się całkowicie rozpuszczać w amoniaku. 
Wodny roztwór nadmanganianu potasowego (l : 20) daje z 5 cm*
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wodnego roztworu metylohydrastininy (1:20) żółtawo-zielony osad, 
rozpuszczający się wskutek nagrzewania z 10 cm3 wody; po ostu
dzeniu wydzielają się zielonkawo-żółte, błyszczące igiełki, topiące 
się w temp. 212—213» (odróżnienie od hydrastininy). Jeżeli doda
my do roztworu 0.1 gr. metylohydrastininy w 5 cm3 wody pięć kro
pli ługu sodowego, to powstanie białe zmętnienie, znikające całko
wicie po skłóceniu; po dłuższem skłócaniu wydzielają się białe 
kryształki, natomiast płyn ponad osadem winien być klarowny, a co- 
najwyżej zabarwiony na żółto.

Metylohydrastininę stosuje się w przypadkach nadmiernego 
krwawienia wskutek zapalenia macicy i przydatków, krwotoków 
płucnych, w dawkach po 0.025 — 0.05 gr. do wewnątrz 3 — 4 razy 
dziennie (1 — 2 tabletek), podskórnie po 1.2 cm3 roztworu 2%-ego. 
Preparat ten znajduje się w handlu pod postacią tabletek i w am
pułkach. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Metylofenylochinolinokarbonowy kwas =  Paratophan.
Metoxyfenylochinolinokarbonowy kwas =  Isatophan.
Methylphenylchinolincarbansieureaethylester — Novatophan.
Methysal Maść zawierająca Methylium salicylicum, Menthol, 

Ac. salicylicum, Ol. Sinapis, Cera iłava, lanolinę i wazelinę. Fabr. 
Laokoon, Lwów.

Metrotonin. Płyn do injekcyj w ampułkach; zawiera orto- 
dwuoksyfenyloetanolometylaminę, acetylocholinę, sparteinę i czwar
torzędowe aromatyczne aminy, pod postacią soli obojętnych kwasów. 
Ma zastępować sporysz. Fabr Tow. rSicco”, Berlin.

Mezonol. Maść lanolinowa, zawierająca mentol, mezotan 
i kamforę. Fabr. Fr. Karpiński.

Migradon. Tabletki, zawierające kamforę, guaranę, fenacety
nę i amidopirynę. Od bólu głowy, newralgji i t. p. Fabr. Trenka, 
Wiedeń.

Migraenol. Proszek od bólu głowy, zawierający guaranę, sa- 
lopen i kofeinę. Fabr. L. Spiess, Warszawa.

Migreno-Cachets. Opłatki, zawierające 0.75 gr. mieszaniny 
kofainy, fenacetyny, pyramidonu, siarczanu chininy, węglanu magne
zu i wanilliny. Fabr. Barcikowski, Poznań.

Migrenonervan. Proszki od bólu głowy, zawierające fenace
tynę, antipirynę, Coffeinum natrio-benzoicum i guaranę. Fabr. Dr. 
Szabrański, Bełchatów.

Migrenonervosin. Proszki od bólu głowy, zawierające pier
wotnie aspirynę, Kali bromatum. salofen, pyramidon, guaranę, i Chi- 
ninum bromatum. Później preparować zaczęto proszki, składające 
się z mieszaniny eallobromolu, salofenu i kwasu cytrynowego. 
Fabr. Gąsecki, Warszawa.

Migrin. Zawiera antipirynę i kwas paramidobenzolosulfonowy. 
Antipyreticum.

Pod tą samą nazwą Potocki—Warszawa preparował proszki, 
składające się z mieszaniny aspiriny i guarany.

Migrol. Połączenie pyramidonu z kwasem pyrokatechinomo- 
nooctowym. CnHnON3. C6H4< q 0 H (Przed kilkonastu la-
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ty pod tą samą nazwą znajdował się na rynku preparat, który 
był solą podwójną pyrokątechinomonooctanu sodowego i pyrokate- 
chinomonooctanu kofeiny; obecnie preparatu tego w handlu już 
niema). Migroł jest bezbarwnym, krystalicznym proszkiem o słabo 
gorzkim smaku, łatwo rozpuszczającym się w wodzie i alkoholu. 
Topi się w temp. 76’. Wodny roztwór posiada odczyn słabo kwaśny. 
W  wodnym roztworze migrolu wywołuje roztwór chlorku żelazowe
go fioletowo niebieskie zabarwienie; z roztworu azotanu srebra strą
ca roztwór migrolu metaliczne srebro. Z roztworem migrolu daje 
roztwór azotanu lub octanu ołowiu biały osad, rozpuszczalny w nad
miarze odczynnika. Używa się migrol w przypadkach newralgji, 
bólów głowy, reumatyzmu i t. p , w dawkach po 0.5 gr. do 2 razy 
dziennie. Fabr. Fr, Kripke. Berlin.

Pod tą samą nazwą firma Elabor w Górznie wprowadziła na 
rynek opłatki, zawierające aspirynę, fenacetynę, antipirynę, anti- 
febrynę, kofeinę i Semen Colae.

Milanol Zawiesina, zawierająca zasadowy trójehlorobutylo- 
malonian bizmutu w Oleum 0 livarum. Służy do wstrzykiwać w przy
padkach przymiotu. Fabr. Attenstaedt i Redeker, Hemelingen.

Mirion. Organiczny związek jodu. Żółty, przezroczysty płyn, 
zawierający 1.7% jodu. Służy do injekcyj. Fabr. Suchywerke, Wiedeń,

Mitigal. Organiczny związek siarki, zawierający około 25% 
siarki, organicznie związanej. Żółty, oleisty, niemal bezwonny płyn, 
bardzo mało rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w absolutnym 
alkoholu, acetonie i benzolu Od stężonego kwasu siarkowego barwi 
się na niebiesko. Stosuje się przeciw świerzbie. Fabr, Fr. Bayer, 
Leverkusen.

Mixtura anticystica Unna. Kal. chloric. 5.0, Natr. salicylic. 
10.0, Aq. destillat. ad 200.0.

Mixtura Panchaud. Natrii bromati, Rad. Valerianae pulv.. 
Tinct. Gentianae ana 10.0, Aq. destillatae ad 200.0. Służy jako 
Środek kojący i nasenny.

Mixtura solvens Tabletki, zawierające T-ra Opii benzoica 
Ammon. chloratum, Snccus Liquiritiae i Saccharum. Fabr. Meister 
Lucius, Hoechst.

Modan. Pigułki, zawierające Kreosotnm carbonicum, Campbo- 
ra salicylica, Ichtyol i środki aromatyczne. Zażywa się 3 — 0 pi
gułek dziennie. Fabr. „Modan’’ w Hanau.

Modenol. Środek o tym samym składzie co Enesol. Roztwór 
kwasu merkurisalicylowego (0.006 gr.) i arrbenalu (0.024 gr.) w 1 cm3 
wody dwukrotnie przekroplonej. Zawiera więc 0.4% rtęci i 0.6% ar
gonu. Stosuje się w przypadkach przymiotu. Fabr. E. Merck, 
Darmstadt.

Modiscop. Roztwór dioniny, Morphium hydrochloric. i Sco- 
polaminum hydrochloricum w ampułkach, stosowany do injekcyj. 
Fabr. O. Brady, Wiedeń.

Mollphorus. Syropowata, płynna mieszanina zawierająca cu
kier trzcinowy i inwertowany. W handlu zalecana była zamiast 
gliceryny,

Molyform. Zawiera kwaśny molibdenian sodowy. Miałki biały 
proszek, rozpuszczalny do 10? w wodzie. Roztwór wodny posiada
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smak ściągający. Służy jako środek antyseptyczny, używany w prak
tyce dermatologicznej i ginekologicznej, pod postacią proszku, maści 
lub roztworu. Fabr. Molyform-Gesellschaft, Frankfurt nad Menem.

Monarson. Sól sodowa kwasu etyloarsinowego.
C2H6 — As;ONa)2. Rozpuszcza się w wodzie.

Monobromisovalerianoglycolylourea =  Achibromin.
Monoguajakolofosforan sodowy =  Norocol.
Monojodisovalerianoglykolylurea =  Achijodin.
Morisoma pigułki. .Na 1 zawierają Resina Jalapae, Aloes, 

kamień winny i Extr. Colocyntbidis. NTa 2 zawiera oprócz tego 
Grumrai Gutti. Służy jako środek przeczyszczający.

Moronal Zasadowy formaldehydosiarczyn glinu. 
CH2(OH).OSOaAl(OH)2. Biały, drobnokrystaliczny, bezwonny pro
szek, łatwo rozpuszczalny w wodzie (w 100 cz. wody rozpuszcza się 
150 cz. Moronalu), W organicznych rozpuszczalnikach nie rozpusz
cza się lub rozpuszcza się z trudem; w 100 cz. mieszaniny jednako
wych ilości wody i alkoholu rozpuszcza się 40 cz, Moronalu. Wodne 
roztwory moronalu są trwale i dają się sterylizować. Moronal ogrza
ny z rozcieńczonym kwasem siarkowym wydziela zapach kwasu 
siarkowego. Mieszanina moronalu z bezwodną sodą, ogrzana w rurce, 
wydziela zapach aldehydu mrówkowego. Amoniąk strąca biały osad 
z wodnego roztworu moronalu; osad ten nie rozpuszcza się w nad
miarze amoniaku, rozpuszcza się jednak w nadmiarze ługu sodowego 
lub potasowego.

Moronal stosuje się pod postacią 1 — 2%-wych roztworów za
miast Liq. Alumin. acetic., lub pod postacią 3%-wej przysypki lub 
3%-wej maści. Fabr. v. Heyden, Radebeul koło Drezna.

Morrhuin. Syrupus jodotannicus, zawierający 0.2% organicz
nie związanego jodu, oraz Oalcium glycerinopbosphoricum i Acidum 
phosphoricum. Fabr. „Medycyna” , Poznań.

Mortidar. Środek przeciw robactwu, składający się z Barium 
carbonicum i ultramaryny. Fabr. L. Spiess, Warszawa.

Morubilin. Zawiera metyloarsinian sodowy, taninę, jod, pod- 
fosforyn sodowy i glycerofosforan sodowy. Fabr. Siesse, Paryż.

Motofer. Zawiera Ferr. osydat., sirup simples., Spirit. Vini, 
T-ra Aurant cort.. T-ra Cinnamomi, Aether aceticus. Środek wzma
cniający. Fabr. Motor”. Warszawa.

Mrozol. Maść od odmrożenia. Zawiera Plumb. acetic., Ac. 
fannic.. kamforę, mentol, salol, ichtyol, kseroform, kwas salicylowy, 
tormalinę i jod. Fabr. A. Gąsecki, Warszawa.

Mukuna. Maść od świerzby, zawierająca -̂naftol, kwas sali
cylowy. Ol. Raparum, Cera japonica i nitrobenzol. Fabr. Weroczy, 
Warszawa.

Multanin. Zasadowy taninian glinu. Szary, bezwonny pro
szek, pozbawiony smaku; nie rozpuszcza się w wodzie i w rozcień
czonym kwasie solnym, rozpuszcza się w ługu. Stosuje się pod po
stacią proszku, pigułek lub tabletek w przypadkach biegunki. Daw
ka 0.5 — 1 gr. kilka razy dziennie. Fabr E. Schering, Berlin.

Musculin. Zawiera T-ra Capsici, Spirit. camphorat., Spirit. 
Vini, Liq. ammon. caustici. Aether aceticus. Fabr. Centralne Labo- 
ratorjnm Chemiczne, Warszawa.
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Muthanol. Zawiesina aktywnego wodorotlenku bizmutawego 
BiO(OH) w oliwie. Zawiera jakoby ślady bromku mezotoru. W han
dlu znajduje się w ampułkach do wstrzykiwań i pod postacią czop
ków. Służy do leczenia przymiotu. Fabr. GL Fermć, Paryż.

Mycardol. Mieszanina 85% Ergotiny i 15% Coffeinum citricum 
w tabletkach i w roztworze (w ampułkach). Stosuje się w przypad
kach nerwicy serca, zapalenia mięśnia sercowego, arteriosklerozy 
i t. p. Fabr.D r. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Myrtyl. Stężony preparat z borówek leśnych pod postacią 
tabletek lub soku. Stosuje się w przypadkach chronicznego kataru 
kiszek. Zażywa się 1 — 3 tabletek co )/2 godziny, lub po łyżeczce 
0d kawy soku. Fabr. prepar. farm,, Drezno.

Nacasilicium. Mieszanina 20% Kal. silicicum, 20% Natr. sili- 
cicum i 60% cukru mlecznego. W handlu znajdują się tabletki, za
wierające 0.25 gr. Nacasilicium i 5% Ferr. oxydat.

Naphtamuth. Bismutum naphtolicum.
Naphthionowy kwas. Kwas naftylaminosulfonowy, 

C10H6(NH2) . S03IJ. Biały proszek, mało rozpuszczalny w wodzie. 
Służy do zwalczania objawów zatrucia jodem, zażywa się co 3—4 
godzin po 0.5 gr. Również stosuje się w przypadkach zatrucia azo
tynami. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Narcophin. Podwójna sól mekonianu morfiny i mekonianu 
narkotyny. Zawiera 33% morfiny. Biały proszek, rozpuszczalny 
w jednakowej ilości wody, tworząc płyn syropowaty; po dodaniu 
większej ilości wody pierwotnie płyn mętnieje, lecz następnie kla
ruje się ponownie. W temperaturze pokojowej rozpuszcza się nar- 
kofina w 25 cz alkoholu i 12 cz wody. Wodne roztwory dają się 
wyjaławiać. W handlu znajduje się z nieznacznym nadmiarem kwa
su mekonowego pod postacią proszku, tabletek (po 0 015 gr. nar- 
cophini) i pod postacią 3$ roztworu (w ampułkach). Roztwór nar- 
cophiny w wodzie daje z bardzo rozcieńczonym roztworem chlorku 
żelazowego czerwone zabarwienie Roztarte w parowniczce porcela
nowej 0.01 gr. narkofiny z 1 cm3 wody i kilkoma ziarenkami jodanu 
potasowego daje żółte zabarwienie, przechodzące w zabarwienie nie
bieskie, po dodaniu 9 cm3 wody i nieznacznej ilości skrobi. Roztarta 
z odczynnikiem Froedego daje narkofina wiśniowo-czerwony roz
twór, zieleniejący początkowo od nagrzewania, a po dalszem nagrza
niu czerwieniejący.

Stosuje się narkofinę zamiast morfiny. Fabr C. F. Boehrin- 
ger i Synowie, Mannheim — Waldhof.

Narcosin. Extr. cort. Hamamel. 1.0, Novocain. 0.015 gr., 
Cocain. hydrochloric. 0.005 gr., Sol. Supraren. hydrochlor. 0.00005 gr. 
w fizjologicznym roztworze soli kuchennej.

Służy jako miejscowy środek znieczulający.
Nargentol. Związek srebra z białkiem roślinnem, zawierający 

24$ srebra.
Narkodeon. Tabletki, zawierające po 0.001 gr. Narcotinum 

muriaticum, 0 005 gr. Codeinum muriaticum, 0,005 gr. Balsamu m 
tolutanum i 1.25 gr. Pulvis gummosus saccharatus. Stosuje się 
w przypadkach kataru dióg oddechowych; zażywa się 3 do 6 łyże
czek dziennie. Fabr. T. Trenka, Wiedeń.
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Narkosin. Środek miejscowo-znieczulający w ampułkach, za
wierający w 1 gr. Extr. Corticis Hamamelidis, Novocainum 0 015 gr. 
Cocainum hydrochloricum 0.005 gr., Adrenalinum hydrochloricum 
solutum 0.05 mg. i fizjologiczny roztwór soli kuchennej. Fabr. Gu- 
de i S-ka, Berlin.

Narsenol. Tabletki, zawierające po 1 gr. Novarsenobenzolu: 
powleczone masą benzoesową. Zawierają też Magn. stearinicum. 
Stosowany w przypadkach niedokrwistości, chorób skórnych i t. p. 
Fabr. Spiess, Warszawa.

Nasalin. Tabletki, których roztwór służy do pulweryzacji 
i przemywania jamy ustnej. Zawiera chlorek, siarczan i fosforan 
potasu, kwas salicylowy, siarkę, sól kuchenną. Fabr. Klawe, War
szawa.

Nastin B. Kombinacja nastiny (krystalicznej substancji tłusz
czowej z bakterji trądu) z chlorkiem benzoylowym. W handiu znaj
duje się w roztworze w oliwie, w dawkach po 0 0005 gr. Służy 
przeciw trądowi. Wstrzykuje się raz na tydzień 1 cm3. Fabr. Kalle
1 S-ka, Biebrich.

Natrium aethoxyphenylaminomethylosulfurosum =  Neralthein.
Natrium benzoesulfo-p-amidophenylarsinicicum =  Hectine.
Natrium chondroitinosulfuricum — Antituman.
Natrium-Morrhuat. Wyjałowiony roztwór soli sodowych nie

nasyconych kwasów z tranu. Służy do wstrzykiwań podskórnych 
pod postacią 3% wych roztworów w przypadkach gruźlicy.

Natrium guajacolo-phosphoricum — Novocol.
Natrium oxyphenylchinolindicarbonicum =  Hesophan-Natrium.
Natrium paramidophenolarsenicicum =  Atosyl,
Natrium phenylaethylbarbituricum =  Luminal-Natrium.
Natrium thymico-benzoicum. Pyrenol. Mieszanina l cz. ben- 

zoanu sodowego i 2 cz. salicylanu sodowego z domieszką 0 .1% tymolu,
Nauseatol. Mieszanina 1 cz. Ol. Menthae pip, 1 cz. Ol. Citri

2 cz. Ol. Juniperi, 150 cz. T ra Chenopodii, 150 cz. T-ra Conduran 
go. 12 cz. T-ra Valerianae i 120 cz. T-ra Aurant. Przeciw chorobie 
morskiej.

Nealpon. Imitacja pantoponu: w handlu znajduje się pod 
postacią roztworu, tabletek i syropu. Fabr. Hockert i Michałow
ski, Berlin.

Neguvon. Mieszanina wysokocząsteczkowych produktów kon
densacji ketonów alifatycznych. Obojętny, ciemno-żółty płyn, o za
pachu podobnym do zapachu kamfory, bardzo mało rozpuszczalny 
w wodzie; miesza się z alkoholem, olejami tłustemi i organicznemi 
rozpuszczalnikami. Używa się w praktyce weterynaryjnej. Fabr. 
Fr. Bayer, Elberfeld.

Neo-Icarsodil. Ampułki, zawierające po 0.05 gr. Arrhenolu,. 
wyrobu firmy Laokoon we Lwowie.

Neo Anusol. Czopki, zawierające Bismut. jodgallicum, Zinc. 
oxydatum, Resorcinum, Balsam. peruvian. i Butyr. Cacao. Fabr. 
Wągrowski, Warszawa.
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Neoarsodil. Ampułki, zawierające po 0.05 gr. Arrhenalu 
w roztworze wodnym; wyroby firmy Klawe, Warszawa.

Neoarspheramine, Amerykański preparat, zastępujący Neo- 
nalrarsan.

Neoborot Natrium perboricum. Służy jako środek antysep- 
tyczny;

Neo-Bornyral. Bornylowy ester kwasu izo-waleryloglykolo- 
wego. Bezbarwny, niemal pozbawiony smaku i bezwonny oleisty 
płyn nierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w organicz
nych rozpuszczalnikach i olejach tłustych. Zawiera 53% borneołu, 
34 5% kwasu Walerianowego i 23.1% kwasu glykolowego. Jest bar
dziej odporny na działanie kwasów niż bornywal; działanie swe 
wywiązuje dopiero w alkalicznem środowisku jelit Zażywa się 
w przypadkach cierpień żołądkowych na tle nerwowem i t. p. 2 do 
4 razy dziennie po 1 — 2 do 3 pigułek żelatynowych z neo-borny- 
walem (po 0 25 gr. neobornywalu). Fabr. J, D. Riedel, Berlin,

Neodiarsenol. Preparat, zastępujący Neosalvarsan, prepa
rowany w Kanadzie.

Neofebrin =  Neurofebrin.
Neoferrol. Brunatnawy płyn, o przyjemnym zapachu. Za

wiera Ferr. mangano-saccharatum. Lecithinum, Acid. tartaricum, 
Sacchar. alb, Essentia aromatica, Tinct. lridis flor., Spir, Vini i Aq. 
destillat. Stosuje się w przypadkach anemji, osłabienia 3 — 4 razy 
dziennie po łyżce stołowej. Fabr. J. F. Neuhaus, Ottweiler.

Neohexal. Hesamethylentetraminum sulfosalicylicum. 
2'CH2t6N4.S02.C6H3!0H)C00R. Bezbarwny krystaliczny proszek, 
łatwo rozpuszczalny w wodzie (w jednakowej ilości), łatwo roz
puszczalny w alkoholu. Wodny roztwór posiada odczyn kwaśny. 
Topi się w temp. 181—181®. Nagrzany Neohexal brunatnieje, zwę
gla się, wydzielając obdarzone niemiłym zapachem pary o odczynie 
alkalicznym. Wodny roztwór neohesalu, nagrzany z rozcieńczonym 
kwasem siarkowym do 45°, wydziela zapach aldehydu mrówkowe
go. Mieszanina ta, zadana następnie nadmiarem ługu sodowego 
i ogrzana, wydziela zapach amoniaku. Od kilku kropli roztworu 
chlorku żelazowego barwi się wodny roztwór neohesalu (0.1:100) 
na fioletowo. Wodny roztwór neohexalu (1:20), zadany wodą bro
mową, wydziela początkowo pomarańczowo żółty osad; po dodaniu 
większej ilości wody bromowej osad ten znika, płyn staje sięjasno- 
żółty i po upływie kilku godzin wydzielają się z niego kryształki 
trójbromofenolu; po ich odfiltrowaniu otrzymuje się płyn, który 
z chlorkiem barowym daje osad biały, z wodą bromową zaś (z dal
szą ilością)—osad pomarańczowy dwu- i czterobromku hexametyle- 
notetraminy.

Wodny roztwór neohexalu nie powinien się barwić od wody 
siarkowodorowej, a zadany roztworem chlorku barowego po upły
wie 5 minut może conajmniej opalizować. Wodny roztwór neohe- 
xalu. zakwaszony kwasem azotowym i zadany roztworem azotanu 
srebra może najwyżej opalizować. Ogrzany z ługiem sodowym nie 
powinien neohexal wydzielać zapachu amoniaku. W celu oznaczenia 
ilości kwasu sulfosalicylowego w neohexalu, rozpuszczamy 0.5 gr. 
tegoż w 25 cm3 '/io norm. ługu sodowego, filtrujemy i w przesącza 
mianujemy nadmiar ługu sodowego 7.. norm. roztworem kwasu
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solnego, wobec fenolftaleiny jako wskaźnika; do chwili zaniku bar
wy czerwonej powinno się zużyć około 5,5 cm3 tego kwasu, co od
powiada 42.5% kwasu sulfosalicylowego.

Używa się w przypadkach zachorzeń nerek, pęcherza moczo
wego, dróg moczowych. Używa się wewnętrznie w dawkach po 
0.5 gr. trzy do sześciu razy dziennie w wodzie Do przepłukiwa
nia pęcherza i kanału moczowego stosuje się roztwór 0.3 — 0.5%-wy. 
Fabr. J. D. Riedel, Berlin.

Neohormonal. Hormon, otrzymany ze śledziony. Różni się 
od dawniej używanego hormonu tern, że jest pozbawiony szkodli
wie działających albumoz. Neohormonal posiada własności pobudza
nia normalnego ruchu robaczkowego jelit. W handlu znajduje się 
pod postacią wyjałowionego roztworu, zawierającego 0.4% trójkre- 
zolu, S-eukainę i chlorek sodu. Zastrzykuje się 20—40 cm* między- 
mięśniowo (z 0.25% 8-Eucainum hydrochloricum) lub międzyżylnie 
w przypadkach chronicznego zatwardzenia i ostrej atonji kiszek. 
Fabr. E. Schering, Berlin.

Neo-Hydropyrin. Magnesium acetylosalicylicnm w tabletkach 
po 0.6 gr. Fabr. Gł. Richter, Budapeszt

Neoichthargan. Połączenie ichtyolu ze srebrem. Zawiera 
12.5% srebra i 15% siarki, w tej liczbie 11,3% pod postacią siarczków. 
Czarny, bezwonny proszek, nierozpuszczalny w wodzie, bardzo 
mało rozpuszczalny w alkoholu i eterze, rozpuszczalny w chlorofor
mie. Używa się szczególnie przeciw ekzemie, pod postacią 2% 
maści. Fabr. Cordes, Hermanni, Hamburg.

Neokola. Tabletki, zawierające 60% Kola, cukier, kakao 
i wanilinę. Fabr. Lumiere, Lyon.

Neo-Narcosin Środek miejscowo-znieczulający, zawierający 
Extr. Cort. Hamamel. 0.1 gr., Norocain. hydrochlor. 0.02 gr., Solut. 
suprarenin. gtt. 1, Serum isotonicum ad. 1 gr.

Neopyrin. Valerylamidoantipyrinum,

Biały, niemal bezwonny, bardzo gorzki, krystaliczny proszek o od
czynie obojętnym. Topi się w temp. 203°, Bardzo trudno rozpuszcza 
się w wodzie, łatwo natomiast w gorącym alkoholu i chloroformie. 
Nagrzana z rozcieńczonym kwasem solnym wydziela neopyrina za
pach kwasu izowalerjanowego, bowiem od gotowania z ługami lub 
rozcieńczonemi kwasami rozpada się neopyrina na amidoantipyrinę 
i kwas izowalerjanowy. Od roztworu chlorku żelazowego barwi się 
wodny roztwór neopyriny na brunatno lub krwisto-czerwono. Roz
twór azotanu srebra redukuje się stopniowo od roztworu neopyriny. 
Ogrzewana z dymiącym kwasem azotowym wydziela neopyrina za
pach nitrohenzolu. Antipyreticum, używane w dawkach po 0.5 do 
1 gr. na dobę. Fabr. Knoll i S-ka, Ludwigshafen.

Neo-Riodine. Wodny roztwór jodopropanolosulfonianu sodo
wego. CH2J — CH(OH) — CH2S03Na, w ampułkach do injekcyj. 
Wodny roztwór ten, zakwaszony kwasem siarkowym i ogrzany, wy
dziela pary jodu. Roztwór chlorku żelazowego strąca osad żółtawy; 
roztwór soli rtęciowych daje osad żółty. Ampułki zawierają 10%-wy

11



roztwór. Jodopropanolósulfonian sodowy zawiera 40% jodu, a więc 
ampułka zawiera 4% jodu. Stosuje się jako preparat jodowy. Fabr. 
P. Astier, Paryż.

Neo-Rhomnol. Roztwór kakodylanu sodowego i strychniny 
w ampułkach, do wstrzykiwań podskórnych. Fabr. Leprince, Paryż.

Neosalvan. Preparat, zastępujący neosalvarsan, wyrobu chem. 
fabr. „Grodzisk".

Neosalutan, Preparat, zastępujący neosalvarsan, wyrobu fabr. 
„Przemysł Chemiczny w Polsce”, w Zgierzu.

Neosalvarsan. Natrium dioxydiaminoarsenobenzolmonomethan- 
suloxylicum.

Zawiera prócz tego obojętne sole nieorganiczne. Żółty pro
szek, łatwo rozpuszczalny w wodzie; wodny roztwór posiada odczyn 
obojętny. Wskutek dodania do wodnego roztworu neosalvarsanu 
kwasów mineralnych wydziela się kwas dwuoksydwuaminoarseno- 
benzolomonometanosulfinowy, rozpuszczalny w alkaliach. Wodny 
roztwór neosalvarsanu, zadany kwasem, wydziela wskutek nagrze
wania zapach bezwodnika kwasu siarkawego.

Neosalvarsan w handlu znajduje się w zatopionych ampuł
kach szklanych, w próżni lub w atmosferze azotu lub kwasu wę
glowego, ponieważ w obecności powietrza utlenia się bardzo szyb
ko, i wówczas staje się bardzo trujący. Należy baczyć, aby am
pułki nie były pęknięte, nie miały rysów, umożliwiających przeni
kanie tlenu do wnętrza ampułki. Taki rozłożony produkt jest za
zwyczaj ciemniej zabarwiony od produktu zwykłego. Po spreparo
waniu roztworów neosalvarsanu należy je zużyć natychmiast, gdyż 
po przechowywaniu ich nawet przez czas krótki, stają się w wyso
kim stopniu toksyczne. Zawartości raz otwartej ampułki powtórnie 
używać — dla tychże przyczyn — nie można.

Neosalvarsan używa się jako Antisypbiliticum, do wstrzyki
wań międzyżylnych, pod postacią 6%-wych roztworów, lub wstrzyki
wań międzymięśniowych, pod postacią 5%-wych roztworów. Używa 
się też w przypadkach malarji, tyfusu powrotnego. Roztwory pre
parować należy ze świeżo destylowanej, wyjałowionej wody, w tem
peraturze pokojowej, ewentualnie z domieszką 4% chem. czystej 
soli kuchennej. Ogrzewania roztworów neosalvarsanu należy bez
względnie unikać. Dawka dla mężczyzn 0 6—0.9, dla kobiet 0.45— 
0.75, dla dzieci 0.15 —0.3, dla drobnych ok. 0.05 gr. Fabr. Meister 
Lucius, Bruning, Hoechst.

Neosthenin. Zawiera akoinę, nowokainę i suprareninę. Śro
dek miejscowo-znieczulający, Fabr. „Apteka Śzwajcarska“, Berlin.

Neotramine. Hexamethylentetraminum anhydromethylenci-
tricum.
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Neotannyl. Aluminium acetico-tannicum. Produkt addycji 
zasadowego octanu glinu i taniny. Miałki, jasno-żółty proszek nie- 
łozpuszczalny w wodzie, niehygroskopijny; odporny na działanie 
powietrza i światła. Zawiera około 50% taniny. Służy jako środek 
ściągający i bakterjobójczy w przypadkach biegunki i t. p. Fabr. 
F. Ad. Richter, Rudolstadt.

Nepenthan. Maść woskowa zawierająca antygen stafilokok- 
kowy. Służy do leczenia czyraków i t.p. Fabr. W. Schmidt, Kolonja.

Nephron. Tabletki, zawierające Extr. Colae i wyciąg z ne
rek świńskich. Stosuje się w przypadkach chronicznego zapalunia 
serek. Fabr. Ruder—Rabę, Klosterneuburg.

Neraltein. Natrium aethoxyphenylaminomethylosulfurosum. 
C,H50 . C6H4NH. CH2SOsNa. Błyszczące, białe kryształki, rozpusz
czalne w wodzie, trudniej w alkoholu, nierozpuszczalne w eterze 
i chloroformie. Wodny roztwór neralteiny ogrzany z kwasem solnym 
daje strąt, który wskutek ogrzewania wydziela kwas siarkowy. 
Wodny roztwór neralteiny daje z chlorkiem barowym biały osad. 
Bardzo rozcieńczony wodny roztwór neralteiny redukuje azotan 
srebra (szczególnie na ciepło); płyn staje się fiołkowy, Z chlorkiem 
żelazowym daje wodny roztwór neralteiny fiołkowe zabarwienie. 
Po dodaniu—do wodnego roztworu neralteiny—rozcieńczonego kwa
su solnego i p-amidofenolu, a następnie dwuchromianu potasowego— 
powstaje niebieskawe zabarwienie.

Służy jako Antineuralgicum, Antirheumaticum i Antipyreti- 
cum; dawka 0.5 — 0.3 gr. dziennie. Fabr. Lepetit, Rollfus i Gans- 
ser, Medjolan.

Nervacolade. Preparat odżywczy, zawierający związek biał
kowy, mangan, glicerofostoran wapnia i lecytynę z żółtkiem. 
W handlu znajduje się w mieszaninie z kakao i czekoladą. Fabr. 
Nervacolade Ges., Berlin.

Nervagenin. Eliksir Valerianae comp. Ciemno brunatny, prze
zroczysty płyn. zawierający nieco weronalu (0.1 gr. w łyżce stoło
wej). Fabr. Pbarmakon-Ges., Frankfurt nad Menem.

Nervan. Pastylki pyramidoni cum coffeino citrico. Fabr. 
Zifferer, Wiedeń.

Neryocithine. Drażetki, zawierające fluorek wapnia, arrhe- 
nal. glicerofosforan wapnia, preparat manganu, nukleinian żelaza, 
Rad. Colombo i Rhei; lub ampułki, zawierające roztwór fluorku 
godowego, nukleinianu żelaza, arrhenal, glicerofosforan sodu i siar
czan strychniny. Fabr. Tissot, Paryż.

Nervocola. Tabletki, zawierające 40 cz. Sem. Colae, 20 cz. 
kakao holender., 15 cz. Calc. phosphoric., 15 cz. Sacchar alb., 10 cz. 
białka z lecytyny i wanilję. Środek wzmacniający.

Nerwol. Płyn. zawierający mentol, Ol. Gaultheriae, Ol. Si- 
napis, T-ra Capcisi. Fabr. J, Franzos, Tarnopol.

Nerwomigren. Proszki, zawierające Estract. Colae. Acid. 
bromogallicum i Salophen. Od bólu głowy. Fabr. „Motor", Warszawa.

Nervosan. Płyn do smarowania, składający się ze spirytusu 
80%, amoniaku, kamfory, Fruct. Capsici, Fruct. Piperi, Oleum Sina- 
pis, Rosmarini i Menthae, Fabr. Laokoon, Lwów.



1 6 4

Bezbarwny krystaliczny proszek, me rozkładający się na po
wietrzu; łatwo rozpuszcza się w wodzie i gorącym alkoholu mety
lowym, bardzo mało rozpuszcza się w alkoholu, nie rozpuszcza się 
w eterze i benzolu. Topi się w temp. 195—197°. Wodny roztwór 
posiada odczyn obojętny. Z wodnego roztworu Neu-Cesolu strąca 
chlorek złota — osad purpurowy; osad ten, przekrystalizowany 
z alkoholu metylowego, topi się w temp. 118 — 120“. Używa się 
jak cesol, jako środek przeciw pragnieniu; w praktyce weteryna
ryjnej — zamiast arekoliny, przeciw kolkom. Fabr. E. Merck, 
Darmstadt.

Neurasthenin. Preparat kazeinowy, zawierający glicerofosfo- 
ran sodu. Środek odżywczy.

Neurophyllin. Pigułki, zawierające 0.05 gr. Opium, 0.03 gr. 
kwasu solnego, podofillinę, Extr. Aloes, fenoloftaleinę i Extr. Cas- 
carae Sagradae. Sedativum, Nervinum i Hypnoticum. Zażywa się 
3 razy dziennie po 1 pigułce. Fabr. Renz i Potratz, Brema.

Neurosit. Tabletki, zawierające po 0.09 gr. Coffein. acetylo- 
salicylicum, 0.005 gr. lupuliny i 0.5 gr. cukru. Zażywa się w przy
padkach bólu głowy, migreny 2—3 razy dziennie po 1 tabletce.

Neurotonin. Ampułki, zawierające po 0.0005 gr. Strychni- 
num cacodylicum w roztworze. Fabr. Klawe, Warszawa.

Neutralon. Krzemian glinu. Biały proszek, pozbawiony za
pachu i smaku, niemal nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny 
częściowo w rozcieńczonym kwasie solnym i ługu sodowym. Gdy 
skłócimy 1 gr. neutralonu z 50 cm3 wody i po upływie 10 minut 
przefiltrujemy, to otrzymany przesącz winien posiadać odczyn obo
jętny na papierek lakmusowy i może po upływie 5 minut conaj- 
mniej opalizować po dodaniu doń roztworu azotanu barowego lub 
azotanu srebra. 1 gr. neutralonu nagrzewany przez l/t godziny 
z 10 cm3 rozcieńcz, kwasu solnego na kąpieli wodnej, nie powinien 
dawać po przefiltrowaniu reakcji z wodą siarkowodorową. Używa 
się po łyżeczce od herbaty na pół godziny przed jedzeniem w przy
padkach wrzodów żołądka i t. p. Fabr. C. A. F. Kahlbaum, 
Berlin.

Neutralisine Bureau. Zawiera Magnes. hydrooxydat., Natr, 
bicarbonic , Cale. carbonic., Bismut. carbonicum, Saccharum i Gummi 
arabie. Fabr. Astier, Paryż.

Pod tą samą nazwą firma Spiess, Warszawa, wypuściła na. 
rynek granulki, zawierające Kali bromatum, Phosphit i Ferrum 
albuminatum.

Neu-Cesol. Produkt redukcji cesolu o działaniu podobnem 
do arekoliny. Połączenie bromku metylowego z estrem metylowym 
kwasu N-metylo-hexahydropyridinokarbonowego.



1 6 5

Newraks. Zawiera fenacetynę, antipyrinę, Coffeinum natrio- 
salicylic., Natr. bicarbonic.

Nevrostheniques. Roztwór siarczanu strychniny i kakodylanu 
sodowego, lub jedynie siarczanu strychniny, w ampułkach, do in- 
jekcyj. Fabr. Dausse, Paryż.

Niaulioel. Oleum Melaleucae viridiflorae. Olejek eteryczny 
z rośliny Melaleuca viridiflora, rosnącej w Nowej Kaledonji. Zale- 
eany w przypadkach Ankylostorniasis. Jasnożółty płyn, obdarzo
ny silnym zapachem, podobnym do zapachu olejku enkalyptusowe- 
go. Rozpuszcza się w alkoholu. C. wł. 0.906 do 0.9284 w temp. 15°.

Nicomors. Tabletki, zawierające nadtlenek magnezu i co
kolwiek taniny. Podczas palenia tytuniu należy tabletkę rozpusz
czać w ustach. Neutralizuje jakoby szkodliwe działanie nikotyny na 
organizm. Fabr. Dr. Herbrandt, Berlin.

Niepal. 0.25%-wy roztwór azotanu srebra, używany dla od
zwyczajenia się od palenia. Fabr. Sadowski, Warszawa.

Nigrosot. Pigułki, zawierające po 0.05 gr. kreozotu i węgiel* 
powleczone żelatyną; rozpuszczalne w alkalicznem środowisku jelit- 
Fabr. „Moravia“, Strassburg.

Ninhydrin. Wodzian trójketohydrindenu. C(OH)j
Bezbarwny, krystaliczny proszek, barwiący się w temp. 125° na 
czerwono i topiący się w temp. 239 — 240°. Łatwo rozpuszcza się 
w wodzie. Wodny roztwór barwi skórę na fioletowo i redukuje 
roztwór Fehlinga. Z alifatycznemi i aromatyczneini aminokwasami, 
posiadającemi grupę aminową w łańcuchu bocznym, daje reakcje 
barwne. Służy do biologicznego stwierdzenia ciąży, i jako odczynnik 
na białko, peptony i polipeptydy. Fabr. Meister Lucius, Briining, 
Hoechst.

Niolin. Podług danych producenta jest to produkt konden
sacji mentolu, kwasów salicylowego, benzoesowego i aldehydu 
mrówkowego. Desinficiens i Desodorans. Stosuje się pod postacią 
1—2%-wego roztworu. Fabr. Dr. Haas i S-ka, Cannstatt.

Nirvanol. T, Y-phenylaetbylhydantoinum.

Bezbarwny, krystaliczny proszek, bezwonny, niemal pozbawiony 
smaku. Rozpuszcza się bardzo trudno w wodzie (1:1650). łatwiej 
w alkoholu (1:20) i eterze (1:200) We wrzącej wodzie rozpuszcza 
się łatwiej (1:110). Rozpuszcza się też w ługu sodowym. Nasycone 
wodne roztwory posiadają odczyn kwaśny na lakmus. Ninranol 
topi się w temp. 199 — 200°.

0.1 gr. nirvanolu ogrzane w rurce szklanej z 0.5 gr. wapna 
niegaszonego daje zabarwienie fioletowo-czerwone; przy tern wydziela 
się zapach amoniaku. Roztwór 0.1 gr. nirvanolu w 2 cm3 kwasu 
siarkowego barwi się od 5 kropli roztworu azotanu sodowego na 
czerwono. Roztwór 0,5 gr. nirvanolu w 10 cm3 amoniaku winien 
być klarowny i bezbarwny i nie powinien zmieniać się od wody 
siarkowodorowej. 0.1 gr. nirvanolu winno się rozpuszczać bezbarwnie 
w 2 cm3 kwasu siarkowego. Na zimno nasycony wodny roztwór
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nirvanolu nie powinien mętnieć od roztworu azotanu srebra, 0.1 gr. 
nirvanolu powinno się spalać, nie pozostawiając popiołu.

Używa się jako środek nasenny w dawkach po 0.25—0 5 gr. 
ewentualnie 0.75—1 gr. Fabr. Meister Lucius i Bruning, Hoecbst. 

Nirvanol-Natrium. Sól sodowa fenyloetylohydantoiny.

Gorzki proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Kwas węglo
wy z powietrza rozkłada go, wydzielając czysty nirvanol. Wskutek 
tego w handlu znajduje się w roztworze w wyjałowionych ampuł
kach. Roztwór ten jest bezbarwnym, przezroczystym płynem. 4 cm* 
płynu odpowiadają 0.5 gr. nirvanolu. Używa się wyłącznie do in- 
jekcyj międzymięśniowyeh lub do wstrzykiwań do kiszki odchodo- 
wej. Fabr. Meister Lucius i Briining, Hoechst.

Noitol. Roztwór 0.0463 gr. sublimatu, 0.045 gr. azotanu 
rtęci, 1.3021 gr. gliceryny i 1.0265 gr. kwasu azotowego w 100 cm* 
wody. Stosuje się w praktyce dermatologicznej. Fabr. The Wecler 
Chemical Works, Chicago.

Nopain. Płyn, używany w praktyce dentystycznej; zawiera 
1 cz. Cocain. hydrochl., V, cz. fenolu, 5 cz. gliceryny, 4 cz. roztwo
ru adrenaliny (1:1000j i 4 cz. absol. alkoholu.

Normacol. Zawiera phytomucinnm, Furfur. tritici, Glukozydy 
z Cortex Frangulae i Cortes Frangulae. Proszek i drażetki. Fabr. 
Laokoon, Lwów.

Normalin. Tabletki, zawierające po 0.25 gr. Calcium chlora- 
tum. Zażywa się 2 do 4 tabletek dziennie. Fabr. E. Dieterich, 
Helfenberg.

Novafaex. Wysuszone w. 120° drożdże piwne, pozbawione 
żywych komórek i enzymów. Żółtawy, miałki proszek, niemal po
zbawiony zapachu i smaku. Fabr. Dr. Barsikow, Berlin.

Novalgin. Natrium phenyldimethylpyrazolonmethylaminome- 
thansulfonicum.

Biały, krystaliczny proszek, pozbawiony smaku. Łatwo ro*- 
puszcza się w wodzie, bardzo mało — w zimnym alkoholu, nie roz
puszcza się w eterze i acetonie. Wodne roztwory posiadają odczyn 
obojętny. Używa się przeciw bólom reumatycznym, newralgicznym, 
pooperacyjnym i t. p. Zażywa się 3—4 razy dziennie po 0.5 gr.. lub 
wstrzykuje podskórnie, międzymięśniowo lub międzyżylnie. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek po 0.5 gr. lub pod postacią 
bO% roztworu w wodzie wyjałowionej, w ampułKach po 1 i po 2 cm*. 
Fabr, Meister Lucius i Briining, Hoechst.

Novamidon. Tabletki, zawierające pyramidon i skrobię, Fabr. 
Usines du Rhóne, Lyon.

Novarial. Preparat z jajników, otrzymany drogą rozszczepie
nia substancji jajnikowej. Żółtawy proszek, łatwo rozpuszczalny
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w wodzie. 1 cz. proszku tego odpowiada 10 częściom świeżej sub
stancji jajnikowej. Używa się w przypadkach niedomagań w funk
cjach jajników, w przypadkach bolesnego miesiączkowania i t. p. 
W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 0,05 gr. Zażywa 
się 2—4 tabletek 3 razy dziennie. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Novarsenobenzol. Preparat zastępujący Neosalv rsan.
Nov rsphenamine. Preparat zastępujący Neosalv rsan, nazy

wany tak w Ameryce.
Novasteninum. Roztwór nowokainy, suprareniny i soli ku

chennej w ampułkach. Fabr. Laokoon, Lwów.
Novasurol. Połączenie Natrium oxymercurichlorphenoxylace- 

tieum z weronalem. Zawiera 33.9? Hg.
W handlu znajduje się pod postacią 10% obojętnego wodnego roz
tworu. 1 cm3 zawiera więc 0.0339 gr. Hg. Rtęć w roztworze nie 
jest zjonizowaną i w organizmie odczepia się powoli. Białka nie 
strąca. Używa się do wstrzykiwań podskórnych, jako Antilueticum. 
Wstrzykuje się naogół 2 razy tygodniowo 2 cms roztworu. Fabr. 
Fr. Bayer, Elberfeld.

Novatophan. Ester etylowy kwasu metylofenylochinolinokar- 
bonowego.

Żółtawo-biały proszek, pozbawiony smaku, nierozpuszczalny 
w wodzie i płynach alkalicznych, rozpuszczalny w alkoholu, eterze 
i benzolu. Topi się w temp. 75—76°. W stężonym, zimnym kwasie 
siarkowym rozpuszcza się noyatophan na żółto. Roztwór noyatopha- 
nu w alkoholu barwi się od kilku kropli roztworu chlorku żelazo
wego na jasno-żółto (w odróżnieniu od atophanu, paratophanu i iza- 
tophanu). Stosuje się w przypadkach artretyzmu, reumatyzmu sta
wowego, newralgji i t. p. Przeciwwskazany jest noyatophan w przy
padkach tworzenia się kamieni nerkowych. Zażywa się pod postacią 
proszku, pigułek lub tabletek, po 0.5 gr. kilka razy dziennie. Fabr. 
E. Schering, Berlin.

Novatophan K. Metylowy ester atofanu.

Białawy krystaliczny proszek, pozbawiony zapachu i smaku. 
Trudno rozpuszcza się w wodzie zimnej, w gorącej wodzie — nieco 
łatwiej; łatwo rozpuszcza się w alkoholu i chloroformie. Kryształki 
novatofanu K świecą się w ciemności przy pocieraniu. Novatofan K 
zmydla się od alkoholowego ługu, lub od roztworu alkaliów w al-
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koholu i wodzie, Topi się w temp. 60—61°. Novatofan K ogrzewa
ny ze stężonym kwasem siarkowym daje roztwór żółty, z którego 
woda bromowa strąca biało- żółty osad. Roztwór noratofanu K w al
koholu barwi się od roztworu chlorku żelazowego na żółto. Stosuje 
się, jak atofan, w przypadkach reumatyzmu stawowego, artretyzmu, 
newralgji i t. p. Używa się w dawkach po 0.6—1 gr. 3 do 4 razy 
dziennie, pod postacią proszków, pigułek lub tabletek. Chorzy
o wrażliwym żołądku używają novatofanu K jednocześnie z nie
znaczną ilością Natrium bicarbonicum w wodzie mineralnej. Fabr. 
E. Schering, Berlin.

Novatropin. Migdałowy ester azotanu N-metylotropiny. Biały 
proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, bardzo mało roz
puszczalny w eterze i chloroformie. Punkt topliwości 162°. Używa 
się zamiast atropiny, homatropiny w lecznictwie wewnętrznem
1 oftalmologji. Fabr. „Chinoin", Ujpest koło Budapesztu.

Noventerol. Połączenie glinu i taniny z kazeiną. Zawiera 4% 
Al, i 50% taniny. Jasno-szary proszek, pozbawiony zapachu i smaku. 
Nie rozpuszcza się w wodzie i zwykłych organicznych rozpuszczal
nikach. Alkalia rozkładają nowenterol. W rozcieńczonych kwasach 
rozkłada się w stopniu bardzo nieznacznym. Przy skłócaniu z wodą 
część taniny odczepia się, przesącz przeto barwi się od roztworu 
chlorku żelazowego na niebiesko. Noventerol roztarty z ługiem so
dowym rozpuszcza się klarownie i płyn barwi się na czerwonawo- 
brunatny kolor; gdy płyn ten przesycimy kwasem solnym, staje 
się on brunatnawo-żółty i wydziela brunatnawą substancję: po od
filtrowaniu otrzymujemy płyn, który daje z roztworem kwasu fosfo
rów owolframowego, zawierającym kwas solny, zmętnienie, a po do
daniu nadmiaru amoniaku, daje kłaczkowaty osad, nierozpuszczalny 
w ługu sodowym.

Noventerol służy jako nieszkodliwy środek żołądkowy dezyn
fekcyjny i ściągający; używa się w dawkach po 0.5 do 1 gr. 1 do 
3 razy dziennie. W handlu znajduje się pod postacią proszku i ta
bletek. Fabr. Dr. W. Wolff i S-ka, Elberfeld.

Noviform. Sól bizmutowa tetrabromopyrokatechiny. 
Bi(C6Br40 2) . OH. Żółty, bezwonny proszek, pozbawiony smaku, nie 
rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się cokolwiek w organicznych 
rozpuszczalnikach. Zawiera około 32% BLjO,, Kwas solny wydziela 
z noviformu tetrabromopyrokatechinę: ług sodowy strąca tlenek biz
mutowy. Wskutek nagrzewania noviformu z rozcieńczonym kwasem 
azotowym wydziela się ciemno-czerwony krystaliczny osad; przesącz 
daje odczyny na bizmut. Gdy noriform ogrzejemy z rozcieńczonym 
ługiem sodowym, mieszaninę przefiltrujemy i przesącz zakwasimy, 
to opadnie kłaczkowaty osad tetrabromopyrokatechiny, która po 
przekrystalizowaniu z wody topi się w temp. 190°.

Noviform służy jako przysypka zamiast kseroformu per se, 
lub w mieszaninie z talkiem; pod postacią 3—20%-wej maści, pasty, 
czopków i t. p. Fabr. v . Heyden, Radebeul koło Drezna.

Noyinjectol. Maść, zawierająca 6 gr. protargolu, 24 gr. Aq. 
destill., 2 gr. Alypiny oraz Eucerin. anhydric. i Adeps lanae anhyd- 
ric. aa 35 gr. Wstrzykuje się stopioną maść w kanał moczowy 
(6 do 12 cm3) przeciw rzeżączce. Fabr. „Apteka pod Aniołem11, 
Wrocław.
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Biały krystaliczny proszek, niemal pozbawiony smaku. Łatwo 
rozpuszcza się w wodzie. Wodny roztwór posiada odczyn alkaliczny. 
Zawiera 50% guajacolu. Wodny roztwór azotanu srebra strąca 
z wodnego roztworu norocolu biały osad, rozpuszczalny w kwasie 
azotowym. Od nagrzewania z ługiem sodowym lub potasowym 
noyocol się zmydla. Używa się. w przypadkach chorób płucnych, 
kokluszu i t. p. po 0.25 do 0.5 gr. trzy razy dziennie. W handlu 
znajduje się pod postacią proszku, tabletek i syropu. Fabr. G. Rich
ter, Budapeszt.

Novocolchinin. Sól chinowa kwasu monoguajakolofosforowego. 
Rozpuszcza się w wodzie. Zawiera 60% chininy. Używa się w przy
padkach kokluszu. Fabr. G. Richter, Budapeszt.

Novodont. Tabletki, używane do dezynfekcji ust. Zawierają 
tymol i olejki eteryczne. Rozpuszcza się tabletkę w szklance wody. 
Fabr. Goedecke i Ś-ka, Lipsk.

Novofer. Brunatny płyn, składający się z T-ra ferri Athen- 
stadti, Natr. glicerinophosphoric., Extr. Colae, esencji octowej. Fabr. 
Gąsecki, Warszawa.

Novofoment. Pasta, zawierająca glicerynę i krzemian glinu. 
Służy do łagodzących ból okładów na czyraki. Fabr. „lris“, De- 
mitz-Thumitz.

Novojodin. Mieszanina jednakowej ilości talku i dwujodku 
hexametylentetraminy. Jasno-brunatny, bezwonny proszek. Nie roz
puszcza się w zwykłych rozpuszczalnikach, daje jednak z gliceryną, 
parafiną płynną, olejami, kollodium— zawiesiny (do 20%). Przy na
grzewaniu do 80° rozkłada się, ciemnieje i wydzielają się pary jodu 
i trójmetylaminy. Wskutek nagrzewania noyojodiny z ługiem sodo
wym rozpuszcza się dwujodek hexametylenotetraminy, talk zaś po- 
pozostaje nierozpuszczony: po odfiltrowaniu daje przesącz, zakwa
szony kwasem siarkowym, następujące reakcje: przy ogrzewaniu 
wydziela się zapach aldehydu mrówkowego, po przesyceniu zaś łu
giem i ponownem ogrzewaniu wydziela się zapach amoniaku; woda 
chlorowa, nadtlenki lub kwas azotowy wytrącają jod, który wykryć 
można naprz. przy pomocy skrobi. Służy jako przysypka do lecze
nia ran, pod postacią czopków lub 20 — 33% gazy.

T. zw. „Special-Novojodin“ zawiera zamiast talku — tricar- 
binum. Fabr. Schunble i Dr. Hochstetter, Tribuswinkel koło Badenu.

Novolax. Powleczone masą kakaową tabletki, zawierające 
fenolftaleinę i Extr. Tamarindor. Fabr. Sicco, Berlin.

Novopin. Kapsułki do kąpieli, zawierające sól i olejek z igli
wia sosnowego.

Novopileptol. Proszki przeciw epilepsji, składające się z 92% 
kali bromatum, Berr. oxydat., Haemoglobinum, Extr. Gentianae, 
pulv. Gonthianae. Fabr. Gąsecki, Warszawa.

Novo-Cesol =  Neu-Cesol.
Novocol. Natrium guajacolophosphoricum.
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Noroprotin. Roztwór białka roślinnego w ampułkach. Fabr. 
Grenzach, w Badenji.

Nucleatol. Granulki, zawierające Natrium i Cąleium nueleo- 
phosphoricum lub ampułki, zawierające roztwór Natrium nucleo- 
phosphoricum. Fabr. Robin, Paryż.

Nucleoarsitol. Nuclóatol z domieszką Natrium metylarsini- 
cum. Tabletki (zażywa się 2—3 tabletki dwa razy dziennie) i am
pułki, do wstrzykiwań, po 1—2 cm* na dobę. Fabr. Robin, Paryż,

Nucleoferroza. Roztwór paranukleinianu żelaza z gliceryną, 
alkoholem i esencją maraskinową. Zawiera 0.4% Fe. Fabr. Ko- 
lecki. Poznań.

Nucleo-Hexyl. Związek kwasu nukleinowego z hexametylen- 
tetraminą. pod postacią 10% wyjałowionego roztworu w ampułkach 
po 10 cm3. Wstrzykuje się międzyżylnie w przypadkach tyfusu 
plamistego.

Nucleosan. Tabletki, zawierające po 0.01 gr. nukleinianu 
johimbiny. Aphrodisiacum.

Obesit-Tabletten. Tabletki Blella zawierają Extr. Fuc. vesi- 
culosum 0.1, Extr. Rhei, Cascarae, Frangulae aa 0.05 gr. Tabletki 
D-ra Haasa — Extr. Fuc. yesiculos. 0.07, Extr. Rhamni frangulae 
0.15, Extr. Rhamni Pursh. 0.1, Kali bitartar, 0.13, Massa Cacao 
sacchar. 0.55. Służy przeciw otyłości.

Ocetoal. Spiritus octowy, zawierający olejki eteryczne, bal
sam tolutański, wanilję, benzoes, goździki. Fabr. L. Spiess i Syn, 
Warszawa.

Odylen. Brunatnawy, oleisty płyn, składający się z 90% or
ganicznego związku siarki i 10% produktu kondensacji ketonów ali
fatycznych. Używa się przeciw świerzbie w praktyce weterynaryj
nej. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Olarsol. Zawiera Novarsenobenzol, stowainę, kamforę, gua- 
jacol i roztwór glukozy.

Oieo-Jode. Organiczny związek jodu z olejem roślinnym. 
W handlu znajduje się w ampułkach, do wstrzykiwań i w kapsuł
kach. Fabr. Dubois, Paryż.

Oleum Chenopodii anthelmintici. Olejek z Chenopodium an- 
thelminticum. Używa się przeciw robakom po 8—16 kropli lub pod 
postacią zawiesiny. Po upływie 1 — 2 godzin zażywa się olej ry
cynom y.

Olgoform. Połączenie tłuszczów z bromem lub jodem. Bro- 
molgoform zawiera 10 i 33J/j% bromu, Jod olgoform—10 i 25% jodu 
związanego. Płyny oleiste. Fabr. Dr. Voswinkel, Berlin.

Olinal. Przefiltrowana i wyjałowiona mieszanina oliwy i La- 
nolinum anhydr. w stosunku 1:0.5. Służy za podstawę do zawiesi
ny z Hydrarg. salicylic. 1.0, Novocain. basie. 1.5 i Olinal ad 10.0, 
Fabr. „Apteka pod Jeleniem“, Frankfurt nad Menem.

Olobinthin. 10%-wy wyjałowiony roztwór Ol. Terebinthinae 
rectif. w oleju tłustym, w ampułkach po 1.1 cm*. Fabr. J. D. Rie- 
del, Berlin.

Omnopon. Pantopon.
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Omnadin. Mieszanina produktów bakteryjnych z substancja
lni lipoidalnemi i wyciągiem z żółci. Fabr. Kalle, Biebrich.

Opiopan. Preparat, zawierający wszystkie alkaloidy z •pium. 
1 gr. odpowiada 5 gr. opium.

Ophtalmol. Maść, zawierająca 1% Hydrarg. osydat. fl., waze
linę, lanolinę i wodę. Fabr. Karpiński, Warszawa.

Opopeptol. Sok żołądkowy, otrzymany drogą wyprasowania 
świeżej świńskiej błony żołądkowej.

Opozones. Zbiorowa nazwa dla przetworów organoterapeutycz
nych firmy Lumiere w Lyonie.

Opsonogen. Szczepionka stafilokokkowa. Zawiesina zabitych 
stafilokokków. W handlu znajduje się Opsonogen I, zawierający 
100 miljonów stafilokokków w 1 cm3 i Opsonogen II, zawierający 
500 miljonów stafilokokków w 1 cm3. Używa się w przypadkach 
czyraków, Acne vulgaris, Sycosis coccogenes. Przeciwwskazane przy 
infekcjach ogólnych. Fabr. Gustrow w Meklenburgji.

Opsolysine, Preparat bakteryjny, wyrobu firmy Darrasse 
w Paryżu.

Optannin. Zasadowy taninian wapnia. Ca(0H)(C14H#09)* 
Szaro-brunatny, bezpostaciowy proszek, nierozpuszczalny w wodzie; 
trudno rozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach. Świeżo strącony 
rozpuszcza się w nich łatwo, traci jednak tę właściwość od nagrze
wania do temperatury wyższej i przy przechowywaniu. Z kwaśne
go roztworu alkalia strącają optanninę. Preparat ten zawiera 14.4% 
CaO i 85.6% tanniny. Przesącz, otrzymany po skłóceniu optanniny 
z wodą daje ciemno-niebieskie zabarwienie płynu z rozcieńczonym 
roztworem chlorku żelazowego. Używa się w przypadkach biegunki, 
krwawej dezynterji i t. p. jako Adstringens, w dawkach po 0.5 gr. 
3—4 razy dziennie. W handlu znajduje się pod postacią tabletek. 
Fabr. Knoll i S ka, Ludwigshafen.

Optarson. Przezroczysty, jałowy płyn, zawierający w 1 cm3 
4 mg. As2Os pod postacią Solarsonu i 1 mg. Strychninum nitricnm. 
Wstrzykuje się podskórnie, międzymięśuiowo lub międzyżylnie. In- 
jekcje są bezbolesne i niedrażniące. Stosuje się w przypadkach 
wyczerpania ogólnego, błędnicy, neurastenji, epilepsji i t.p. Wstrzy
kuje się co drugi dzień 1 cm3; początkowo tylko 2 razy na tydzień. 
Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Optochinum basicum. Aethylhydrocupreinum.
Ol HjjNj . OH . OC2H5. Biały lub słabo-żółtawy bezpostaciowy pro
szek o gorzkim smaku. Niemal nie rozpuszcza się w wodzie, łatwo 
rozpuszcza się w alkoholu, eterze i chloroformie; łatwo rozpuszcza 
się też w rozcieńczonych kwasach. Gdy rozpuścimy 0.025 gr. opto- 
chiny w 5 cm3 wody, zakwaszonej 5 kroplami rozcieńczonego kwasu 
siarkowego, i dodamy 1 cm3 wody chlorowej, to po dodaniu nad
miaru amoniaku płyn zabarwi się na zielono. Roztwór 0.025 gr. 
optłchiny w 5 cm3 wody zakwaszonej 5 kroplami rozcieńczonego 
kwasu siarkowego daje niebieską fluorescencję; po dodaniu do płynu 
tego 6 kropli roztworu nadmanganianu potasowego (1:1000) roztwór 
ten nie odbarwia się przynajmniej w ciągu 5 minut. Roztwór 0.05 gr. 
optochiny w 1 cm* stężonego kwasu siarkowego lub azotowego możr 
być zabarwiony na kolor najwyżej zielonkawo-żółty. Stosuje się
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w przypadkach zapalenia płuc po 0.5 gr. 2 do 5 razy dziennie. 
Do leczenia Ulcus serpens używa się 1 — 2% roztwór w oliwie 
Fabr. Zimmer, Frankfurt nad Menem.

Optochinum hydrochloricum. Biały, krystaliczny proszek, bar
dzo gorzki, rozpuszczalny w wodzie ciepłej (1:1); wodny roztwór 
posiada odczyn obojętny lub słabo alkaliczny i nie posiada fluores- 
cencji. W alkoholu rozpuszcza się w stosunku 1:5. Od Hydrochi- 
ninum hydrochloricum (Methylhydrocupreinum) odróżnia się Opto
chinum hydrochloricum w następujący sposób: rozpuszcza się 0.05 gr. 
preparatu w 6 cm3 alkoholu zakwaszonego 4 kroplami rozcieńczone
go kwasu siarkowego i dodaje kilka kropli odczynnika de Vrija; 
wówczas osad tworzyć się nie powinien, podczas gdy hydrochinina 
w tych warunkach daje osad ciemno-czerwony. Używa się w przy
padkach pneumonji w dawkach po 01 — 0.5 gr. do trzech razy 
dziennie. Do leczenia Ulcus serpens używa się 1% wyjałowiony 
roztwór. Fabr. Zimni er i S-ka, Frankfurt nad Menem.

Optochinum tannicum. Żółtawo-biały, bezpostaciowy, gorzki 
proszek, nierozpuszczalny w wodzie, mało rozpuszczalny w alkoholu. 
Zawiera 30% optochiny. Stosuje się szczególniej w praktyce dziecię
cej po 0.15 gr.

Opton. Rozpuszczalne w wodzie, dające się wstrzykiwać, 
rozszczepione podług Abderhaldena przetwory organoterapeutyczne 
z Corpus luteum, Thymus, Hypophysis, Ovaiia, pod postacią prosz
ku, tabletek lub roztworów. Fabr. B. Merck, Darmstadt.

Optosal. Kapsułki, zawierające Methylenblau rnedic., Salol 
i Natr. beuzoicum. Fabr. Klawe, Warszawa,

Optosan Unguentum Hamamelidis compos. Brunatna maść 
o zapachu balsamu peruwiańskiego i kamfory. Fabr. A, Herz, 
Berlin.

Orgobrom. Preparat, zawierający 10% bromu, związanego 
z lecytyną z jaja i proteiną z żółtka, oraz 20% lecytyny czystej. 
Sedatirum.

Orgojod. Analogiczny do orgobromu preparat jodowy.
Ormicet. Zawierający siarczany potasowców roztwór mrów

czanu glinu. Bazbarwny i bezwonny płyn. Używa się zamiast roz
tworów octanu glinn; łyżkę stołową na 1/4 lt. wody. Fabr. Golden- 
berg, Geromont, Wiesbaden.

Orsudan. Natrium 3-metylo-4-acetyloaminophenylarsinicum- 
Zawiera 25.4% organicznie związanego arsenu. Stosuje się przeciw 
przymiotowi, chorobie śpiączki.

Orthonal- Roztwór wyjałowiony 0.5 gr. Cocain. hydrochl., 
0.75 gr. Alypinum, 6 gr. sol. Adrenalin. (1:1000), w fizjologicznym 
roztworze soli kuchennej ad 1000,0. W handlu znajdują się ampuł
ki po 1 cm3 tego roztworu. Używane w praktyce dentystycznej 
jako Anaestheticum. Fabr. Dr. Speier i Karger, Berlin.

Ortizon. Związek 86 cz. nadtlenku wodoru i 64. cz. mocz
nika. Biały proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, dając płyn 
nieco mętny. Nagrzewany powyżej 80° rozkłada się wydzielając 
tlen. W handlu znajduje się pod postacią proszku, ołówków, kulek 
do wody do ust. Fabr. „Noris“ Zahn i S-ka, Kolonja.

Orypan. Preparat witaminowy, otrzymany z otrębi ryżowych.
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Cokolwiek hygroskopijny proszek o przyjemnym smaku. W handlu 
znajduje się pod postacią płynu — Orypanum liąuidum, — tabletek 
i syropu. Orypanum liąuidum jest syropowatym, brunatnawo-czer- 
wonym płynem o zapachu i smaku ekstraktu słodowego. Roztwór 
Fehlinga redukuje się od orypanu. Rozcieńczony dwudziestokrotną 
ilością wody i mocno zalkalizowany sodą roztwór orypanp wydziela 
zapach trójmetylaminy i płyn staje się ziocistożółtawym; zabarwie
nie to od dwuazobenzolosulfonianu sodowego staje się ciemno-czer- 
wonem. Kwas fosforowolframowy strąca z roztworów orypanu 
w obecności kwasu obfity osad, ciemniejący po pewnym czasie. 
Orypan zalecany bywa w przypadkach awitaminozy, przeciw choro
bie śpiączki, szkorbutowi, osłabieniu, neurastenji i t.p. Fabr. „Ciba”, 
Bazylea.

Ossaform. Granulki, zawierające Natr. i Magnes, glicerino- 
phosphoricum. Fabr. Klawe, Warszawa.

Ossaplast. Zawiera podług danych producenta 0,1% Cerebrum 
pulv. praeparat., 15% hemoglobiny, 55,88% naturalnych soli i kości, 
związanych z substancją żelatynową, 3% lecytyny, 0.02% pięciotlenku 
wanadu, 5% soli kuchennej, 21% Avena sativa triturata. Ciemno
szary proszek o swoistym zapachu i smaku. Używa się dla rachi
tycznych psów po '/2 — 1 łyżeczki od herbaty, z jadłem.

Ostreine. Preparat odżywczy, zawiera Calcium silicofluoratum 
i fosforany. Fabr. B. Buisson, Paryż.

Otalgan. Roztwór Extr. Opii i antipyriny w niemal bezwon- 
nej glicerynie. Stosuje się w pizypadkach zapalenia ucha środko
wego. Fabr. Apteka pod Łabędziem, Moguncja.

Otosclerol. Tabletki, zawierające podług danych producenta 
6.66% Cimicifuginy, 36.3% bromu (pod postacią soli bromowej) i 13.52% 
kwasu fosforowego (pod‘ postacią fosforanu wapnia). Zażywa się 
3 — 4 razy dziennie po 1 do 5 tabletek w przypadkach szumu 
w uszach. Fabr. J. Verfiirth, Monachium.

Ovararsohemogen. Tabletki, zawierające ovarogen siec., Ferr, 
sulfuric., Natr. arsenicos, Fabr. Klawe, Warszawa.

Ovarid. Tabletki, [zawierające przetwór z jajników. Fabr, 
Laokoon, Lwów.

Ovaradentriferrin. Tabletki, zawierające 0,3 gr. Ovaradenu 
i 0.1 gr. triferryny, oraz 0.1 gr. czekolady. Zażywa się po 2 tabletki 
dziennie w przypadkach wycieńczających cierpień kobiecych. Fabr. 
Knoll i S-ka. Ludwigshafen.

Ovarogen. Przetwór z jajników, wyrobu firmy Klawe 
Warszawa.

Ovarosan. Przetwór z jajników wyrobu firmy L, Spiess, 
Warszawa.

Ovimbin. Tabletki, zawierające 0.3 gr. wyciągu z jajników 
i 0.002 gr. Yohimbinum hydrochloricum. Fabr. Teichgrilber, Berlin.

Ovobrol. (Ovoglandol z Sedobrolem). Kostki, z których każ
da odpowiada 1 gr. substancji jajnikowej i 1.1 gr. bromku sodowe
go. Zażywa się 1—3 razy dziennie w gorącej wodzie lub niesolo- 
nej zupie; przeciw cierpieniom kobiecym. Fabr. Grenzach.
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Ovoferrid. Tabletki, zawierające przetwór z jajników i Ferri- 

form. Fabr. Laokoon, Lwów.
Otroglandol. Wyciąg z jajników, pozbawiony substancji biał

kowych i lipoidów. Zażywa się 3 tabletki na dobę, lub wstrzykuje 
się co drugi dzień 1 cm3 płynu w przypadkach zaburzeń w mie
siączkowaniu i t. p. chorobach kobiecych.

Qxybor. Tabletki, zawierające Natrium perboricum, Acidum 
benzoicum i Acidum boricum. Desinficiens.

Oxychinolinosulfonian rtęci =  Mercochinol.
Oxychinaliniulfonian cynku =  Zincochinol.
Oxychinolinowy ester kwasu salicylowego =  Aguttan.
Oxymercuriortotoluylan sodowy =  Afridol.
Oxymentol. Tabletki, zawierające Extr. Droserae, Aconiti, 

Belladonnae, Liąuiritiae, Mentol, Kokainę, Stovainę, Kodeinę, Wa
nilinę, Natr. benzoic.. Kai. bromat., Natr. perboric., Cale. phosphoric., 
Fabr. „Scieutia” , Paryż,

Oxymors. Produkt addycji zasadowego octanu glinu i kwa
su beuzoesowego. Biały proszek, niemal nierozpuszczalny w wo
dzie; niemal nie posiada smaku; przedostaje się nierozłożony do 
jelit. Anthelmiticum. W handlu znajduje się pod postacią tabletek 
i maści. Fabr, Chemiczna, Rudolstadt.

Qxural, Dawniejsza nazwa Oxyrol. Trwały, przeczyszczają
cy preparat z Oleum Chenopodii. W handlu znajduje się pod po
stacią zawiesiny, kapsułek żelatynowych i maści. Zawiera prócz 
tego naftalinę i tran. Anthelminthicum. Zażywa się 4 razy dzien
nie po łyżeczce od Kawy przez tydzień, lub 3 kapsułki. Fabr. Dr. 
R. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Oxyphenylaethylaminum hydrochloricum =  Systogen.
Pacalol. Liq. Cresoli sapom; zawiera 5035 fenolu i 28% kwa

sów tłuszczowych. Desinficiens. Fabr. W. Pearson, Hamburg.
Pageol. Pigułki, zawierające Santalol. cinnamylicum, Hexa- 

methylentetraminum, Resorcinum, Acidum eamphoricum, Natr. ben- 
zoicum, wyciągi z Fabion. imbric., Hysterionica baylahneu. Convallar. 
maj., Bals. tolutan., Magn. usta. Fabr. Chatelain, Paryż.

Pallamin. Koloidalne paladium. Stosuje się przeciw epilepsji.
Panchelidon. Jasno-żółty płyn, o swoistym zapachu i smaku, 

zawierający wszystkie alkaloidy z Chelidonium majus, związane 
z kwasami pyronodwnkarbonowym, bursztynowym, cytrynowym 
i jabłkowym; posiada własności narkotyczne, podobne do działania 
morfiny. Zażywa się 3—5 razy dziennie po 20 kropli. Fabr. Apteka 
pod Orłem, Juchen,

Pancreogen. Tabletki, zawierające przetwór z trzustki. Fabr. 
Klawe, Warszawa.

Pandigitale Houdas. Płynny przetwór z naparstnicy, zawie
rający wszystkie czynniki działaiące liści. 30 kropli odpowiada 
0.2 gr. Fol, Digitalis. Fabr. Langelot i S-ka, Paryż.

Panflavin. Brunatnawo-żółte tabletki, zawierające po 0.003 gr. 
trypaflayiny. Służy do dezynfekcji jamy ustnej i krtani. Fabr. 
L. Cassella i S-ka, Frankfurt nad Menem.
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Paraamidobenzoesaureisobutylester =  Cycloform.
Paraamidofenyloarsinian srebra =  Argentum atoxylicum.
Paracodin. Dihydrocodeinum bitartaricum.

C1,H!1N03. 0(il606 4- H,0. Bezbarwny, krystaliczny proszek, to
piący się w temp. 189.5°, rozpuszcza się w wodzie. Z wodnych roz
tworów alkalia strącają dwuhydrokodeinę. W alkoholu rozpuszcza 
się trudno. Paracodeina rozpuszcza się w stężonym kwasie siarko
wym bezbarwnie; po dodaniu kropli kwasu azotowego płyn barwi 
się na kolor żółty. Ziarnko paracodyny zwilżone 10 cm3 stężonego 
kwasu siarkowego, w którym rozpuszczono 0.5 gr. Ammonium se- 
lenosum, zabarwia miesząninę na piękny kolor zielony do niebieskie
go. 0.02 gr. parakodyny dodane do mieszaniny 0.01 gr. rezorcyny 
i 5 cm3 kwasu siarkowego, daje po ogrzaniu zabarwienie fiołkowe 
lub ciemno-wiśniowe. Roztwór parakodyny w kwasie siarkowym 
nie powinien od kropli roztworu chlorku żelazowego, po nagrzaniu 
nieznacznem —barwić się na niebiesko (nieobecność kodeiny) 1 cm3 
wodnego roztworu paraeodinum (1:100) nie powinien natychmiasto
wo barwić na niebiesko świeżo spreparowanego roztworu ziarenka 
żelazocianku potasowego w 10 cm! wody, po dodaniu doń kropli 
roztworu chlorku żelazowego (nieobecność morfiny). Wodny roztwór 
paracodyny (1:100), po zakwaszeniu kwasem azotowym, nie powi
nien mętnieć od roztworu chlorku barowego lub azotanu srebra. 
W celu oznaczenia ilości parakodyny w tabletkach, rozcieramy 
5 sztuk z 5 cm* wody, dodajemy 1 gr. Natrium chloratum i 2 cm3 
20%-ego ługu sodowego i mieszaninę tę, ekstrahujemy eterem; wy
ciągi eterowe filtrujemy przez suchy sączek i eter odpędzamy; 5 ta
bletek dać winno po wysuszeniu 0.032 gr. substancji.

Paracodinum stosuje się zamiast kodeiny w dawkach po 
0.02 do 0.04 gr. do trzech razy dziennie. Fabr. Knoll i S ka, 
udwigshąfen.

Paraffinal. Trwała, obdarzoua przyjemnym smakiem zawie
sina z czystego Ol. paraffiui liq. Służy jako środek przeczyszczają 
cy. Zażywa się przed spaniem 1—2 łyżek stołowych. Fabr. Dr. R. 
I Dr, O. Weil, Frankfurt nad Menem.

Paraffitoria. Czopki z łatwo topliwej niedrażniącej masy 
parafinowej. W handlu znajdują się paraifitoria, zawierająca różne 
środki lekarskie np.: lasantia — z gliceryną, anthelmintica — z Ol. 
Chenopodii, Ol. Jecoris i naftaliną, uretbraiia — z 2% Cholevalu 
lub l'/ 2% protargolu, 5% tanargentanu, vaginalia—z 0.05 gr. protar- 
golu lub 0.3 gr. tanargentanu. Fabr. Dr. R. i Dr, O, Weil, Frank
furt nad Menem.

Parafinol. Kapsułki, zawierające chem. czystą parafinę i Ol 
Menthae pip. Fabr. Klawe, Warszawa.

Paralaudin. Sól chlorowodorowa dwuhydrodwuacetylomorfi- 
ny. Białe igiełki, łatwo rozpuszczalne w wodzie, trudno w alkoho
lu, nierozpuszczalne w eterze. Działa łagodniej niż morfina. Zaży
wa się 15 — 20 kropli 1%-ego roztworu lub 1 tabletkę, zawierającą 
0,01 gr. paralaudyny. Fabr. Knoll i S-ka, Ludwigshafen.

Parallylphenolum =  Chayosot.
Paralgin. Jasno-żółty syropowaty płyn, zawierający między 

innemi Acidum carbolicum, Mentholum, Chininum hydrochloricnm



1 7 6

Adrenalinum. Służy jako środek miejscowo oszałamiający, używany 
w praktyce dentystycznej. Fabr. Ring-Apotheke, Brema.

Paramalt. Tabletki, zawierające paraformaldehyd i wyciąg 
słodowy, Płuży do dezynfekcji jamy ustnej. Fabr. Hoeckert i Mi
chałowski, Berlin.

Paramorfan. Sól chlorowodorowa dwuhydromorfiny. Biały, 
krystaliczny proszek, bardzo łatwo rozpuszczalny w wodzie, trudno— 
w alkoholu. Używa się zamiast morfiny, szczególniej w celu od
zwyczajania od używania morfiny. Dawka 0.01 — 0,02 gr, Fabr. 
Knoll i S'ka, Ludwigshafen.

Paranoval. Tabletki, zawierające po 0.25 gr, Veronal-Natrium 
Dinatrium phosphoricum. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Para-Plejapyrin. Podług danych producenta jest to połącze
nie para-toluolosulfamidu z antipyryną; Biały, krystaliczny proszek, 
topiący się w temp. 95%. W wodzie, eterze i chloroformie rozpusz
cza się trudno, w alkoholu—łatwo. Wodny roztwór posiada odczyn 
obojętny: smak gorzkawy. Z taniną daje wodny roztwór biały osad, 
rozpuszczalny w amoniaku, Z kwasem azotowym daje wodny roz
twór para-plejapiryny zielone zabarwienie; przy odpowiedniem stęże
niu opadają zielone kryształki. Roztwór chlorku żelazowego zabar
wia roztwór para-plejapiryny na czerwono. Mieszanina jednakowych 
ilości para-plejapiryny i węgla, ogrzewana w suchej epruwetce, 
wydziela białe pary i zapach tiofenoli (podobny do zapachu mer- 
kaptanu). Jednakowa ilość para-plejapyryny i wodzianu sodowego, 
ogrzewana w suchej epruwetce, daje stop barwy eozyny. Używa 
się przeciw migrenie, w dawkach po 1 gr. kilka razy dziennie. 
Fabr, Dr. A. Yoswinkel, Berlin.

Paratophan. Acidum methylphenylchinolincarbonieum.

Krystaliczny żółtawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie, 
rozpuszczalny w alkoholu, eterze i alkaliach. Topi się w tempera
turze 204 — 205*. W stężonym kwasie siarkowym rozpuszcza się, 
zabarwiając płyn na kolor jasno żółty. Woda bromowa strąca z roz
tworów paratofanu jasno-żółty osad. Alkoholowy bezbarwny roztwór 
paratofanu przybiera barwę brunatną od chlorku żelazowego. Para- 
tofan, ogrzany powyżej swego punktu topliwości, wydziela kwas 
węglowy i tworzy się metylofenylochinolina, topiąca się w tempe
raturze 68°. Używa się po 0.5 gr. 4 — 6 razy dziennie zamiast 
atofanu, Fabr. E. Schering, Berlin.

Parchol. Zawiera Ol. Lini, Aq. Calcis, Creolina, Sapo viri- 
dis, Ol. Petrae, Ac. carbolicum.

Parchologen. Środek od parchów u koni, zawiera Pis liąuida, 
Sapo viridis. Sulfur, subl., Yaselin. fl. Fabr. Puciata, Kowalewo- 

Parenterose. 50% roztwór sacharozy z nowokainą, w ampuł
kach po 1 i 5 cm3. Stosuje się w przypadkach rzeżączki, do lecze
nia gruźlicy płucnej. Fabr, Queisser i S-ka, Hamburg.
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Jasno-ceglasty, krystaliczny proszek, topiący się w temp. 65°, 
lub czerwone kryształki, podobne do dwuchromianu potasowego, to
piące się w temp. 75“. W handlu znajduje się przetwór ten pod 
postacią jasnoczerwonawo-żóltego proszku nierozpuszczalnego w wo
dzie, rozpuszczalnego w organicznych rozpuszczalnikach; rozpuszcza 
się też z łatwością w olejach, tłuszczach i olejach mineralnych. Za
gotowany z rozcieńczonym ługiem alkoholowym odczepia pellidol 
najprzód jedną grupę acetylową i tworzy się trudno rozpuszczalny 
monoacetyloamidoazotoluol, o punkcie topliwości 186“; przy dłuż- 
szem gotowaniu zmydła się pellidol całkowicie i tworzy się amido- 
azotoluol o punkcie topliwości 100°. W dymiącym kwasie solnym 
rozpuszcza się nieznaczua ilość pellidolu szybko i płyn staje się 
ciemno czerwono-żółtym. Po rozcieńczeniu wodą wydziela się z pły
nu tego monoacetyloamidoazotoluol. Pellidol używa się w tych sa
mych przypadkach co amidoazotoluol lub czerwień szkarłatna. Fabr. 
Kalle i S-ka, Biebrich nad Renem.

Pepsinoval. Pigułki, zawierające pepsyne. sól kuchenną, 
Herb. Absinthi, Ac. tartaric., Ac. hydrochloric., Magnes, usta. Fabr, 
Spiess. Warszawa.

1

Pastilles Geraudel. Tabletki, zawierające smołę norweską 
Balsam tolutan., Glicyrrhiza glabra, Mucilago Gummi arabici, cu
kier i olejek anyżowy. Używa się w przypadkach chorób płncnych-

Pastilli jodo-ferrati comp. Zawierają po 0.05 gr. Kalium' 
jodatum i po 0.1 gr. ferratyny, duotalu i Calc. glycerinophosphori- 
curo. Fabr. F. Gralewski, Kraków.

Paveron. Preparat, zawierający wszystkie alkaloidy z opium 
pod postacią soli chlorowodorowych. Fabr. Dausse, Paryż.

Pavon. Preparat, zawierający wszystkie alkaloidy z opium 
w stosunku naturalnym i związane przeważnie w ten sam sposób, 
jak to ma miejsce w surowcu; pozbawiony natomiast substancyj 
zbytecznych. Zawiera 33% morfiny. Fabr. „Ciba“ , Bazylea.

Pectoral-Perlen. Czarne, niejednolite kawałki, zawierające 
Succus i Radix Liquiritiae, Ammonium chloratum, Natrium chlora- 
tum, Eukalyptol, Nuces Colae, Saccharum, Oleum anisi i Menthae 
piperitae. Pastylki od kaszlu. Fabr. Dr. Pfefferman i S-ka, Berlin.

Pectorin. Tabletki od kaszlu, zawierające Natr, benzoic., 
Stib. sulfurat. antimon., Mentholum, Natr. bicarbonic. Fabr. Vita, 
Kraków.

Pectosan. Tabletki, zawierające Succus Liąuiritiae. Rad. Ipe- 
cacuanhae.

Pediculin. Zawiera Acet. Sabadillae, Acid. salicylic., Ol. La- 
randulae i Spir. Vini. Fabr. Spies3, Warszawa.

Pedolin. Zawiera Acid. Salicylic., Acid, lactic., Collodium, 
Terebinth. veneta, Metbylorange. Fabr. Motor, Warszawa.

Pellidol. Amidoazotoluolum diacetylatum.
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Peptoferlysin. Ciemno-brunatny, słodkawy płyn, zawierają
cy 1% Ferrum tartarico-albuminatum. Używa się po 10 kropli 
3 razy dziennie, przeciw anemji i błędnicy. Fabr. Laokoon, Lwów.

Peptofer Jaillet. Eliksir, zawierający chloropeptonat żelaza. 
Fabr. Darrasse, Paryż.

Pepto-Kola Robin. Eliksir, zawierający glicerofosforany, Nu- 
ces colao i pepton. Służy jako środek wzmacniający. Fabr. Ro
bin, Paryż.

Peptolysin. Zawierające erepsynę, przetwór otrzymany z wod
nych wyciągów błony śluzowej kiszki cienkiej ze zdrowych zwie
rząt; zawiera prócz tego fosforan wapnia. Zażywa się trzy razy 
dziennie po 1 — 3 gr. po jedzeniu, w przypadkach zachorzeń kiszki 
cienkiej.

Perboral. Tabletki, zawierające nadborany i sole sozojodohr 
we. Desinficiens, używane w praktyce ginekologicznej. Fabr. Tem- 
mler-Werke, Detmold.

Pergenol. Mieszanina cząsteczkowych ilości Natrium perbo" 
ricum i Natrium bitartaricum. Biały, krystaliczny proszek, bardzo 
łatwo rozpuszczalny w wodzie. W stanie suchym jest to preparat 
trwały, w roztworze wodnym zaś następuje rozkład na nadtlenek 
wodoru, kwas borowy i obojętny winian sodowy. 100 gr. pergenol u 
wydziela 12 gr. nadtlenku wodoru. Wodny roztwór pergenolu. za
kwaszony kwasem azotowym, nie powinien mętnieć od azotanu ba
rowego lub azotanu srebra. W wodnym roztworze pergenolu roz
twór szczawianu amonowego nie powinien dawać osadu, a roztwór 
żelazicyanku potasowego może dawać conajmniej bardzo słabe nie
bieskie zabarwienie. 10 cm3 2% ego roztworu pergenolu, zakwaszo
nego kilkoma cm3 rozcieńczonego kwasu siarkowego, mianowane 
1/10 norm. roztworem nadmanganianu potasowogo. winny zużyć do 
chwili uieznikającego zabarwienia czerwonego 11.5 cm3 mianowane
go roztworu. Pergenol w handlu znajduje się pod postacią proszku, 
pastylek i tabletek do ust. Fabr. Dr. H. Byk, Berlin — Ohar- 
ottenburg.

Pergut. Twardy, koloidalny roztwór pochodnych celulozy 
lw wysoko wrzących węglowodorach. Zastępuje papier gutaperkowy. 
Od gorącej wody rozmięka, rozpuszcza się w alkoholu, eterze i chlo
roformie. Należy przechowywać w suchem i chłodnera miejscu. 
Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Perhydrit, Połączenie nadtlenku wodoru i mocznika, z do 
mieszką w celu konserwacji nieznacznej ilości acetylowanego oksy- 
aminokwasu. Biały, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie 
(l : 2'/2). Alkohol częściowo rozkłada perhydrit na wodę utlenioną 
i mocznik. Zawiera nadtlenku wodoru 34 — 35%. Roztwór 1 gr. 
perhydritu w 20 cm3 wody, zakwaszonej kwasem azotowym, nie 
powinien mętnieć od roztworu azotanu srebra. 0.1 gr. perhydritu 
powinno się bezbarwnie rozpuszczać w 1 cm3 kwasn siarkowego.
3 gr. perhydritu daje z 33.3 cm3 wody roztwór, zawierający 3$ JLCK. 
W handlu znajdują się też tabletki po 1 gr. perhydritu. Służy do 
preparowania roztworow H20 2. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Perichol. Tabletki, zawierające 0.1 Cadecholu, 0.03 gr. papa- 
reryny. Zażywa się 3 razy dziennie po 1 tabletce po jedzeniu,
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w przypadkach Angina pectoris. Fabr. C. H. Boehringer, Nieder 
ingelheim nad Renem.

Perincoplast Plaster kauczukowy, zawierający tlenek cynku 
i amidoazotoluol. Służy do leczenia ran powierzchownych. Fabr. 
Helfenberg kolo Drezna.

Periodab Tabletki, zawierające suche drożdże i lupulinę. 
Używa się w przypadkach objawów chorobliwych przy miesiączko
waniu. 2—3 dni przed nastaniem okresu dwa razy dziennie do 3-ch 
tabletek w zimnym płynie. Fabr. Temmler- Werke, Detmold.

Peristaltikhormon. Patrz Hormoral.
Perniol Maść, zawierająca Ol Salviae, Methyl. salicyl., 

Adeps lanae, Vaselin. fl. Fabr. Wschodnie Towarzystwo Chemiczne, 
Warszawa.

Pernionin. Pod tą nazwą znajdują się w handlu tabletki, 
zawierające 1% Ol. Salviae, 10% Methylium salicylicum i jako pod
stawę—mocznik, ważące po 3 gr.; oraz—maść, zawierającą te same 
części składowe, i jako podstawę — mitinę Stosuje się przeciw od
mrożeniom (nieotwartym). (1 — 2 tabletki w 1 litrze ciepłej wody 
i maść). Fabr. Chem. Krewtl, Kolonja.

Peroxan. Pastylki Calcii hyperosydati compositi. Desin-
ficiens.

Peroxyna. Proszek, zawierający 3.333 gr. Magnes. superoxy- 
datum, 2.872 gr. Sacchar. alb. i tyleż Sacchar. Lactis, 0.555 gr. 
Magnes, ustae, 0(V'3 gr. Ol. Menthao pip, 0.185 gr. Pepsini. 
0.18 gr. Pulv Liąuiiitiae. Digestivum i Antisepticum. Fabr, Chem, 
w Hamburgu.

Pepheumal. Maść, zawierająca P % trzeciorzędowego alkoholu 
trójchlorobutylowego kwasów salicylowego i acetylosalicylowego. 
Służy do wcierania w przypadkach ostrego i chronicznego reuma
tyzmu stawowego. Fabr. Athenstaedt i Redeker, Hemelingen.

Persodine Tabletki zawierające nadsiarczan sodu i amonu. 
Fabr. Lumiere, Lyou.

Perthritin Zawiera Extr. Apii graveolent. comp. i Extr. 
Arctostaphyli alpinis. cornp. Używa się w przypadkach artretyzmu.

Peruglykol =  Ristin.
Peruosan Zawiera podług danych producenta tannobrominę, 

rezorcynę i iehtyol. Balsam na odmrożenie.
Peridal. Proszek od potu, zawiera aldehyd mrówkowy i bal

sam peruwiański. Fabr. Perydalwerke, Pfungstadt.
Petrinlabletten. Zawierają podług danych producenta acitri- 

nę (0.3 gr.), wyciąg z kasztanów i winian sodowy (0.09 gr.). Zaży
wa się w przypadkach reumatyzmu i artretyzmu 3 razy dziennie 
po 2 tabletki. Fabr. Petri i S-ka, Giessen,

Petroxolinum liquidum. Amerykański wazoliment. z 50 gr. 
Paraffin. liquid., 28 gr Acid. oleinic., 2 gr. Ol. Lavaudulae, 5 gr. 
Liq. Amrnon. caust., 15 gr. Alcobol. Służy do wcierania w przy
padkach bólów reumatycznych.

Pheracetine Urethan =  Thermodin-
Phenapyrin. Granulki, zawierające 25 cz. fenacetyny, 15 cz.
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antipyryny, 5 cz. antifebryny i 5 cz. koffeiny. Antipyreticum i An- 
tineuralgicum. Zażywa się kilka razy dziennie po 4 do 8 tabletek. 
Fabr. Dr. Haas i S-ka, Cannstadt,

Phenchizine =  Pbenyldihydrochinazolin.
Phenocarbon. Roztwór 3% fenolu w czterochlorku węgla, lub 

proszek — talk, nasycony do 3% kwasem karbolowym. Środek od 
moli i robactwa. Fabr. J. E. Stroschein, Berlin.

Phenolax. Tabletki na przeczyszczenie, zawierające po 0.12 gr. 
fenolftaleiny.

Phanolcocain =  Cocainum phenylicum.
Phenolum monobromatum =  Bromphenol.
Phenolum monochloratum =  Monochlorphenol.
Phenolut. Pozbawiony kwasów tłuszczowych preparat, za

stępujący lyzol. Zawiera 40% krezoli. Rozpuszcza się do w wo
dzie; roztwory bardziej stężone posiadają konsystencję mleka, Desin- 
ficiens. Fabr. Elkan, Berlin.

Phenomydrol. Aminoacetophenonum NH4.CH2.COC6H5, Uży
wa się w celach oftalmologicznych pod postacią 10%-owego roz
tworu Jest mniej trujący, niż atropina.

Phenoyal. Bromvalerylphenetidinum
n  xt --OCjHr,
U6H 4<n h  . c o  . CHBr. CH tCHji, .

Biały, krystaliczny proszek, pozbawiony zapachu i smaku. Nie roz
puszcza się w wodde, bardzo trudno — w eterze, a< etonie, ben
zolu, łatwiej — w chloroformie, glicerynie i zimnym alkoholu (1 :35)1 
we wrzącym alkoholu rozpuszcza się w stosunku 1:3. Topi się 
w temp. 149—150°. 0,1 gr. phenoyalu gotowane przez minutę z 2 cmJ 
kwasu solnego, daje mętne, czerwone zabarwienie po dodaniu 
3 cm. 3 5%-go roztworu kwasu karbolowego oraz nieznacznej ilości 
przefiltrowanego roztworu chlorku bielącego lub podchlorynu sodo
wego; barwa ta od amoniaku staje się niebieską. Po dluższem go
towaniu 0.2 gr. phenovalu z 5 cm. 3 ługu potasowego i kilkoma 
kroplami chloroformu wydziela się słaby zapach izonitrylu oraz za
pach podobny do olejku lawandowego. Po ogrzaniu phenoyalu 
z kwasem solnym i dodaniu 20 cm 3 wody, barwi się mieszanina 
od kropli roztworu kwasu chromowego stopniowo na ciemno czerwono. 
Po dłuższem gotowaniu phenovalu z ługiem sodowym, zakwasze
niu mieszaniny po ostudzeniu i zadaniu rozcieńczonym kw. siarko
wym, wywiązuje się na ciepło zapach kw. walerjanowego. Po zagoto
waniu phenoyalu z ługiem potasowym i zakwaszeniu mieszaniny 
kwasem azotowym, strąca z niej roztwór azotanu srebra — żółty 
osad, rozpuszczalny w amoniaku. Przesącz, otrzymany po skłóceniu 
pkenovalu z 10 lub 20 to krotną ilością wody, winien być obojętny. 
W stężonym kwasie siarkowym winien się phenoyal rozpuszczać 
bezbarwnie. 0,3 gr. pbenoyalu, zagotowane z 1 cm3 alkoholu, 
3 cm,3 wody i kropla 1/10 norm. roztworu jodu, nie powinny bar
wić się na czerwono. W handlu znajdują się też tabletki po 0.5 gr. 
Zażywa się 2 tabletki dla wywołania naturalnego snu, i od bólu. 
głowy. Fabr. J. D. Riedel. Berlin.

Phenylaethylhydantoinum =  Nirvanol.
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Phenylaethylobarbiturowy kwas =  Luminal. 
Phenylchinolincarbonsauremethylester =  Novatophan K.
Phenylchinolinokarbonowy kwas =  Atofan.
Phenylocinchoninian strontu =  Iriphan.
Phenylcinchoninowy kwas =  Atofan.
Phenylcinchoninsaureaetylester =  Acitrin,
Phenyldibrompropionsaeuraethylester =  Sabromal.
Phenyldimetylpyrazolonamidometanosulfonian sodowy =  Me-

lubrin.
Phlogetan. Wodny rozczyn produktów rozkładu nukleopro* 

teinowych substancji, w ampułkach. Fabr. Norgine, Praga.
Phobrol. 50%-wy roztwór chioromctakrezolu w rycynolanie 

potasu, a więc w mydle potasowo-rycynowym. Żółtawy, syropo- 
waty, przezroczysty płyn, rozpuszczalny w miękkiej wodzie. Sto
suje się pod postacią 0,5 — wy eh roztworów do dezynfekcji.
Fabr. Hoffman, La Roche, Bazylea.

Phosphal, Tabulet. glycerophosphoric. corap. Tabletki, za
wierające glycerofosforaDy wapnia, ch niny, manganu i strychniny. 
Tonicum. Podług innego przepisu składają z 15 gr. lecytyny, 30 gr. 
alkoholu, 75 gr. kał. jodat., 50 gr. Magnes, glycerinophosphoric., 
250.0. Ferr. glycerinophosphoric , 1050 Sacchar. alb., 575,0, Mass. 
eacaotin. sacchar. Z masy tej preparuje się tabletki po 1 gr.

Phosphobion. Keratynowane pigułki, zawierające fosforek 
cynku (Zn3P2) oraz- 0,03 gr. Ferr. glycerinophosphorieum. Na 
każdą pigułkę wypada 0,0005 gr. fosforu pod postacią związku 
z cynkiem. Zażywa się 2—3 pigułek podczas dnia. Fabr. Ludwigs- 
Apotheke, Monachium.

Phosphocose. Somatoza, zawierająca Natrium glycerinophos- 
phoricum. Lek skrzepiający.

Phosphoferrose. Aromatyzowany, czerwonawo brunatny płyn, 
zawierający gliceroforany i 0,6% Ferrum peptonatum. Lek skrze- 
piający.

Phosphokodyl. Wyjałowiony roztwór, zawierający 0.5 gr. 
Natrium glicerinophosphoricum i 0.05 do 0.15 gr. Natrium caeody- 
licum, w ampułkach po 1 cm.3. Fabr. C. L . Hermann, Berlin.

Phtisan. Płyn, zawierający 1.5 gr. Kreosot. fagi, 1.5 gr. Pix, 
liq. rad. Pini, 15.0 Bals. peruviani, 20.0 T-rae Helianth. annui, 
7.5 gr. Ol. Terebinth. rectif. 7.5 gr. Myrtol, 12.0 gr. Alcohol. abso
lut. Zażywa się 3 razy dziennie 60 kropli, w mleku.

Phtisospirin. Tabletki, zawierające po 0.1 gr. Acidum ace- 
tylsaiicylicum, 0,00025 gr. Natr. arsenieos.. 0.1 gr. Acid. camphor. 
Zażywa się 2—4 razy dziennie po jedzeniu 2—8 tabletek. Fabr. 
Simona, apteka, Berlin.

Phycit=Erytbrol.
Phylacogen. Pod tą zbiorową nazwą znajdują się w handlu 

szczepionki różne, wyroby firmy Parkę, Davis i S-ka w Detroit.
Physormon. 20?-wy wyciąg z przysadki mózgowej. Fabr. 

Queisser, Hamburg.
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Phytol. Proszek, zawierający nukleiniany srebra i miedzi. 
Zawiera 22% Ag i Cu. Fabr. Labor. Albarran, Paryż.

Phytohemosan. Płyn, zawierający chlorofil, Ferr. pyrophos- 
phoric., Amon. citric., Kali carbonicum, Extr. Hordei maltati. Fabr. 
Rostkowski, Wilno.

Phytophos in. Preparat, zastępujący fitynę. Fabr. Grenzacli 
w Badenii.

Pichigonal. Kapsułki żelatynowe, zawierające Extr. Pichi- 
Picbi, Extr. Zeae Mays oraz Ol. Santali. Stosuje się przeciw rze- 
żączce. Fabr. D-r Lewinsobn, Berlin.

Pichisalol. Pigułki, zawierające w 30 sztukach Extr, Pichi 
Americ. siec , Saloli an 2.0, Magnes et Cer. alb, q. s. Antigonorrho- 
icum. Zażywa się 1—3 pigułek dziennie po jedzeniu.

Pichisantal. Pigułki, zawierające w 30 sztukach Extr. Pichi 
Americ. siec,, Ol. Santa!. flav Ostind an 2.0, Magnes et Cerae 
albae q. s. Antigonorrhoicum. Zażywa się 3 razy dziennie po 1—3 
pigułek po jedzeniu.

Piegol. Maść od piegów; zawiera Natr. perboric., Zine. per- 
bydrol, Bism. subnitric, Zinc. oxydat. Fabr. Gąsecki, Warszawa.

Pigol. Pastylki, zawierające podług danych producenta, lecy
tynę i bromek sodowy. Używa się w przypadkach bezsenności, 
podrażnienia nerwowego.

Pikrasine. Maść na oparzeliznę, zawierająca 2% kwasu pikry- 
nowego oraz glycasinę (stearynian potasowców -i glicerynę). Żółta, 
nie tłuszcząca maść, bez zapachu. Maść nakłada się cienką warstwą 
na oparzeliznę i po upływie 10 minut nadmiar jej ściera. Fabr. 
P. Beiersdorf i S-ka, Hamburg.

Pikrastol. Bezbarwna lub żółtawa masa żywiczna, rozpusz
czalna w wodzie i alkoholu. Przy nagrzewaniu w próżni rozpada 
się w 190 — 200° na hexametylenotetraminę i trifornnitrimetylen- 
triaminę. W handlu znajduje się pod postacią 25$ ego roztworu. 
Zażywa się w przypadkach epilepsji 15—20 kropli 25<,-ego roztworu.

Pilka=Thymipin.
Pilules d'Ais. Pigułki, zawierające Extr Cascarae, Belladon- 

nae, Aloes, podofilinę. Środek przeczyszczający. Fabr. H. Nu- 
gues i S-ka, Paryż.

Pilules laxatives Delpeche. Pigułki przeczyszczające, zawie
rające Podophyllum, Belladonna, Aloe, Coca, Taraxacum.

Pilules Marbor. Pigułki, zawierające jakoby Ferr, pyrophos- 
pbor. c. amon. citric., Natr. jodat., Extr. Quassiae, Nux. nroschata, 
Pulv. Cinnamoni.

Pilulae Cholelithiacae. Pigniki od kamieni żółciowych; zawie
rają 0.09 gr. Natrium oleinicum, 0.09 gr. Natrium salicylicum, 
0.02 gr. Phenolphtaleinum i 0.006 gr. Mentbolum.

Pinelyptus-pastillen. Zawierają Ol. Eucalypti i Ol. Pini silr.
Pinosol. Przetwór ze smoły drzewnej. Ciemno-żólty lub 

brunatny płyn, o konsystencji świeżego miodu, o swoistym zapachu 
i gorzkawo-aromatycznym smaku, W wodzie nie rozpuszcza się, 
daje jednak zawiesiny trwałe z płynami wodnemi zawierającemu 
alkalia, nie zawierającemi jednak większych ilości soli. W mocnym



alkoholu, eterze, chloroformie i benzolu rozpuszcza się klarownie. 
Miesza się łatwo z olejami i tłuszczami. Rozpuszcza jod i siarkę 
(do 10% na ciepło). Używa się, jako niedrażniący preparat dzieg
ciowy, do leczenia chorób skórnych. Fabr. Hell i S ka, Opawa.

Piperoform. Tabletki, zawierające mentol i aldehyd mrów
kowy. Służą do dezynfekcji ust.

Piperonylchinolinkarbonsauremethylester=Synthalin.
Pitral. Bezbarwny i bezwonny preparat smołowy. Używa 

się do maści i wyrobu Pixavonu. Fabr. Lingner, Drezno.
Pifralon. Przetwór otrzymany z Pitralu i chlorowcowych 

pochodnych węglowodorów. Jasno żółty płyn, o miłym zapachu; 
posiada własności dezynfekujące; przenika z łatwością przez naskó
rek. Stosuje się do leczenia chorób skórnych (egzemy, liszaja i t. p.). 
Fabr. Lingner. Drezno.

Pituglandol. Wyciąg z przysadki mózgowej; nie zawiera 
białka i lipoidów. W handlu znajduje się pod postacią roztworu 
w ampułkach i pod postacią tabletek. Zażywa się 1 — 3 tabletek 
3 razy dziennie, lub wstrzykuje ’/2— 1 cm.1 Zawiera dla konser
wacji aceton-chloroform. Fabr. Hoffmann, La Rocbe, Bazylea,

Pituitrin. Wodny wyciąg z przysadki mózgowej. Bezbar
wny' płyn. 1 cm3 płynu odpowiada 0.2 gr. świeżej substancji. 
Służy jako środek potęgujący ciśnienie krwi i pobudzający bóle po
rodowe. Zażywa się 0.6—2 gr. per os, lub 0.12,do 1 gr. podskór
nie, 3 do 1 razy dziennie. Fabr, Parkę, Davis i S-ka, Detroit.

Piturenal. Roztwór działającej substancji z przysadki móz
gowej i nadnercza, w ampułkach. Stosuje się w przypadkach astmy.

Pix methynelata=Pittylen.
Pixosot. Brunatny, aromatyczny płyn. o zapachu dziegciu 

Otrzymuje się z Fix liquida, po usunięciu rozpuszczalnych w alka
liach części składowych (kreozotu, guajakolu i t. p.), z domieszką 
cukru, koniaku i substancji dodanych dla smaku.

Plantacol. Syr. plantaginis, zawierający 6% Kai. sulfoguajac.
Plantaginol. Sirupus plantaginis compositus. Zawiera 0,05% 

Codein. phospboric., 5% Kalium sultoguajacolicum, 3% soli bromo
wych, 20% Syr. Ipecacuaohae, 72% Mel plantaginis. Służy w przy
padkach kokluszu, kaszlu suchotników i t. p. Fabr. Baur, Donau- 
escbingen.

Plasme de Quinton. Wyjałowiona izotoniczna mieszanina wody 
morskiej (z głębin) ze źródlaną. Wstrzykuje się pod skórę 10—20— 
30 cm.3

Plastigen. Środek wzmacniający. Żółtawo-szary proszek, 
aromatyzowany wanilliną. Zawiera białko roślinne, cukier mleczny, 
dwuwęglan sodowy, nieznaczne ilości hemoglobiny, lecytyny, Ferr. 
glicerinophosphoric., Cacao pulv., glicerofosforany wapnia i magnezu.

Plethoral. Bezalkoholowy preparat z kwitnącego ziela Yac- 
cinium Myrtillus. Środek przeciw objawom ubocznym przy cu
krzycy. Fabr. G. Ludwig, Berlin.

Pneumogen. Maść zawierająca kamforę, gwajakol, olejki ete
ryczne i mentol. Służy do wcierania w przypadkach gruźlicy. 
Fabr. Hausmann, St. Gallen.

Pneumonal. Zawiera 24 cz. kreosotalu, 5 cz. alkoholu abso-
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lutnego, 1 cz. eteru i 0,1 cz wanilliny. Zażywa się 3—4 razy 
dziennie po 100 kropli w mleku, w przypadkach gruźlicy.

Pneumulsin. Emulsio chinini compos. Zawiera 30,0 Ol. Oli- 
rarura, 15,0 Gummi arabici, 0,15 Karmelu, 1,0 Obinini oleinici, 2,0 
Natrii bromati, T-rae Vanillae, T-rae Aromatic.. T-rae Cinnamomi 
aa 1,5, T-rae Aurant. 0,5, Aq. destillatae, Sir. Tbymi, Sir. Simpl. 
ad 200,0, Saccharini 0,3, Elix. Coffeae 1,0. Służy od koKluszu.

Pnigodin. Syrop otrzymany z Estractum Selaginellae lepi- 
dephyllae z domieszką słodu; zawiera też wyciąg z Cinnamomi 
Ceylanic. i Sambucus nigra. Używa się w przypadkach kokluszu, 
po łyżeczce od kawy lub po łyżce stołowej (zależnie od wieku 
dziecka) co 2 godziny. Fabr. Puigodin-Gesel., Wiirzburg.

Polgonosan Kapsułki, zawierające Ol. Santali Ostind., Bals. 
Copairae i Extr. Kawa-Kawa aeth. Fabr. Zembrzuski, Warszawa.

Polmotonicum. Zawiera kreozot, Cale. lactophosphoric.. Extr. 
Condurango, pantopon. Używa się w przypadkach chorób dróg 
oddechowych.

Polyform 20%-wy roztwór urotropiny w ampułkach po 2, 5 
i 10 cm.3 Fabr. Klawe, Warszawa.

Polylactol. Lactagogum, zawierające Ferrosomatozę, mal
tozę i galaktozę. Zażywa się rano i wieczorem po łyżeczce od 
kawy w mleku. Fabr. Fr. Bayer, Elborfeld,

Pommade Bourget. Składa się z 10 gr. kwasu salicylowego, 
10 gr. olejku terpentynowego, 70 gr. tłuszczu świńskiego, 2*/2 gr. 
żółtego wosku i 7'/2 gr. parafiny.

Pommade adreno-styptique. Maść na hemoroidy, zawierająca 
Adrenalinę, stowainę, anestezynę, Extr. Hamamelidis, Opium, Extr. 
Hypocastani, lanolinę i wazelinę. Fabr. Midy, Paryż.

Pommade Galla. Maść zawierająca tlenek bizmutu, tlenek 
cynku, skrobię kukurydzaną i wazelinę. Fabr. L. Kichelet, 1 aryż.

Postam. Szara maść, reklamowana mocno w Ameryce. Za
wiera 11,47 gr. tlenku cynku, 6,67 gr. siarki, 19,45 gr. skrobi, 
14,4 gr. olejku dziegciowego, 45 gr. szmalcu świńskiego, oraz men
tol i kwas salicylowy.

Potenta. Brunatne tabletki, ważące 0,4—0,5 gr., zawiera
jące Cort. Yohimb. pulv., skrobię i cukier.

Potol. Proszek od potu, zawierający kwas borowy, kwas sa
licylowy, tlenek cynku i talk. Fabr. Gąsecki, Warszawa.

Pranatol. Mieszanina aldehydu cynamonowego, anetolu, me- 
tylchawikolu, fenoli i krezoli z tlenkiem cynku i kredą. Środek 
od świerzby. Fabr. apteka w Larrentinie.

Primosan. Tabletki składające się z 10 cz. Sacchari lactis. 
20 cz. kali carbonic., 10 cz. Extr. Thymi i nieznacznej ilości Coc- 
cionella. Rozpuszcza się 1 tabletkę w 30 gr. ocukrzonej wody 
i zażywa w przypadkach kokluszu.

Probiliupillen. Pigułki, zawierające po 0,1 gr. kwaśnego 
oleinianu sodowego i kwasu salicylowego, oraz mentol i fenol- 
ftalinę, Zażywa się 3—4 pigułek rano, naczczo lub wieczorem 
z ciepłą wodą ('/21), od żółtaczki. Fabr. Goedecke i S-ka, Lipsk.



i8 5

Proflavin. Siarczan dwuaminoakrydyny. Rozpuszcza się w 
roztworach soli kuchennej i cytrynianu sodowego; alkalia strącają 
z roztworów osad. Haemostaticum i Antisepticum,

Proflavin-Oleat. Oleinian 3, 6 — dwuaminoakrydyny. pod 
postacią 1%-ej maści z paraffm. liquid. i kredy. Stosuje się do le
czenia ran; jako Anaestheticum i Antisepticum.

Projodin =  Lactojod. Związek jodu z kazeiną, zawierający 
5% jodu. Żółtawy proszek, nierozpuszczalny w wodzie i rozcień
czonych kwasach, rozpuszczalny w alkaliach i fosforanach potasow- 
ców. W handlu znajduje się pod postacią tabletek. Ogrzana ze 
stężonym kwasem siarkowym wydziela projodyna pary jodu. Sto
suje się, jako organiczny przetwór jodowy. Zażywa się 10 do 20 
tabletek na dobę. Fabr. Dr. A. Wolf, Bielefeld.

Prolacta. Środek odżywczy, otrzymany z rozszczepionego jęcz
mienia i innego zboża, z udtłuszczonego mleka i soli organicznych; 
Miałki, jasno-żółty, bezwonny proszek, niemal pozbawiony smaku. 
Prolactę dodaje się do płynów, a nie odwrotnie. W handlu znaj
duje się Prolacta cum F erro dla anemicznych. Fabr. O. A. F. Kahl- 
baum, Berlin—Adlersbof.

Propal=Proponal.
Propaesin-Colloid. Gęsta, biała masa o słodkawym smaku 

i słabym zapachu alkoholu. Zawiera 20% propezyny, 72.5% glice
ryny, 2,5% skrobi, 5% alkoholu. Z wodą daje zawiesinę. Stosuje 
się na skórę, rany, do irygacji, przepłukiwań i t. p. Fabr. Fr. Fri- 
tsche i S-ka, Hamburg,

P r o p a e s i n  - Pude r  zawiera 0,3% propezyny.
Prophylacticum Mallebrein. 25%-owy wodny roztwór chlo

ranu glinu (A1(C'103),i). Bezbarwny, bezwonny płyn, o smaku ścią
gającym. Należy baczyć, aby preparat nie zawierał wolnego kwasu 
solnego lub siarkowego, któryby do leczenia ran i do celów den
tystycznych się nie nadawał. Do płukania gardła używa się 20 — 
30 kropli na 3 pełne łyżai stołowe wody; do inhalacji używa się 
roztworów o połowę słabszych. Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja.

Proposote. Kapsułki żelatynowe, zawierające po 0.6 cm.3 
„Kreosotum phenylpropionicum.* Stosuje się w przypadkach chorób 
płucnych. Fabr. Parkę, Davis i S-ka, Detroit.

Propyron, Preparat zastępujący Pyrenol, wyrobu firmy Hoe- 
ckert i Michalowsky, Berlin.

Prosulfan. Natrium xanthogenicum. Używa się w 2%-wym 
roztworze, przeciw wszom. Fabr. L. Casella i S-ka, Frankfurt n. M.

Prosykan. Maść zawierająca Acid salicylicum, Zinc. oxydat., 
Sulfur praecipit., Hydrargyr. oleinicum, Vaselinum. Stosuje się 
przeciw liszajom. Fabr. D-r Laboschin, Berlin.

Proteinal. Środek wzmacniający i dietetyczny, PłyD, za
wierający 10% białka mięsnego, składającego się z 95% rozszczepio
nego białka i nieznacznych ilości chlorków, fosforanów i innych soli 
odżywczych. Zażywa się 3—4 kieliszków od likieru dziennie.

Protector. Środek zapobiegawczy przeciw rzeżączce. Za
wiera salicylan rtęci.

Prothalmin. Brunatny proszek, pozbawiony zapachu i smaku.
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Przetwór z białka z krwi. W handlu znajduje się też pod postacią 
biszkoptów i drażetek. Zażywa się w przypadkach błędnicy, neu- 
rastenji, osłabienia po 15.0 — 30.0 gr. dziennie. Fabr. Goedecke 
i S-ka, Lipsk.

Proticin. Środek przeczyszczający; składa się z 20 cz. Cort. 
Frangulae. 20 cz. Cort. (Jascar. Sagrad., 20 cz. Fol. Sennae, ó cz. 
Flores Malvae, 5 cz. Flor. Całendulae, 5 cz. Fol. Menthae pip., 
20 cz. Rhiz, Gramini, 10 cz. Rad. Liąuiritiao Fabr. Che
miczna Falkenberg.

Protiode, Jodoaethyloglicina. Zawiera 62% jodu. Bezbarwny, 
bezwonny, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie. Stosuje 
się jako organiczny preparat jodowy.

Protojod =  Projodin.
Prctojoduret. Pastylki zawierające 0.3 gr. cukru mleczne

go oraz jodek rtęci, a mianowicie pastylki Nr. 1—0,005 gr. jodku 
rtęci, pastylki Nr. Ii—0.01 gr., Nr.' l i i—0.02 i Nr] IV—O.03 gr.; 
wreszcie, oprócz pastylek Nr. 1—zawierają pozostałe pastylki po 
0.005 gr. Opii puri. Stosuje się przeciw przymiotowi.

Protos. Środek wzmacniający, zawierający 50 cz. Natr. gly- 
cerinophosphorie. siec., 9 10 cz. kazeiny, 5 cz. Natr. bicarbonie. 
i 5 cz. Natr. ekloratum,

Protosot Aromatyzowany płyn, zawierający 9% kreozoto- 
sulfonianu potasowego, 0.5%  fosforanów i 30% albumoz z mięsa. 
Syropowaty żółto-brunatny płyn. Zażywa się 2—4 łyżeczki od 
kawy lub łyżek stołowych, z wodą, w przypadkach chorób płuc
nych. Fabr. Temmler-Werke, Detmold.

Providoform, Płynny preparat do dezynfekcji, zawierający 
trójbromo —j3—naftol i aldehyd mrówkowy. W wodzie rozpuszcza 
się. Stosuje się roztwory 1— 2% -e. Fabr. Providol Ges., Berlin.

Providol. Sól sodowa dwuoksymercurifenolu. Biały krysta
liczny proszek, rozpuszczalny w wodzie. Wodny roztwór posiada 
odczyn alkaliczny. Rozpuszcza się też w organicznych rozpuszczal
nikach, Topi się powyżej 300“, rozkładając się. Antisepticum My
dło providolowe zawiera 1% providolu. Fabr. Providol Ges., Berlin,

Prurigol Maść. zawierająca Calc. carbonic., Sulfur, Cinober. 
Menthol, wazelinę i Sapo virid. Fabr. Spiess, Warszawa.

Psicain. Dwuwinian d—V— kokainy. Biały krystaliczny pro
szek. rozpuszczalny w 4 cz. wody.. Wodny roztwór posiada odczyn 
kwaśay. Środek miejscowo znieczulający. Fabr. E. Merck, Darm
stadt.

Psobalin. Zawiera oleinian sodowy, kwas salicylowy, mentol 
i fenolftaleinę. Używa się w przypadkach kamieni żółciowych.

Psora. Maść, zawierająca p—naftol, siarkę, perugen, mydło 
szaro. Fabr. Wenda, Warszawa.

Psoroform. Maść. zawierająca £3—naftol, siarkę, styrai, kre
dę, mydło szare, wazelinę, olejki cytrynowy i bergomotowy. Fabr. 
„Pharmaceutica", Wiedeń.

Puamacin. Srebrzone pigułki, zawierające lecytynę i Extract. 
Muira puama. Przeciw neurastenii seksualnej. Fabr. Hoeckert 
i Hichaloysky, Berlin
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Puamambra. Aphrodisiacum, zawierająca Ambrę, Muira Pua-
nia, Yohimbinę, glicerofosforan wapnia, ester mentolowy. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek czekoladowych i czopków. 
Stosuje się 1 czopek, lub zażywa 2—3 tabletek. Fabr. Dr A. Ber
nard, Berlin.

Puhlmans Tea. Zioła, zalecano przeciw chorobom płucnym. 
Zawierają Herb, Galeopsidis ochroleuc. conc. Fabr. Pullmann, 
Berlin.

Pulmakol. Ciemno żółty, aromatyczny płyn, zawiera 7% Ka
lium sulfoguajacolicum i Extr. Aurant. flared. spirit.

Pul m ac ol  cum  E x t r a c t o  T h y m i zawiera za
miast Extr. Aurant- — Extr. Thynii sacchąrat. Stosuje się od koklu
szu. Fabr. N. Herman, Wrocław.

Pulmasepticum Kapsułki, zawierające Cale. sulfoguajacol. 
i glycerinophr sphoric, Natr. cacodylicum i olejki eteryczne. Fabr, 
Klawe, Warszawa.

Pulmocalcin. Ciemno-brunatny, syropowaty płyn. zawierający 
Calc. lacticum, Cale. sulfoguajacolicum i goryczkę. Zażywa się 
w przypadkach chorób dróg oddechowych. Fabr. M. Doenhardt, 
Kolonja.

Pulmonal. Roztwór 5.7 cz. Kal. sulfoguajacolic., 2.1 cz. 
Natr benzoic , 0 008 cz. Strychnin sulfuricum i ll.Ocz. gliceryny 
w 77.7 cz. wody. Zażywa się w przypadkach chorób dróg oddecho
wych.

Pulmosan. Przetwór organoterapeutyczny wyrobu firmy 
Spiess, Warszawa.

Pulmotonicum codeinatum lub pantoponatum. Syrop, zawiera
jący kreozot, lacticum, Extractum Condurango oraz kodeinę lub 
pantopon. Fabr. Apteka w Tynischa a. Adler.

Pulvis Cusyloli Arlt ad ungentuni; Cupr. citrio amorph. 100.0, 
Cusylol 10.0, Natr. cblorat 16.0, Natr. borocitric. 8.0. P u l r i i  
C u s y l o l i  ad i n s p e r s i o n e m ;  Cupr. citric. amorph. 
100.0, Natr. borocitric. 5.0, Natr, chloral. 15.0. Używa się do 5% 
l0%-ych maści z Ung, Gllycerini. lub do 2 0 % przysypki z obojętnym 
wyjałowionym proszkiem. Fabr. „Agfa“, Berlin.

Purgofig. Syrop figowy, zawierający 20% Extr. Sennąe.
Purgosan. Tabletki z fenolftaleiną, na przeczyszczenie. Fabr. 

Motor, Warszawa.
Purifig. Tabletki z fenolftaleiną. Fabr. „Sanator", Bydgoszcz.
Purjodal. Sirupus Sarsaparillao, zawierający 2% Natrium jo 

datuin. Zażywa się kilka razy tygodniowo po łyżce stołowej pized 
spaniem i rano na czczo. Fabr. Apotheke „Zur Barmhorzigkeit", 
Wiedeń.

Purostrophan. Czysta krystaliczna strofantyna, z nasion g— 
stropbantus. Bezbarwny, krystaliczny proszek, łatwo rozpu-zczalny 
w wodzie gorącej, trudniej—w wodzie zimnej (1 : 100); w alkoholu 
rozpuszcza się w stosunku 1 : 30, trudniej w eterze i chloroformie. 
Topi się w temperaturze 200°. Od stężonego kwasu siarkowego da
je zabarwienie czerwone, przechodzące w zielono po dodaniu wody. 
Jeżeli ostrożnie dodawać do wodnego roztworu purostrophanu—stę
żonego kwasu azotowego, to ostatni barwi się na różowo lub czer-
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wono wodny płyn zaś barwi się na kolor brudno-zielony. Roztwór 
nitroprusydku sodowego barwi się od nieznacznej ilości purostro- 
phanu i ługu. sodowego na czerwono; barwa ta szybko staje się 
żółtą. Roztwór nieznacznej ilości purostrofanu w kropli wody dajo 
z nieznaczną ilością chlorku żelazowego i kwasem siarkowym stę
żonym— czerwono-brunatny osad, który niebawem staje się zielo
nym. Zażywa się do wewnątrz lub wstrzykuje międzyżylnie 0.0005 
(lecz nigdy po nad 0.001 gr.) na dobę, w przypadkach chorób ser
cowych. Fabr. Chemicz. Giistrow,

Pydonal. Tabletki, zawierające po 0,'22 gr. Acidum acotyl- 
salicylicum. 0,11 gr. pyramidon, 0,21 gr. sktobi, cukru inlecznoga 
i substancji mineralnych. Antipyreticum.

Pyelon. Trwały preparat koloidalny, zawierający 35% jodku 
srebra. Używa się do rontgenizacji, systemu moczowego w roz
tworach 5—7‘/2% dla pęcherza i 10 — 2% dla kanału. Rozpuszcza
się we wrzącej wodzie. Fabr. J. D. niedol, Berlin.

Pyracetin. Tabletki, zawierające między innemi kofeinę i py
ramidon

Pyralgin. Wyjałowiony roztwór melubryny w izotonicznym 
roztworze soli kuchennej, chlorku wapnia i cukru gronowego w wo
dzie. W 1 cm3 znajduje się 0,5 gr, melubryny, 0.00275 gr. NaOl, 
0.00025 gr, CaCl£, 0.0005 gr. glukozy. Stosuje się w przypadkach 
ostrego reumatyzmu. 1—2—4 razy dziennie, 2 cm3. Fabr. A. Kre- 
mel, Wiedeń.

Pyrazolonum phenyldimethylicum cacodylicum. CnH^N.O. 
OAsCOHsIsOHt-LHjU. Zawiera ‘20.1% Asi 51.9% antypiryny. To
pi się w temp. 100°. Rozpuszcza się w wodzie i alkoholu.

Pyrazolonum phenyldimethylicum methylarsinicum. Cu H12N,0. 
OAs(OH)2GH3 J-4H20. Zawiera 12 75% As i 63 94% antipiryny. 
Rozpuszcza się w wodzie i alkoholu. Topi się w temp. 9993.

Pyrazolonum phonyldismethylicum methylaethylglycolicum =
Astrolin.

Pyrex. Środek od bólu głowy; zawiera Antipyrinum citri- 
cum i Exalginum.

Pyrobrom. Związek bromu z pyrazolonem. Zawiera 27% bro
mu Biały, krystaliczny proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, tru
dniej w alkoholu. Topi się w temp. 190'. Stosuje się w przypad
kach spazmów, epilepsji i t. p.

Pyrochinin Podwójna sól chininy i pyramidonum campho- 
ricum. Zawiera 26% kwasu kamforowego, 43% chininy i 30% pyra- 
midonu Antipyreticum i Analgeticum.

Pyrothen. Żółty, syropowaty płyn, otrzymany z 60 cz. kre
zolu, 60 cz. 60% ego i 15 cz. dymiącego kwasu siarkowego. Posiada 
zapach kwasu siarkowego i kreozotu. Stosuje się pod postacią 
1—‘2%-ego roztworu do dezynfekcji. Fabr. H. Grott, Hannower.

Quiesan. Tabletki zawierające 0.3 gr. Veronalnatrum i 0.15 
gr. pyramidonu. Środek nasenny.

Ouimorol. Chininum dikydrochloricum carbamidatum roz
puszczone w płynie fizjologicznym z domieszką adrenaliny lub bez 
niej. Stosuje się w praktyce dentystycznej do znieczulania.



189

Quinorol. Tabletki, zawierają 0.129 gr. Chininum guajaco- 
licum i Estract. Piscidiae erythinae. Używa się przeciw gruźlicy.

Quinoforme. Mrówczan chininy. Zawiera 87.56% chininy. Daje 
roztwory obojętno. Służy do injekcji, jako łatwo rozpuszczalna sól 
łhininy.

Quinoformin Hexamethylentetraminum chinicum. Stosuje się., 
przeciw artretyzmowi. Zażywa się po 1 gr. 2 do 3 razy dziennie.

Rachitistabletten, Zawierają 0,16 gr. Cale. carbonic, 0,075 gr. 
Cale. phosphoric.. 0,015 gr. Ferr. lactic. Zażywa się 1 tabletkę 
i 1/2 w mleku, od krzywicy.

Radacyl. Tabletki, ważące 0,5 gr. obdarzone zapachem men
tolu; zawierają kwas acetylosalicylowy, i jakoby radioaktywną sub
stancję o 2 M.E. w tabletce. Używa się jak aspirynę, Fabr. Merz 
i S ka, Wiedeń

Radiocar bon. „Radioaktywny węgiel" w proszku. Służy do 
leczenia wrzodów: tp. W handlu znajduje się też pod postacią ku
lek, czopków i ołówków. Fabr. Radium— Zentrale, Berlin.

Radiocitie. Zawiera lecytynę, hemoglobinę, cukier mleczny 
skrobię pszenną i kakao, oraz sól radową (w 1 gr.—5 M.E.j W han
dlu znajduje się pod postacią proszku i drażetek, Zażywa się 4 razy 
dziennie po łyżeczce od kawy, w przypadkach osłabienia, błędnicy 
i tp. Fabr Radium — Zentrale, Berlin.

Radioform: Maść, zawierająca tlenek cynku, mąkę pszenną, 
wazelinę żółtą i nieco euceryny. Stosuje się do leczenia liszajów.

Radiogenol. Zawiesina promieniotwórcza z Bismut. subnitric 
w Ol. paraffini, w ampułkach, służy do wstrzykiwać podskórnych.

Radiopyrin. Tabletki, zawiarające kwas acetylosalicylowy 
i sól radową Antipyreticum. Antirheumaticum. Fabr. Radium — 
Zentrale, Berlin.

Radiosclerin. Tabletki, zawierające węglany, chlorki, fosfo
rany, siarczany i octany potasu i sodu oraz sól radową (17,5 M.E 
na tabletkę). Rozpuszcza się 6 tabletek w 1 lit. wody, przeciw 
arteriosklerozie, artretyzmowi. Fabr. Duubler, Berlin.

Radix Lasiosiphonis anthylloidis. Korzeń rośliny południowo 
afrykańskiej, zawierający ostry sok, znajdujący zastosowanie, jako 
odtrutka od ukąszenia wężów.

Radix Morrheniae brachystephanae. Korzeń rośliny argen
tyńskiej i brazylijskiej, używany, jako Galactagogum. Zażywa się 
infusa 1.5—3,-.100.

Radon. Pigułki zawierające Extr. Nue. Colae, Lecithin, 
Extr. Muirae puamae, Cale. glycerinopbosphoricum. Fabr. Załuska, 
Warszawica.

Rami-pastillen. Proszki od kaszlu, chrypki: zawierają po 0,001 
gr. kokainy i 0,005 kodeiny oraz Aconitum, Dorośli zażywają 15— 
20 pigułek dziennie. Fabr, Dra K. Aschoff, Kreuznach.

Raphanol. Świeżo wyciągnięty, wyjałowiony sok z Raphanus 
sativus, z domieszką 13% alkoholu dla konserwacji. Stosuje się prze
ciw cierpieniom żółciowym,

Ratelin. Czopki od hemoroidów zawierające Extr. Hamameli- 
dis, Extr. Rathaniae. Fabr. Hebda, Warszawa.
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Reactol. Tabletki, zawierające 55% chlorku sodowego oraz 
siarczany, węglany sodu. magnezu i wapnia Środek na odtłuszczenia 
Fabr. Reactol Yersand, Berlin.

Reargon Związek srebra z gelatozą Zawiera 0,05% Ag, i 
glukozydy. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Fabr. Laokoon, Lwów,

Rectolina. Maść przeciwko hemoroidom. Zawiera eskulinę. 
adrenalinę i kokainę.

Rectosan. Czopki od hemoroidów, zawierające anestezynę, 
dermatol, Bistr. Hamamelidis fluid, i Butyrum Cacao. Fabr. Ro- 
senstadt, Warszawa.

Rectumol. Czopki zawierające podług danych producenta 
Bismut. osyjodgallic., rezorcynę, Zincum dijodphenylparasulfonicum. 
Przeciw hemoroidom.

Recvalysat. Dialyzat ze świeżego Rad. Valerianae. Sedati- 
Tum i Nerrinum. Zażywa się 10—30 kropli 3 razy dziennie. Fabr. 
J. Burger, Wernigerode.

Reductol Tabletki zawierające Estract. Fuci vesiculosi i Extr. 
Cascarae Sagradao, Środek na odtłuszczenie. Fabr. Sanikura, Drezno.

Regenerol Tabletki zawierające sole fizjologiczne i Natr 
citric. efferv. Fabr, Apothekc zum heil. Geist, Wiedeń,

Regipan. Tabletki, zawierające 56,88% białka nukleinowego, 
0,817% kwasu fosforowego, 0,56% żelaza, 1,0% wapnia. Służy jako 
środek wzmacniający. Zażywa się po 2 — 3 tabletek kilka razy 
dziennie, po jedzeniu. Fabr Pharmacie, Monachium.

Regyl Tabletki o wadze 0,6 gr., zawierająco Magnesium 
hyperosydatum, Natrium fluoratum, pepsynę, pankreatynę, diastazę. 
Zażywa się po jedzeniu po 1 tabletce w gorącej herbacie, w przy
padkach niedomagali żołądkowych. Fabr. Kivet, Paryż.

Rekonvalose. Przetwór odżywczy, składający s:ę z hydroli- 
zowanej skrobi, białka mlecznego, glicerofosforanu s idowego, fosfo
ranu wapnia, mleczanów, chlorków i węglanów.

Renetol. Tabletki, zawierające Kal. sulfuric , Natr. aceti- 
cum, Natr. phosphoric.. Natr. bicarbonie.. Natr. sulfuricum oraz 
Natr. citric. efferv. Fabr. Karpiński, Warszawa.

Renogen. Przetwór organoterapeutyczny w tabletkach, wy- 
lobu firmy Klawe, Warszawa.

Renosan. Przetwór organoterapeutyczny wyrobu firmy Spiess, 
Warszawa.

Renototal Zawiera substancje działające z nadnercza bara- 
nów. Stosuje się przeciw artrotyzmowi, gruźlicy i t. d. Fabr. Dr. 
Laboschin, Berlin.

Renovasculin. 105-wy wyjałowiony roztwór cukru mlecznego 
w wodzie. W handlu znajduje się w ampułkach po 30 cm3. Służy 
do badania funkcji nerek. Fabr. Gustrow.

Resolvens. Tabletki, zawierające Aramon. carbon., Stib- 
sulfurat aur., Pulv. Ipecacuanhae, Extr. Hyoscyami, cukier. Fabr. 
Klawe. Warszawa.

Resopon. Maść waselinowa, zawierająca 5% związku żywicy 
z siarką. Służy do leczenia ropiejących ran. Fabr, „Reso“, Zurych.
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Resorcinoform, Produkt kondensacji rezorcyny z aldehydem 
mrówkowym. Antisepticum.

Reumaton. Maść od reumatyzmu, zawierająca kwas salicylo
wy, Methyl. salieylie., Camphora, Sapo Kalin , Adeps Lanae, olejek 
jałowcowy. Fabr. Wsckodn. Tow. Ohem., Warszawa.

Reumella. Krem mydlany, zawierający 10% „Saliterpiny“ . 
Saliterpina jest, podług danych producenta, produktem kondensacji 
kwasu salicylowego, kamfory i olejku terpentynowego; jest to ma
zista, czerwonawo-brunatna masa, rozpuszczalna w alkoholu, eterze 
i tłuszczach. Wciera się 2—3 razy dziennie maść, wielkości grochu 
przeciw reumatyzmowi. Fabr. „Reumelle" , Berlin.

Revonal. Roztwór di Natrium methylarsenicicum, glycero- 
fosforanu, soli strychniny. Wstrzykuje się podskórnie, w praktyce 
weterynaryjnej Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Rhamnolysin. Extr. Rhamni composit. Środek przeczyszczający.
Rhachitin. Emulsja tranowa zawierająca Natr. i Calc. hypo- 

phosphoros. Fabr. „Pharmaceutica“, Wiedeń.
Rhapontin. Płyn na przeczyszczenie, otrzymany z liści sen#- 

sowyeh, rabarbaru, pepsyny i wyciągu słodowego.
Rheantine. Kapsułki zawierające surowicę przeciw gonokokko- 

wą. Zażywa się rano i wieczorem po 2 kapsułki. Fabr. Lumiere 
Lyon.

Rhenate de soude. Krople, granulki lub ampułki, zawierają, 
ce Arrhenal. Fabr. Coirro, Paryż.
  Rheopurgin Tabletki, zawierające rabarbar i fenolftaloinę. 
Środek przeczyszczający. Fabr. d-ra P. Bruch. Wiesbaden.

Rheumacellon. Maść od reumatyzmu, zawierająca 8% Methy- 
lium salicylicum, Acidum salicylicum, olejek terpentynowy.

Rheumacid. Proszki od reumatyzmu. Preparat A zawiera 
10% salolu, 23% antipiryny, 9% kwasu cytrynowego i 58% aspiryny. 
Preparat B 1 zawiera 18% antipiryny. 15% salolu i 62% aspiryny 
Preparat B II jest mieszaniną jednakowych ilości salolu i aspiryny 
z domieszką 2% kwasu cytrynowego. Preparat C I zawiera 20% sa
lolu i tyleż antipiryny i 60% aspiryny. Preparat C II posiada s<lad 
identyczny z preparatem B II i postać tabletek po 0.5 gr.

Rheumacollodin. Roztwór ichtyolu i kwasu salicylowego 
w alkoholu metylowym i kollodium. Służy do nacierania przeciw 
cierpieniom reumatycznym.

Rheumaform. Liniment z oleju tłustego, olejku terpentyno
wego i amoniaku, Przeciw reumatyzmowi, do nacierania,

Rheumalgin. Przetłuszczone mydło salicylowe, zawierające 
25% metoksymetylowego estru kwasu salicylowego i 5% mentolu. 
Służy do wcierania w przypadkach reumatyzmu stawowego.

Rheumasit. Maść od reumatyzmu, zawierająca kwas salicy
lowy, T-ra Capsici, olejki eteryczne. Fabr, Elabor, Górzno.

Rheumasotal. 25%-owy roztwór mieszaniny amyiowego, ben
zylowego i glycerinoformylowego estru kwasu salicylowego w ole
ju tłustym. Używa się do wcierania od reumatyzmu i t. p. Fabr. 
Temmler Werke, Detmold.
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Rheumaticol. Tabletki, zawierające lecytynę, Res. Guajaci, 
Lith. salicylicum, Urotropinum, Aloes, Fol. Bucco, Magn. usta, 
Mosclius i Extr. Liąuiritiae. Fabr. Rogalski, Warszawa.

Rheumidin. Maść, zawierająca Extr. Hyppocastan., Methy- 
lium salicylicum, Mentol, Terebinth. veneta, olejki eteryczne. Fabr. 
Trenka, Wiedeń.

Rheumin. Krem, zawierający salol i kamforę. Fabr. Skle- 
piński, Lwów.

Rheumol. P łyn, zawierający T-ra Capsici comp., Methylium 
salicylicum, Acidum salicylicum i mentol. Fabr. Galen, Lwów.

Rheumon. Plaster, zawierający żywicę, balsamy i kamforę. 
Fabr. „Sanatoru, Bydgoszcz.

Rhinalgol. Środek do pędzlowania i inhalacji, zawierający 
chloreton, kamforę, mentol i olej wazelino wy. Stosuje się w przy
padkach infekcyjnych chorób dróg oddechowych.

Rhinovalin. Środek od kataru; zawiera 2'/%% validolu i Pa- 
raffin. liąuid. Bezbarwny, obojętny płyn. rozpuszczalny w eterze 
i chloroformie. Fabr. Zimmer i S-ka, Frankfurt n. M.

Rhipharol. Maść, zawierająca formalinę, eukalyptol i chlo
ran glinu. Służy jako środek zapobiegawczy przeciw grypie.

Rhodaform, Hexamethylentetraminum rhodanatum. Bezbar
wny, bezwonny proszek, topiący się w temp. 193’. Rozpuszcza się 
w wodzie (do 4%); wodny roztwór posiada odczyn obojętny. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek po 0.3 i 0 5 gr. Zażywa się 
3 razy dziennie po 1 tabletce. Antisepticum. Fabr. dr. R Schmitz, 
Wrocław.

Rhodalzid. Tabletki, zawierające związek rodano-białkowy. 
W wodzie rozpuszcza się częściowo. Z rozcieńczonomi kwasami nie 
wydziela jakoby kwasu rodanowego. Zażywa się w przypadkach 
artretyzmu, arteriosklerozy, niedomagań błony śluzowej, po 3 ta
bletki na dobę. Fabr. Chemiczna Reisholz.

Rhodazil. 20%-owy aromatyzowany alkoholowy roztwór ben
zylowego estru kwasu benzoesowego. Fabr. Usines du Rhóne, Lyon.

Rhodine. Tabletki, zawierające 0.5 gr. Acid, acetylsalicyli- 
cum. Fabr. Usines du Rhóne, Lyon,

Rhoid. Czopki, zawierające Extr. Curcumae, Bismut. subgal- 
jic., Ol. Cacao. Przeciw hemoroidom. Fabr. E. Gulz, Meran.

Rhomnogyre. Zawiera nukleinian rtęci. Fabr. Leprince, Paryż.
Riba. Z mięsa rybiego otrzymany przetwór białkowy. Jasno

szary, nie hygroskopijny proszek, o slabo-gorzkim smaku rozpusz
czalny w wodzie. Preparat odżywczy. W handlu znajduje się też 
w mieszaninie ze słodem, jako Riba-Malz. Zażywa się 2 -  4 łyże
czek od herbaty. Fabr. Riba Werke. Brema.

Ricosan. Środek od kokluszu i astmy; składa się, podług 
danych producenta, z 90 cz. cukru mlecznego. 1 cz. Ol. Anisi, 2 cz. 
Veratr. alb. ( 1 : 100), 1 cz. Fruct. Foenieuli, 2 cz. Dro.sera rotundi- 
fol., 4 cz. „Alc.“ (?). Fabr. Hindrichs i S-ka, Kolonja.

Riodine, Jodoglicerynowy ester kwasu rycyno-olejowego. 
Fabr. Astier, Paryż.
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Riopan. Stężony przetwór z Rad. Ipecacuanhae. 5 ez. riopa- 
nu odpowiada 100 cz. korzenia. Jasno-brunatny, bezpostaciowy pro
szek, o gorzkim smaku; w wodzie łatwo się rozpuszcza. Nasycony 
roztwór wodny jest przezroczysty i posiada odczyn siabo kwaśny 
na lakmus. Roztwory słabsze są mętne. Zawiera 42—44% alkaloi
dów pod postacią soli chlorowodorowych. Wodny roztwór riopanu 
(0.1:100), zakwaszony kwasem solnym, daje z roztworem chlorku 
bielącego żółtawo-czerwone zabarwienie. Roztarty w moździerzyku 
porcelanowym z kroplą stężonego kwasu siarkowego wydziela rio
pan kwas solny; z 5 kroplami nierozcieńczonego odczynnika Froh- 
ilego daje po zamieszaniu zielonkawo-bruuatne zabarwienie, prze
chodzące po upływie kilku godzin od kropli kwasu solnego w ko
lor niebieski. Wodny roztwór riopanu daje z roztworem chlorku 
żelazowego zielone zabarwienie, a z roztworem azotanu srebra osad 
biały, rozpuszczalny w amoniaku. Riopan używa się zamiast Rad. 
Ipecacuanhae. W handlu znajduje się też pod postacią tabletek, po 
0.001 gr, Riopanu =  0.05 gr. Rad. Ipecacuanhae. Fabr. dr. B. Byk. 
Berlin.

Risin. Maść od kataru; zawiera eukalyptol. mentol, aneste
zynę, suprareninę. Fabr. Taunus-Apotheke, Wiesbaden.

Ristin. 25%-owy roztwór w alkoholu i glicerynie etyleno- 
glykolowego estru kwasu benzoesowego. Ester ten, o wzorze 
OgHj.COG.GH jCfL.O1 i, jest krystaliczną masą. niemal białą, topią
cą się w temp. 40°, łatwo rozpuszczalną w organicznych rozpusz
czalnikach i olejach tłustych, trudniej w wodzie (do 2%). W temp. 
(55° pod ciśnieniem 12 mm. — wrze. Po zmydieniu ristiny ługiem 
sodowym i zakwaszeniu rozcieńczonym kwasem siarkowym wydzie
la się kwas benzoesowy, który z mieszaniny wyekstrahować może
my eterem i po odpędzeniu eteru i oczyszczeniu pozostałości, mo
żemy go zidentyfikować zapomocą znanych sposobów. Wodny roz
twór ristiny jest obojętny na lakmus i nio powinien dawać osadu 
lub zmętnienia z roztworem azotanu srebra lub baru. Służy jako 
środek od świerzby, Fabr. Fr. Bayer i S-ka, Elberfeld.

Rivanol. Sól .chlorowodorowa 2-etoksy 6.9-dwuaminoakrydyny

Jasno-żółty, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w 260 cz. wody 
i w 80 cz. alkoholu o temp. 25"; rozpuszcza się w 28 cz. wody wrzą
cej i 200 cz alkoholu wrzącego. Roztwory są koloru żółtego i fluo
ryzują. Nasycony wodny roztwór rivanoIu posiada odczyn obojętny 
na lakmus i nie rozkłada się od gotowania. Preparat wykrystalizo
wany z wody zawiera 3 cząsteczki wody krystalizacyjnej: ogrzany 
do 300° nie topi się. Na świetle żółty wodny roztwór ciemnieje 
i z łatwością osadza brunatnawą pozostałość na dnie. 5 cm3 nasy
conego na zimno roztworu wodnego rivanolu daje z 1 cm3 rozc. 
kwasu siarkowego żółty osad. Od kropli roztworu azotynu sodowe
go i rozc, kwasu solnego barwi się roztwór rivanolu na ciemne- 
czerwono. 1 cm3 ługu sodowego daje z 5 cm3 roztworu rivanoui.

13
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żółty osad. 5 cm:i 0.1%-owego wodnego roztworu rivanolu daje z 3 
kroplami n. roztworu jodu ciemne niebieskawo-ziolone zabar
wienie i osad, znikający od alkoholu. Roztwór 0.5 gr. rivanolu 
w 20 cm3 gorącej wody nie powinien ciemnieć od siarkowodoru lnb 
dawać zmętnienia od roztworu chlorku barowego, po zakwaszeniu 
kwasem solnym. Roztwór rivauolu, zadany nadmiarem ługu sodo
wego, nie powinien po przefiltrowaniu i zagotowaniu przesączu, 
wydzielać zapachu amoniaku, 0.2 gr. rivanolu, roztarte z 3 cm8 wo
dy i 5 cm3 roztworu chlorku cynawego, nie powinno po upływie 
pół godziny przybierać szarego odcienia (arsen). Antisepticum i De- 
sinficiens. W handlu znajduje się pod postacią proszku i tabletek. 
Fabr. Meister Lucius i Briining, Hoechst.

Robiol. Roztwór kokainy i suprareniny. Służy jako miejsco
we Anaestheticum. Moyo-Robiol jest roztworem nowokainy i para- 
nephriny w ampułkach. Fabr. d-ra J. Robisch, Monachium.

Robogene Riat. Lek skrzepiający, zawierający glicerofosfo- 
rany, lecytynę, F.str. Chinao, Colae i Coca. W handlu znajduje się 
pod postacią granulek i winka.

Roborol. Zawiera hemoglobinę, Calc. glycerinophosphoric., 
Extr. Colae. Fabr. Karpiński, Warszawa.

Roburogen. Środek wzmacniający; zawiera podług dauych 
producenta kazeinę, mleko w proszku, lecytynę, glycerofosforany 
wapnia i żelaza, słód, diastazę, pepsynę., pankreatynę. W handlu 
znajduje się pod postacią proszku, tabletek i pigułek.

Rognasan. Środek od świerzby:’  składa się z 2 cz. aldehydu 
cynamonowego, 2 cz Acid. carbolic. liq., 20 cz. Sagrotan, 10 części 
Sulfur praecip., 5 cz. talku, 5 cz. kredy, 10 cz. Zinc. osydat. 
crud., 146 cz. Aquae.

Ramauxan. Środek odżywczy; zawiera protalbumozy mleka, 
kwas metafósforowy, sole żelaza (1% Fe i 102 N). Miałki brunatna- 
wy proszek, rozpuszczalny w wodzie i rozcieńczonych alkaliach, 
nierozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach.

Roztwór Romauxanu w stężonym kwasie siarkowym jest żół
ty i posiada zieloną fluorescencję; po rozcieńczeniu wodą opada 
żółtawy osad. Zażywa się 5—6 gr. dziennie. Fabr, Dr. W. Wolff, 
Elberfeld.

Rostikon. Środek odżywczy, składający się z 95% hydrolizo- 
wanego białka mlecznego i 5% glycerofosforanu sodowego.

Rubiacitel. Tabletki, zawierające 0.07 gr. lecytyny i johim
binę. Używa się przeciw neurastenji. Fabr. Th. Hille, Berlin.

Rubio. Preparat witaminowy, otrzymany z wyciągu z mar 
chwi. Stosuje się w przypadkach anemji, krzywicy i t. p. Fabr- 
Zakłady chemiczne w Rndolstadt.

Ryzoform. Roztwór mydła potasowego z 7,32 aldehydu mró
wkowego. Służy do dezynfekcji ran, instrumentów chirurgicznych 
i t. p. Fabr. Zakłady Rysoform, Wiedeń.

Sagrada - Barber. Pigułki, powleczone kakao, zawierająca 
wyciąg z wieloletniej kory Rhamuus Purshiana. Zażywa się 1—2 
tabletek wieczorem, jako środek łagodnie przeczyszczający. Fabr. 
Apotheko zum heiligen Geist, Wiedeń.
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Sagrotan. Mieszanina m-chloroksylenolu z roztworem p chlo- 
ro-m-krezolu w mydle. Antisepticum, stosowane w roztworach 21/2 
do 10:1000,- do ran—w roztworach 5:3000. Fabr, Schulke i Ma
yer, Hamburg.

Salarthin, Jasno-żółty, oleisty płyn, zawierający, podług da
nych producenta, 25% estru kwasu salicylowego. Śluzy do naciera
nia przeciw reumatyzmowi. Fabr. Dr. Aschoff, Kreuznach.

Sala tabletten. Tabletki, zawierające Extr. Muirae Puamae, 
johimbinę (po 0.003 gr.), lecytynę, kakao i cukier Środek wzma
cniający przeciw neurastenji na tle seksualnem. Fabr. Dunst, Berlin.

Salazolon. Antipyrinum salicylicum.
Salljod. Tabletki, zawierające, podług danych producenta. 

0.05 gr. jodu, związanego z białkiem i lecytyną, lecytynę, hemoglo
binę i sole. Używa się zamiast soli jodowych,

Salimbrin. Przetwór, zawierający salipirynę i Yohimbinu* 
hydrochloricum; stosuje się w przypadkach dolegliwego miesiącz
kowania.

Saliment. Maść w tubkach, zawierająca mentol, kamforę, 
Methylium salicylicum i wazelinę. Do wcierania od reumatyzmu. 
Fabr. Eskulap. Lwów.

Saliterpin. Maść czerwonawo-brunatna, zawierająca, podług 
danych producenta, produkt kondensacji kwasu salicylowego z kam
forą i oleikiem terpentynowym. Łatwo rozpuszcza się w alkoholu, 
eterze i olejach tłustych,

Saloben Zawiera salol, benzonaftol i opium. Fabr. Spiess, 
Warszawa.

Salometh. Tabletki, pokryte czekoladą; zawierają salol, błę
kit metylenowy, Ol. Menthae, Nuces moschatae. Zażywa się 3—4 
razy dziennie po tabletce w przypadkach rzeżączki, zapalenia pę
cherza, miedniczek nerkowych, reumatyzmu. Fabr. Spiess, Warszawa.

Salosant. Kapsułki żelatynowe, zawierające salol i Ol. Santal- 
Ostind. Zażywa się 3—4 razy dziennie po 2 kapsułki w przypad
kach rzeżączki, zapalenia pęcherza i miedniczek nerkowych, Fabr 
Spiess, Warszawa.

Salrado comp. Roztwór cytrynianów i dwuwęglanów litu 
i sodu w wyciągu roślin, zawierających emodynę i kwas chryzofa- 
nowy, z domieszką substancyj aromatycznych, alkoholu i kwasu sa
licylowego dla konserwacji. Zalecany w reklamach jako środek 
wzmacniający i upiększający.

Sal. Renoline. Zawiera jakoby sole wód gorzkich, urotropinę,
fosforan litu i sodu. Diureticum.

Salusil. Zbiorowa nazwa dla mieszaniny krzemionki koloidal
nej w proszku z różnemi środkami lekarskiemi. Służy jako podsta
wa do różnych leków, używana w praktyce dermatologicznej, chi
rurgicznej, oftalmologicznej. W handlu znajduje się jodo-salusil, za
wierający 1% jodu,- zamiast jodoformu. E.-T.-Śalusil zawiera 5% roz
tworu octanu glinu i służy jako Adstringeus. Fabr. Chem. Bram, 
Lipsk.

Salvarsan. Sól chlorowodorowa dwuoksydwuaminoarsen*- 
benzenu.
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Miałki, jasno-żółty proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Wodny 
roztwór posiada odczyn silnie kwaśny. Rozpuszcza się też w glice
rynie i ałkoboln metylowym, trudniej — w alkoholu etylowym. Za
wiera około 34% arsenu. Łatwo się rozkłada, wskutek czego w han
dlu znajduje się w zatopionych ampułkach, w próżni lub w atmo
sferze azotu. Raz napoczętych ampułek ponownie używać nie mo
żna, gdyż nawet częściowo rozłożony preparat staje się toksyczny. 
Roztwór 1.0 gr. salwarsanu w 1 cm3 alkoholu metylowego za do
daniem 1 cm3 wody i 5 cm3 '/jo norm. roztworu azotanu srebra, 
daje ciemno-czerwony przezroczysty płyn, w którym 6 cm3 25%-wego 
kwasu azotowego wywołuje brunatnawo-żółty osad. Roztwór0.1 gr. 
salwarsanu w 5 cm3 wody, zadany 1 cm3 norm. roztworu kwasu 
solnego i 3 kroplami roztworu azotynu sodowego (1:10), zmienia 
barwę żółtą płynu na wybitnie czerwoną, gdy dodamy doń 3 cm3 
ługu sodowego. Odczynnik Bettendorfa wywołuje w roztworach, 
salwarsanu natychmiastowo żółty bezpostaciow e osad, nie ulegający 
zmianie przez szereg dni; gdy mieszaninę tę nagrzejemy cokolwiek, 
to utworzy się przezroczysty roztwór, z którego po ostudzeniu opa
da żółty osad: od gotowania mieszanina ta stopniowo ciemnieje, 
nie dając jednak typowego odczynu na arsen. Siarkowodór z za
kwaszonych roztworów salwarsanu osadu siarczku arsenu nie daje. 
Roztwór salwarsanu barwi się od chlorku żelazowego na zielono 
i następnie na czerwono; odczyn ten występuje nawet w rozcień
czeniu 1:15.000. Roztwór chlorku złota daje z roztworami salwar
sanu zabarwienie ciemno czerwone. Odczynnik Nesslera podlega 
redukcji. Kwas fosforowomolibdenowy daje natychmiast mocne nie
bieskie zabarwienie.

Jeżeli roztwór salwarsanu (0.6 :100) zakwasić kilkoma kro
plami kwasn solnego, ostudzić możliwie do 0S, dodać nieznaczny 
nadmiar roztworu azotynu sodowego, usunąć nadmiar kwasu azoto
wego mocznikiem (do chwili, póki papierek z jodkiem potasowym 
i skrobią na niebiesko barwić się nie będzie) i dodać nasycony roz
twór cr. naftylaminy, zakwaszony kwasem solnym, to płyn zabarwi 
się na kolor fiołkowo-czerwony, potęgujący się po pewnym czasie: 
odczyn ten jest bardzo czuły, zabarwienie czerwone widoczne jest 
po kilku godzinach w rozcieńczonym roztworze 1 :15.600; od na
grzewania reakcja ta przebiega szybciej. Mieszanina roztworów sal
warsanu i fenolu, utleniona chlorkiem bielącym lub roztworem pod
chlorynu sodowego i przesycona amoniakiem, po skłóceniu wolno 
zabarwia się na niebiesko. Roztwór sublimatu strąca z roztworów 
salwarsanu osad.

0.3 gr. salwarsanu powinny się klarownie rozpuszczać 
w 3 cm3. Roztwór ten winien posiadać odczyn obojętny na papie
rek kongo. Gdy wytrącimy przez krótkotrwałe nagrzanie na kąpieli



1 9 7

wodnej z 5 cm3 wodnego roztworu salwarsanu (1:10) osad zapomocą 
4 cm* roztworu octanu sodowego, to przesącz, zabarwiony kwasem sol
nym, nie powinien zmieniać się od siarkowodoru. Przesącz ten nie powi
nien też po zmieszaniu z 8 cm:l amoniaku i 3 cm3 mieszaniny ma- 
gnezjowej, nawet po dłuższem staniu, dawać ani osadu, ani zmę
tnienia.

Przy rozpuszczaniu salwarsanu tenże początkowo zbija się 
w grudki, jednakże rozpuszcza się łatwo, gdy rozbić grudki pałe
czką szklaną lub gdy skłócimy płyn z kuleczkami szklanemi. Anti- 
lueticum: stosuje się też w przypadkach malarji, tyfusu powrotne
go i w praktyce weterynaryjnej. Wstrzykuje się roztwory salwar
sanu przeważnie międzyżylnie, pod postacią roztworu obojętnego, 
który preparuje się w następujący sposób: do wyjałowionego cylin
dra szklanego o korku szklanym, pojemności W Vi wlewa się 50 cm3 
świeżo przekropionej (z kolbki szklanej) wody o temp. 50" i wsy
puje 0.5 gr. salwarsanu, skłócając do chwili, póki salwursan się 
całkowicie rozpuści: następnie roztwór ten zobojętnia się 1 cm3 n. 
ługu sodowego i dopełnia 0 8%-owym roztworem soli kuchennej do 
250 cm“. W razie potrzeby dodaje się, dla otrzymania zupełnie prze
zroczystego roztworu, jeszcze 2—3 kropli ługu sodowego. Dla wstrzy
kiwać podskórnych lub międzymięśniowych stosuje się zawiesinę 
w parafinie, oliwie lub jodipinie. Dawka dla wstrzykiwać między- 
żylnych wyaosi przeciętnie dla mężczyzn 0.4 gr., dla kobiet—0.3 gr. 
Dla wstrzykiwać międzymięśniowych lub podskórnych dawka ta 
wynosi dla mężczyzn 0.6—0.7, dla kobiet C.45 ■—0.5, dla osób sła
bych 0.3- 0,4. dla dzieci 0.02—0.03. dla ssaków 0.02—0.05 gr.

Jako objawy uboczne po zastrzyknięciu salwarsanu dostrze
żono gorączkę, ból głowy, wymioty, diarję porażenie nerwów, za
palenie nerek i t. p. Zdaniem niektórych badaczy objawy te w zna
cznym stopniu przypisywane być winny bakterjom; wskutek tego na
leży szczególną zwrócić uwagę na czystość wody i soli, użytych do 
przyrządzenia zastrzyków.

Oczywiście powyżej opisany sposób przyrządzania roztworów 
salwarsanu posiada znaczenie tylko orjentaeyjne. Fabr. Meister, 
Lncius i Briining, Roechst.

Salvarsan - Natrium. Połączenie chlorku sodowego z dwuoksy- 
dwuaminoarsenobenzenem.

Miałki. żółty proszek o swoistym zapachu, łatwo rozpuszczalny 
w wodzie. Wodny roztwór posiada odczyn alkaliczny. Zawiera 10% 
arsenu. Na powietrzu rozkłada się bardzo szybko i staje się toksy
cznym. Wskutek tego pozostałości rozpoczętych ampułek lub za
wartości ampułek pękniętych bezwzględnie używać nie można. 
W handlu znajduje się w ampułkach zatopionych, w próżni lub 
w atmosferze azotu.
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Roztwór 0.05 gr. Salvarsan-Natrium w 1, cmi wody daje 
z kroplą norm. roztworu kwasu solnego—żółty osad, który znika od 
kilku dalszych kropel kwasu; w tym płynie strąca kropla norm. 
roztworu azotynu sodowego—czerwonawo-żółty osad, rozpuszczający 
się w ługu sodowym ciemno czerwono. Jeżeli rozpuścimy 1 gr Sal- 
varsan-Natrium w 1 cm3 kwasu siarkowego, roztwór "ten stopnio
wo zmieszamy, chłodząc, z, 20 kroplami dymiącego kwasu azotowe
go, i mieszaninę nagr/ejemy do chwili, póki nie przestaną wydzie
lać się czerwonawo-brunatne pary—to, po rozcieńczeniu mieszaniny 
5 cm3 wody i po dodaniu nadmiaru amoniaku i mieszaniny magne- 
zjowej. opada krystaliczny osad; gdy osad ten przemyjemy rozcień
czonym amoniakiem, rozpuścimy w kwasie solnym i dodamy roz
tworu chlorku cynawego i nagrzejepiy — to opadnie brunatny osad,

Salvarsan-Natrium stosuje się. w tych samych przypadkach. 
jak i Salvarsan. Służy przeważnie do injekcyj międzyżylnych, lecz 
również i do injekcji międzymięśniowyoh i do odbytnicy. Dawka 
dla mężczyzn 0,6—0.75 gr., dla kobiet 0.45—0.6 gr.'dla "dzieci 6 15 
do 0.3 gr., dla ssaków 0.U3 — 0.075 gr. Roztwory preparuje się 
w świeżo przedestylowanej wodz.ie lub w 0.4;-,-ym roztworze chlor
ku sodowego, bez nagrzewania, i zawsze — świeżo; przechowywa
nie roztworów choćby na krótki czas jest niedopuszczalne Roz
twór stosuje się w stosunku 1 : 1(;0. Roztwór soli kuchen: e). 
otrzymany z chemicznie czystego chlorku sodowego i świeżo prze
destylowanej wody, winien być przed dodaniem do Salrarsan Nv 
trium jeszcze raz mocno zagotowany. Do stężonych roztworów Sal- 
varsan-Natrium soli kuchennej się nie dodaje. Fabr. Meister, Lncius 
i Briiniog, Hoechst.

Salycodin. Tabletki, zawierające aspirynę, nieco kodeiny 
i mentolu: zabarwione karminem. Waga tabletki 0,5 gr. Zażywa się 

po 1—2 tabletek. Fabr. Związek Aptekarzy, Hamburg.
Salyrgan. Połączenie octanu rtęci z salicyloallylooctanem so

du. Niemal biały, bezwonny. krystaliczny proszek, rozpuszczalny 
w 1 cz. wody i w 3 cz. alkoholu. Roztwory salyrganu barwią czer
wony papierek lakmusowy na niebiesko. W roztworze salyrganu 
(0.5 gr. na 5 em:i wody) wywołuje 5 cm3 kwasn mrówkowego — 
biały serowaty osad, rozpuszczający się po 15 minutowem gotowa
niu pod chłodnicą zwrotną, wydzielając przytem szarą pozostałość, 
zawierającą kuleczki rtęci; po przesączeniu i ostudzeniu przesączu, 
krystalizuj:; sic z niego kwas saiicyloamidooctowy o punk. toni. 
110- 120° .

Wodny roztwór salyrganu (.1 4- 2) powinien być klaro
wny. Woda siarkowodorowa nie powinna natychmiast wywoływać 
zmiany w roztworze salyrganu; również w roztworze tym nie po
winny wywoływać zmętnienia po zakwaszeniu kwasem azotowym 
rozcieńczonym i przefiltrowaniu, ani roztwór azotanu barowego, ani 
roztwór azotanu srebra. Roztwór 0.5 gr. sałyrgann, w 0 cm3 wo
dy, słabo zakwaszony rozcieńczonym kwasem siarkowym, po prze
filtrowaniu i po dodaniu kropli roztworu nadmanganianu potasowe
go—nie powinien natychmiastowo odbarwiać się (kwas salicyloally- 
loamidooctowy); również przesącz ten nie powinien barwić się od 
kropli rozcieńczonego roztworu chlorku żelazowego na fioletowo 
(salicyloallyloamid). W celu ilościowego oznaczenia rtęci w salyr- 
ganię spalamy 0.3 gr. przetworu tego z 4 gr. siarczanu potasowego
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i 5 cm3 kwasu siarkowego w kolbce, zaopatrzonej w rurkę zwro
tną, nagrzewając do słabego wrzenia do oliwili, póki płyn nie sta
nie się bezbarwny; po przepłukaniu rurki kwasem siarkowym (10 
cm3) i po dodaniu 0.1 — 0 2 gr. sproszkowanego nadmanganianu po
tasowego do chwili zaróżowienia się płynu, dodajemy kilka kropli 
wody utlenionej w celu odbarwienia płynu, rozcieńczamy po ostu
dzeniu 100 cm3 wody i mianujemy siarczan rtęciawy — 1/10 norm. 
roztworem rodanku amonowdgo do słabo czerwonawo - brunatnego 
zabarwienia i wobec 2 cm3 roztworu siarczanu żelaziamonowego ja
ko wskaźnika).

Antisyphiliticum. Wstrzykuje się międzyżylnio lub między 
mięśniowo roztwory wodne. Fabr. Meister, Lucius i Briining 
Hoechst.

Samarin. Zawiera 0.45% Ferr. sulfuric. osydulatum, 0.9% Natr. 
salicylicum, 80.6% Natr. bicarbonicum i 17.3% cukru.

Samaritersalbe. Maść na rany, zawierająca 10.6 Acid. boric, 
pulv., 10.0 Bismut. subgallic., 50.0 Naftalani, 350.0 Ung. basilic., 
20.0 Ol. Cadinum.

Sonacitin. Smaczny preparat, zawierający 10% lecytyny. Śro
dek odżywczy i wzmacniający.

Sanarthrit. Wyciąg z chrząstek cielęcych. Służy do między - 
żylnego wstrzykiwania w przypadkach artretyzmu i chronicznego 
zapalenia stawów. Fabr. Luitpoldwerk, Monachjum.

Sanasclerose. Roztwór w ampułkach lub tabletki po 0.5 gr.- 
zalecane przeciw astmie, arrerjosklerozie. przymiotowi, zapaleniu ne. 
rek i t. p. Tabletki składają się z mieszaniny 0.3 gr. 40%-ej leci, 
talbuminy, 0.1 gr. jodku potasowego i 0.1 gr. soli odżywczej o skła
dzie następującym: 7'/2 cz. Kai. sulfuric., 250 cz. Magn. byperusy- 
dat. (30%), '/i cz. krzemionki, 1 cz. fluorku sodowego, 20 cz. cy
trynianu sodowego, 20 cz. winianu potasowo-sodowego, 100 cz. fo
sforanu sodowego, 40 cz. siarczanu żelazawego, 100 cz, dwuwęgla, 
nu sodowego i 100 cz. siarczanu sodowego. Fabr. Engel-Apotheke. 
Berlin.

Sangonal. Kapsułki, zawierające po 0,5 gr. Balsam Copaivae 
Zażywa się w przypadkach rzeżączki, zachorzeli przewodów mo
czowych.

Pod tą samą nazwą w handlu istnieją ziółka, zawierające 
Fol. Boldo.

Sanguifer. Lecz skrzepiający, zawierający Ferr. peptonatum 
Calcium glycerinophosphoricum, Nucos Colae i Chinę.

Sanguinose. Przetwór z krwi, otrzymany na zimno. W handlu 
znajduje się też Sanguinoza z żelazem, zawierająca 1.2% żelaza. 
Zażywa się 3 razy dziennie po łyżeczce od herbaty z mlekiem 
lub winem.

Pod tą samą nazwą znajduje się w handlu wyciąg różnych 
ziół gorzkich. Służy jako lek skrzepiający.

Sanguisan. Ciemny płyn o woni olejków anyżowego i ko
perkowego. Zawiera miód, chlorek amonowy i wyciągi z ziół (Inu- 
la helenium, Achillea millefolium, Tussilago farfara, Cetraria islan- 
dica i t. p.). Zażywa się 3—5 łyżek stołowych dziennie, Fabr. La- 
boratorjum Witt. Gdańsk.
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Sanitol. Syr. Kalii sulfoguajacolici. Zawiera 7% tiokolu i 3%. 
Estr. Cort. Aurant. fluid.

Kapsułki o tej samej nazwie po 0.5 gr. Bals. Copaivae pur 
Stosuje się w przypadkach niedomagać przewodów moczowych.

Sanoban. Środek wzmacniający, otrzymywany ze słodu i mą
czki bananowej. Zażywa się 1—2 łyżek stołowych kilka razy dzien
nie; dzieci — 1 do 2 łyżeczek od herbaty. Miałki, żółtawy proszek.
o przyjemnym zapachu i smaku korzennym. Fabr. Dr. O. Roos. 
Frankfurt nad Monem.

Sanocalcin. Mieszanina mleczanu wapnia i glycerofosforanu 
wapnia w ilościach cząsteczkowych. Biały proszek, rozpuszczalny 
w wodzie, W handlu znajduje się w roztworze, w ampułkach po 
0,01 gr.. w tabletkach po 0.25 gr. i pod postacią proszku. Również 
znajduje się w handlu w mieszaninie z szeregiem innych środków: 
z tuberkuliną. z arsenem, z różnemi surowicami. Stosuje się. w przy
padkach ostrych i chronicznych chorób infekcyjnych. Wstrzykuje 
się podskórnio 1—2 razy na dzień. Zażywa się 0.1 do 0.5 gr. Fabr. 
Goedecke i S ka, Lipsk.

Sanoflavin. Chlorek 3,6-dwuaminoakrydyny. Rozpuszcza się 
łatwo w wodzie. Stosuje się lokalnie i międzyżylnie w sprawach 
septycznycb. W handlu znajduje się pod postacią proszku i w roz
tworze 0,5%-wym, w ampułkach, Fabr. L. Cassella i S-ka, Frank
furt nad Menem.

Sanotussin, Pastylki, zawierające Extr. Opii, Radis Liąuiri- 
tiae, Suceus Liąuiritiae i Meutholum. Cukierki dla dorosłych, za
wierające po 0.001 gr. kodeiny i wyciąg słodowy; cukierki dla dzie
ci, zawierające po 0,0005 gr. kodeiny i miód. Zażywa się w przy
padkach kaszlu, chrypki, zaflegmienia. Dorośli 2 — 3 pastylek co 
godzinę, dzieci V2—1 pastylki. Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Sanovol. Odbarwiona, wysuszona krew bydła rogatogo. łatw- 
rozpuszezalna w wodzie i nie ścinająca się. Składa się mniej wię
cej z 20% substancyj białkowych, 1% soli z krwi (z 0 15% organi
cznie związanego żelaza, 1.3% lecytyny, 1% cholesteryny, 0.3% tłu
szczów i substancji nukleinowych oraz 20? organicznie związanego 
kwasu fosforowego i krzemowego. Służy jako środek odżywczy
i wzmacniający. W handlu znajduje się też z domieszką węglowo
danów, kakao, cukru mlecznego, glycerofosforanu wapnia. Fabr. 
Dr. Klett i Weigel, Zurych.

Sansilla. Płyn, zawierający Aluminium chloricum, Calc. chlo- 
ricum i Mentholum. Służy do dezynfekcji jamy ustnej. Do płuka
nia gardła używa się roztwór 60 — 70 kropli Sansilli w ’/i do >/3 
szklanki ciepłej wody. Fabr. Hausmann. St. Gallen.

Santakavin. Kapsułki, zawierające 0.3 gr. Ol. Santali, Extr. 
Cubebae i Kawa-Kawa. Zażywa się -w przypadkach rzeżączki, ka
taru pęcherza i t. p.

Santalgon. Kapsułki, zawierające Ol. Sautali. Antigonor- 
rhoicum.

Santal salole Lacroix. Kapsułki, zawierające po 0.28 gr. san- 
talolu i 0.15 gr, salolu Antigonorrhoicum.

Santalsalolpillen. Pigułki, zawierające po 0.07 gr. Ol. San-
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tali i Salolu, oraz magnezję i wosk biały. Stosuje się przeciw rze- 
żączce, po 1 do 3 pigułek 3 razy dziennie, po jedzeniu.

Santaphenylpillen. Pigułki, zawierające Ol. Santali, salol, ole
jek miętowy, magnezję, wosk i proszek roślinny. Używa się w przy
padkach cierpień pęcherza moczowego.

Santalylstearinat. =  Stearosan.
Santasol, Wyciąg, rozpuszczalny w wodzie, zawierający sub

stancje, działające z olejku sandałowego, Cubebae, Bals. ('opairae. 
Bals peruvian, i Fol. Bucco. Zażywa się 2 — 4 łyżek stołowych 
dziennie, przeciw rzeżączce.

Santoperonin. Bronzowy proszek, pozbawiony zapachu i sma
ku. Jest jakoby „solą miedzi laktonu naftalino - fenolowego. Nie 
rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w stężonym i rozcieńczo
nym kwasie solnym. Zawiera 30% Cu. Używa się jako środek prze
ciw robakom. W handlu znajduje się też pod postacią tabletek dla 
dorosłych (po 0.03 gr. santoperoniny) i dla dzieci (po 0.01 gr. san- 
toperoniny).

Sapopix. Płynne mydło smołowe Zawiera kwas salicylowy 
Ol. Betulae, spirytus, glycerynę. Fabr. Fr. Karpiński, Warszawa.

Saposan. Zawiera 10% siarki, salol, styraks. Używa się do 
smarowania przeciw świerzbie, egzemie i t. p. Fabr. Sklepiński. 
Lwów.

Saposalin. Mydło w tubkach, zawierające kwas salicylowy, 
eukalyptol i terpinoł.

Sarcolactine. Jasno-brunatny. kwaskowaty płyn, zawierają
cy kwas mlekowy, proteozy, pepton. Zażywa się łyżeczkę od kawy 
w szklance wody przed jedzeniem, 3 razy dziennie, jako środek 
dezynfekujący jelita i pobudzający trawienie. Fabr. Laboratorium 
Biandt, Genewa.

Sarcoptol. Maść od świerzby, stosowana w praktyce wetery
naryjnej. Zawiera 25 gr. Pis liquida, 50 gr. Spiritus Vini, 200 gr. 
Lifjuor Cresoli saponatus, 1 kg. wazeliny.

Sarhysol. Zawiera Hydrargyrum succinimidatnm i Natrium 
monomethyiarsinicum. Zawiera 50.3% rtęci i 25.6% arsenu. Antilueti- 
cum. Stosuje się pod postacią 3 — 4%-wych roztworów. Fabr. Dr. 
A. Bernhard, Berlin.

Sarkol. Płyn od świerzby. Zawiera Spir. saponat. i 10% -̂na- 
ftolu. Fabr, Hafeza, Poznań.

Sarton. Przetwór odżywczy dla diabetyków, otrzymany z So
ja hispida z której usunięto rozpuszczalne w wodzie węglowodany 
i substancje o niemiłym smaku. Proszek, zażywany najlepiej pod 
postacią zupki. Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Sasedan. Przyprawa do zupy, służąca jako przetwór bromo
wy. Zawiera 20% soli bromowych, białko i albumozy z mięsa. Po
siada smak przyjemny, pobudzający apetyt. Fabr. Dr. Haas i S-ka, 
Cannstaat.

Satrose, Mączka owsiana skarmelizowana. Mączka odży- 
rza dla diabetyków. Fabr. U. Schering, Berlin.

Saurolo. Ammonium sulfosaurolicum medicinale. Oczyszczo-
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ny i sulfonowany przetwór z oleju z łupków bitumicznych z Bes*- 
no. Zawiera 16 — 17% siarki. Stosuje się w przypadkach chorób 
skórnych.

Sayacon. Ampułki, zawierające roztwór 0.4375 gr. Natr. sa- 
licylic. i 0 05 gr. Coffein. w 3 gr. Aq. destill. sterilis. Stosuje się 
do wstrzykiwań międzyżylnych w przypadkach chronicznego reu
matyzmu stawowego, newralgji i t. p.

Scaben. Niemal bezbarwny płyn o zapachu spirytusowym- 
Zawiera Acid. benzoicum. Acidum salicylicum i części składowe bai. 
samu peruwiańskiego (cinnameinę). Nie wala bielizny. Służy do 
wcierania przeciw świerzbie, Fabr. Dr. Haas i S-ka, Cannstadt.

Scabin. Maść od świerzby, zawierająca węglan potasu, siar
kę i szare mydło, z domieszką 1% 3-nattolu. Zawiera też wazelin-; 
Kabr. Wągrowski i Kadecz, VVarszawa.

Scabio. Maść od świerzby, zawierająca siarkę, kredę, szare 
mydło, wazelinę i 10% (3-naftolu. Fabr. Dr. Szabrański. Balehatów.

Scabioderma. Maść od świerzby, zawierająca siarkę, okob: 
6% d-naftolu, mydło szare. Fabr. Motor, Warszawa.

Scabioform. Maść od świerzby, zawierająca około 11 /■,% 8-na- 
ftolu, siarkę, kredę, mydło szare Maść dla dzieci zawiera zamiast 
3-naftolu— tyleż balsamu peruwiańskiego oraz F.incum osydatum

Scabiolina. Maść i płyn od świerzby. Zawiera Ol. Betulae. 
siarkę, szare mydło, około V/t% 3-naftoIn. Fabr. Chodakowski, War
szawa.

Scabiosan. Maść od świerzby. Zawiera siarkę, potaż, wazeli
nę Fabr. Galen. Trzemeszno.

Scabesan. Miękkie, białe mydło, zawierające 10:, kwasu sali 
cylowego i 0,08% nikotyny. Używa się do leczenia świerzby. Fabr. 
Dr. Kade, Berlin.

Scharffa roztwór. R oztwór 0.1 gr. Morph. hydrochloricum. 
n.01 gr. Atropin, sulfuric. w 100.0 gr. Sol. Antipyrini (I0o). Ró
wnież z domieszką kilku kropli Sol. Adrenalini. Służy jako środ-.-k 
znieczulający do celów urologicznych.

Scharlach-R. Amidoazotoluol-azo-3-naphtolum. Czerwonawo- 
brunatny proszek, nie rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczal
ny w chloroformie, tłuszczach i Olejach tłustych: bardzo trudno — 
w alkoholu i eterze. Stosuje się pod postacią 8%-ej maści na rany 
lub 5% ej maści do oczu, z lanoliną i coldereamem lub lanoliną, 
i wazeliną. Barwnik rozpuszcza się w chloroformie, rozciera z ma
ścią i nagrzewa na kąpieli wodnej dla całkowitego odpędzenia chlo
roformu.

Ze stężonym kwasem siarkowym tworzy się roztwór uiebie- 
skawo-zielony. który po dodaniu wody. staje się niebieskim i szkar
łatnym. W stężonym kwasie solnym rozpuszczają się, ślady barwni
ka tego na niełdesko; od wody roztwór ten staje się niebieskawi ■ 
czerwonym i szkarłatnym. Jeżeli rozpuścimy 0 :> gr. barwnika w 1 
do 3 cm3 wrzącego kwasu octowego lodowego, i do gorącego roz
tworu stopniowo dodawać będziemy małe ilości pyłku cynkowego 
to płyn zabarwi się pierwotnie na czerwono i stanie się wreszcie 
żółtym; bibuła, zwilżona tym płym-ra. barwi się na niebieskaw 
czerwono; jeżeli reakcję powyższą przeprowadzić zbyt-gwałtownie;
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to redukcja posunie się zbyt daleko i barwa charakterystyczna się 
nie pojawia. Preparat topi się w temp. 185°. Fabr. Kalle i S-ka, 
BiebricH nad Renem.

Sclerol-Syrop. Syrop, zawierający wyciąg z rosiczki (Herb 
Droserae) i Natr. silicicum. Zażywa się przeciw sklerozie. Fabr. 
mariatherma, Marienbad.

Sclerolysine. Roztwór ICO cz. Natrium glycerinophosphori- 
cum, 55 cz. Natr. cbloratum, 140 cz. glyceryny, 55 cz. fosforanów 
(lecytyny i in.), 20 cz. Spir. Menthao pip. w 1000 cz. wody. Zaży
wa się 3 do 0 łyżeczek od kawy, w przypadkach arteriosklerozy.

Sclerosal. Tabletki, zawierające Natr. chlorat., Natr. sulfu- 
ric.. Natr. carbonic . Magnes, phospboric.. Natr. phosphoric.. falc. 
glycerinophosphoric. Zażywa się 3 razy dziennie po 2 do 8 table
tek jednorazowo* podczas jedzenia, w przypadku stwardnienia tęt
nic, zapalenia mięśnia sercowego, uwiądu starczego. Wlewania do 
kiszki stolcowej 8 tabl. w litrze wody destylowanej. Fabr. 
Spiess, Warszawa.

S cobitest. Wyprażone, na pól zwęglone, opiłki drzewne. Pro
szek do ran. Fabr. Dr. Kreuder, Wiesbaden.

Secacornutin. Wyciąg ze sporyszu, pozbawiony bezużytecz
nych części składowych. Fabr. Kolecki, Poznań.

Secacutan. Płynny, wyjałowiony przetwór ze sporyszu; za
wiera czynniki, działające w sporyszu w stosunku wzajemnym ta
kim, w jakim znajduje się ono w surowcu, lecz wolne od substan- 
cyj zbytecznych. 1 cm3 płynu odpowiada 4 gr. sporyszu. Uterinum 

Haemostypticum.
Secoferm. Tabletki, zawierające przetwór ze sporyszu, otrzy

many podług metody Winckla, polegającej na zniszczeniu fermen
tów, znajdujących się w surowcu, i wskutek tego na stabilizowa
niu preparatu. Tabletki ważą 1 gr.: są barwy pozbawionego tłusz
czu proszku sporyszowego.

W handlu' znajduje się też proszek, płyn do injekcjr, i wy
ciąg płynny, oraz tabletki, zawierające po 0.8 gr. Secoferm u i 0.05 g. 
Styptyciny. Fabr. Deutsche Chemische Vertriebsgesellschaft 
Monachium.

Secalon. Estractum Secalis cornuti dialysatum, 1 gr. odpo
wiada 3 gr. surowca. Fabr, La Zyma, Bazylea.

Secalopan. Jasno-żółty płyn, zawierający roztwór substaueyj 
działających sporyszu. 1 cm3 odpowiada 1 gr. świeżego snrowcą. 
W handlu znajduje się roztwór w ampułkach po 1.3 cm3, tabletki 
po 0.5 gr. Stosuje się w praktyce ginekologicznej; V2 do 2 cm3 
wstrzykuje się międzyżylnie, zażywa się '/2 do 2 tabletek łub 15 do 
50 kropli. Fabr. Tow. Frzemysłu Chemicznego, Bazylea.

Secopitrin. Ampułki, zawierające 1 cm3 Ergotinum i 1 cm’  
wyciągu z przysadki mózgowej (odpowiadającego 0.1 gr. wilgotnej 
przysadki). Stosuje się jako środek, pobudzający bóle porodowe, po
tęgujący ciśnienie krwi i jako lek ściągający. Fabr. O. Cuśtodis, 
Heppenkeim.

Sedobrol. Tabletki, zawierające po 1.1 gr. Natrium bromu- 
tum, 0.1 gr. soli kuchennej oraz korzenno roślinne substancje wy
ciągowe i nieco tłuszczu. .Jedna tabletka, rozpuszczona w 100 gr.
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gorącej wody. daje buljon. zawierający około Ig bromku sodowego, 
Przy bezsenności daje się 1—2 tabletek na godzinę przed spaniem, 
w przypadkach epilepsji 1—5 tabletek dziennie. Fabr. F, Hoffmann, 
La Roche i S-ka, Bazylea.

Sedo—Roche =  Sedobrol
Sedol Ampułki, zawierające w roztworze fizjologicznym 

0.02g Scopolaminnm hydrobromicum i 0.60g Morphium munaticum 
Antispasmodicum. Analgeticum, Hypnotieum. Stusuje się do injek- 
cyj podskórnych. Fabr. Dr. Buisson, Paryż.

Sejournet. pilules. Białe drażetki, zawierające santoninę. Za
żywa się 2—3 pigułek dziennie, Fabr. Dr. M. Leprince  Paryż.

Sel Fros. Mieszanina kwasów winowego i cytrynowego, oraz 
Calc. chloratum, C'alc. citricum, Cale. tartarieum, Cale, carbonicum- 
talc. phosphoricum neutrale, Cale. malicum, Fabr. E. Trouette, 
Paryż.

Sel de Hunt. Białe, podłużne ziarenka, o słabym zapachu mię
ty. Zawierają 16% Calc.- carbonic.. 15.2% Magnes. car bonie.. 14.7. 
Natr, bicarbonic. i 54.1% cukru. Zażywa się po 1 łyżeczce od her
baty. Fabr. Bruncot, Paryż.

Seleniol. Przetwór, zawierający koloidalny selen. Stosuje się 
do leczenia guza rakowatego.

Sennatin. Środek przeczyszczający, używany do wstrzykiwań 
międzymięśniowych. Zawiera czynniki działające liści senesowych 
bez szkodliwych i nie działających substancyj ubocznych i żywice, 
substancje śluzowate). Ciemny, przezroczysty płyn. Eterowy wy
ciąg sennatyny daje z amoniakiem (który dodawano ostrożnie wzdłuż 
ścianki naczynia! na powierzchni stycznej obu płynów — pierścień 
fioietowo-czerwony; z kwasem siarkowym stężonym w tych samych 
warunkach daje pierścień różowy. Kilka kropli sennatyny, dodane 
do stężonego kwasu siarkowego, barwią tenże na ciemno-czerwony 
kolor. Wstrzykuje się 1 do 3 cml Fabr. Chemiczna Helfenberg 
koło Drezna

Sennax. Przetwór z liści senesowych, zawierający glukozyd 
z liści senesowych. Glukozyd ten jest bezpostaciowym, miałkim, 
żółtawym proszkiem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie i rozcieńczo
nym alkoholu, trudniej-—w mocnym alkoholu, mało—w kwasie oc
towym lodowym. Redukuje na ciepło roztwór Fehlinga, Od kwasu 
siarkowego ciemnieje; po dodaniu nieznacznej ilości wody i przesy
ceniu amoniakiem płyn barwi się na kolor bronzowo zielony. Wodny 
roztwór glukozydu z liści senesowych barwi się na ciemno-czerwo
no fioletowo, gdy dodamy kroplę roztworu a-naftolu w alkoholu 
metylowym oraz kwas siarkowy. Wskutek przepuszczania pary wo
dnej przez roztwór glukozydu z liści senesowych, około 30g prepa
ratu staje się nierozpuszczalnem i opada; osad ten tylko częściowo 
rozpuszcza się w alkaliach; nie rozpuszcza się w kwasie octowym 
lodowym. Kwas siarkowy strąca osad z wodnego roztworu gluko
zydu z liści senesowych. Toż samo ocet ołowiany. Gdy gotować bę
dziemy przez 2 minuty 5 gr. sennaksu z 5 cm3 rozc. kwasu siarko
wego i 45 cm3 wody, płyn na gorąco przefiltrujemy, przesącz (mę
tny) skłócimy w lejku rozdzielczym z 30 cm3 benzyny, to, po usu
nięciu utworzonej emulsji kilkoma kroplami alkoholu i po zagęszczę-
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niu przefiltrowanej warstwy benzynowej na kąpieli wodnej do ob
jętości 20 cm3 —powstanie żółtawy płyn; gdy 5 cm1 płynu tego skle
cimy mocno w 3 lub 4 cm3 mocnego amoniaku i nieco ogrzejemy, 
to wodna amoniakalna warstwa płynu zabarwi się na czerwono, 
podczas gdy benzyna pozostanie bezbarwną.

W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 0,3 gr., za
wierających po 0.075 gr. glukozydu czynnego, lub aromatyzowanego 
płynu. Zażywa się 1 — 2 tabletek lub 1 — 2 łyżeczek od herbaty. 
Dzieciom — połowę tej dawki. Służy jako środek przeczyszczający. 
Fabr. Knoll i S-ka. Ludwigshafen.

Sepsit. Tabletki, zawierające po 0.2 gr. Acid. benzoicum. 
0.01 gr Acid. citric., 0.1 gr. Acid. salicyl.. 0.2 gr. aldehydu mró
wkowego. c:0l gr. tymolu, 0.1 gr. Zinc chlorat., 0.2 gr. Zinc. phe- 
nolsulfuric. i Natr. chlorat. ad 1 gr Używa się zamiast sublimatu 
do odkażania, 2—5 tabletek w 1 litrze wody.

Sepsol. Płynne mydło alkaliczne, zawierające 50% trójkrezolu 
(mieszaniny orto-, meta- i para krezolu). Desiuficiens. Używa się 
pod postacią 3—5% ych roztworów.

Seplacrol- Sól podwójna azotanu srebra i azotanu dwumety- 
odwuaminomtstyloakrydyno wego

Brunatnawo-czerwony, krystaliczny proszek, rozpuszczalny do 0.5:2 
w wodzie. Roztwory wodne pod wp’ywem światła rozkładają się. 
Zawiera 22.32 srebra. Mocno rozcieńczony roztwór posiada zieloną 
fluorescencję. Po strąceniu srebra zapomocą kwasu solnego przesącz 
barwi się od azotynu sodowego na kolor maliny. Stosuje się jako 
środek antyseptyczny w przypadkach influenzy, w sprawach sep- 
tycżnych, w komplikacjach na tle rzeżączki, reumatyzmu stawowe
go. Używa się też do leczenia ran. Wstrzykuje się podskórnie lub 
międzymięśniowo roztworu 1:1000 — 05 do 4 cm3 kilka razy dzien
nie; dawka maksymalna 0.2 gr. Międzyżylnie wstrzykuje się ł—2 
cm3 na dobę (0.005—0.01 gr.(. Na błonę śluzową działa się roztwo
rem 0.05—0.1°0-ym; na otwarte rany—roztworem 0.52-ym. Fabryka 
Tow. przemysłu chemicznego, Bazylea.

Septan. Środek dezynfekcyjny, zawierający aldehyd mrówko
wy. Używa się w praktyce weterynaryjnej. Miesza się z wodą, al
koholem i glyceryną. Stosuje się roztwory 0,5—52-e. Fabr. Instytut 
bakterjologiczny d-ra Kirsteina, Berlin.

Septargan. Koloidalny preparat srebra. Fabr. H. Hammer, 
Drezno.

Septosan. Roztwór aldehydu mrówkowego i mydła szarege 
w denaturowanym spirytusie. Przezroczysty żółty płyn, rozpuszczał-
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ny w wodzie, alkoholu i glicerynie. Slnży do dezynfekcji pomie
szczeń i bielizny. Fabr. Septosan-Gesell,, Oharlottenburg.

Septovince. Trójchloroacetylodwujodofenol. Wstrzykuje się 
wodny roztwór 1:8 międzymięśniowo w przypadkach ostrego reuma- 
tyzmu, lub smaruje pod postacią mieszaniny z gliceryną w przy
padkach róży.

Serenol. Płyn, zawierający weronal i wyciąg z waleriany. 
Zażywa się w przypadkach bezsenności, migreny i t. p.

Serosal. Proszki, zawierające mieszaninę Natr. chloratum, 
Natr. carbonie, Natr. phosphoric, Natr. sulfuric , Magnes, phospho- 
ric , Cale. glycerinophosphoric. Zażywa się dziennie 2—3 proszków 
w przypadkach arteriosklerozy, artretyzmn, cierpień wątrobianych, 
zlej przemiany inaterji. Fabr. Kobert Pauly. Wiedeń.

Serosanol. Przetwór, zawierający rtęć i arsen, używany do 
wstrzykiwali między mięśniowych, przeciw przymiotowi. Wstrzykuje 
się co 2 lub 3-i dzień 2 cm5. Fabr. Tauentzien-Apotheke, Berlin.

Serum Herard, Natr. ehloric. 0.5, Kal. chlorat. 0.25, Natr* 
phosphoric. 1.25, Natr, chlorat. 4.5, Aq. destillatae ad 1000 cm3.

Serum Hawell . Natr, chlorat. 7.0, Calc. chlorat. 0.28, Kal. 
chlorat. 0 3, Natr. bicarbonic. 0.2, Aq. destilatae od 1000 cm3.

Servol. Środek dezynfekcyjny, zawierający terpeny, roztwór 
mydlą potasowego w alkoholu i aldehyd mrówkowy. Aldehydu 
mrówkowego zawiera 12?. Przezroczysty, brunatny, pieniący się 
płyn. Stosuje się do dezynfekcji roztwory 1- 2- 3- 5- lub 10?-owe,

Seutopon. Preparat opiumowy, zawierający wszystkie alka
loidy z opium pad postacią soli chlorowodorowych. Brunatny wy
ciąg. obdarzony narkotycznym zapachem. Z wodą miesza się; odczyn 
posiada kwaśny. Zawiera 33.2% morfiny i 25.3% alkaloidów ubocz
nych z opium. Fabr. Ign. Hadra, Berlin.

Sexol. Krem mydlany, zawierający oksymerkuribenzoesan so
dowy. Prophylacticum przeciw chorobom wenerycznym. Fabr. Tow. 
Providol, Berlin.

Siccocitin. Środek odżywczy pod postacią proszku lub table
tek. Zawiera 5% lecytyny oraz mączkę odżywczą, składającą się 
z 40% mąki kukurydzowej, 20% cukru mlecznego. 10% cukru. Zaży
wa się 3 razy dziennie po łyżeczce od herbaty. Fabr. Tow. Akc. 
Sieco, Berlin.

Siccoderm. Mieszanina roztworu aldehydu mrówkowego z wo
dą kolońską. Zawiera 15.1% aldehydu mrówkowego i 45. 1% alkoholu. 
"Używa sic w rozcieńczeniu od potu nóg i rąk.

Siccasan. Czopki od hemoroidów, zawierające 2? dermatolu, 
l i  balsamu peruwiańskiego i 97? masła kakaowego. Fabr. T. Akc. 
Siceo, Berlin.

Siccos Kindermehl. Mączka odżywcza, zawierająca mączkę 
owrsianą, mąkę. dekstrynizowaną, maltozę i cukier. Dwie łyżki sto
łowe mączki tej, zmieszane na zimno z 500.0 wody, gotuje się, mie
szając przez kwadrans, i dodaje do mleka. Fabr. Tow, Akc. Sicco, 
Berlin.
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Siccostypt. Wyciąg płynny z Capsella Bursa pastoris, otrzy
many w specjalny sposób. Stosuje się pod postacią wyciągu lub ta
bletek (po 0.3 gr., odpowiadających 1 gr. surowca), jako Haemo- 
stypticum w przypadkach miesiączki krwotokowej i krwotoków ma
cicznych. Fabr. Tow. Akc. Sicco, Berlin.

Siconina. Syrop figowy, zawierający senos, kaskarę. rabarbar. 
Środek przeczyszczający. Zażywa się rano i wieczorem łyżkę stoło
wą, z wodą.

Siderol. Przetwór, zawierający roztwór organicznie związane
go żelaza. Zawiera 1% Fe. Fabr. Karpiński, Warszawa.

Silberatoxyl. =  Argentum atoxylicum.
Silbernitratammoniakalbumose. =  Hegonon.
Silberparaamidophenylarsinat, =  Argentum atoxylicum.
Silbersalvarsan. Sól sodowa argento-dwuoksydwuaminoarse- 

nobenzolu. Brunatno - czarny proszek, łatwo rozpuszczalny w wo
dzie: wodny roztwór posiada odczyn alkaliczny. W alkoholu i eterze 
nie rozpuszcza się. Zawiera 22.5% arsenu i 14% srebra. Pod wpły
wem powietrza rozkłada się łatwo i staje się toksycznym. Rozkład 
preparatu może być spowodowany przez istnienie rys na szkle, przez 
które powietrze jest w możności przenikać do wnętrza ampułek, 
w których preparat się przechowuje. W handlu znajduje się prepa
rat w ampułkach po 0.05—0.1—0.15—0.2—0.25 i 0.3 gr.

Jeżeli rozpuścimy 0.1 gr. silbersalvarsanu w 10 cm1 wody 
i 1 cm3 roztworu tego zagotujemy z 3 kroplami kwasu solnego, to 
pierwotnie przezroczysty brunatny płyn zmętnieje i zżółknie; po od
filtrowaniu i ostudzeniu przesączu, gdy dodamy doń 2 kroplo roz
tworu azotynu sodowego. 0.5 gr. sody i 5 kropli roztworu rezorcy
ny (1 + 9), to płyn zabarwi się na czerwono!

Stosuje się. do wstrzykiwań dożylnych w roztworach 1 gr. 
na 10—20 cm3. Początkowa dawka 0 05—0.1 gr.. następnie do 3 gr. 
W ciągu 4 tygodni nic więcej, niż 1.75 gr. Wstrzykuje się z przer
wami kilkodniowemu Roztwory preparuje się bezpośrednio przed 
zastosowaniem, rozpuszczając na zimno w wyjałowionej kolbce — 
w wyjałowionej podwójnie przekroplonej wodzie. Roztwory winny 
bjć klarowne i przezroczyste. Fabryka Meister. liucius i Briining, 
Moechst.

Silicium vegetabile Dialyzat z 75 cz. Herb.-Eqniseti minor., 
150 cz. Herb. Polygoni i 50 cz. Herb. Galeopsidis.

Silicol. Tabletki, zawierające po 0.1 gr. koloidalnej krzemion
ki. Zażywa się po jedzeniu po 1 — 2 tabletek trzy razy dziennie, 
w przypadkach gruźlicy płuc. Fabr. Becinwerke, Hannowor.

Silicose. Biały, lepki, przylegający proszek. Zawiera 70% krze
mianu glinowego i 20% tlenku magnezu. Zażywa się w przypadkach 
nadkwasowości żołądka, przeczulicy żołądka, owrzodzenia dwuna- 
nastnicy. 3 razy dziennie po łyżeczce od herbaty na 1/2 godziny 
przed jedzeniem. Fabr. Tow. Akc. Hansman, St. Gallen.

Siccosot. Syrop, zawierający 15 cz. Kalium sulfocreosoticum, 
35 ez. wody, 1 cz. Extr. Gentianae fluid, i 100 cz. syropu. Zażywa 
się dziennie 3—4 łyżeczek od herbaty.
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Sitiquid. Roztwór koloidalnej krzemionki w wodzie. Służy do 
injekcji. Przed zastosowaniem należy przez zagotowanie płyn wyja
łowić. Fabr. C. F. Boehringer, Mannheim.

Silvestren. Glykolowy ester kwasu ortokrzemowogo. Zawie
ra 18% organicznie związanej krzemionki. Bezbarwny płyn. Zażywa 
się 8 razy dziennie po 20 — 30 kropli w wodzie z cukrem w przy
padkach gruźlicy, zapalenia oskrzeli i t. p. Fabr. Fr. Bayer, 
Elberfeld.

Simi. 4%-wy roztwór kwasu borowego w spirytusie naperfu- 
mowanym.

Sinapol. 10%-wy roztwór tiosinaminy z gliceryną.
Sinecain, 3%-wy roztwór Chinin, muriatic., zawierający 3% 

antipiryny i 0.005% adrenaliny. Środek miejscowo znieczulający. 
W handlu znajduje się w ampułkach po 1 cm3.

Sinomellit Ciemno-brunatne tabletki, bez zapachu, o aroma
tycznym, gorzkim smaku. Zawierają, podług danych producenta, 
wyciąg z Boldo, z borówek, Magnesium perosydatum i drożdże. Za. 
żywa się 3 razy dziennie po 3 tabletki na godzinę przed jedzeniem- 
z wodą. Zażywa się w przypadkach cukrzycy. Fabr. d-ra Laboschin. 
Berlin.

Siomin. Tetrajodourotropina, zawierająca 78.5% jodu. Zaży
wa się jako organiczny przetwór jodowy.

, Sirferral. Sirupus ferri albuminati, nie zawierający alkoho
lu. Środek wzmacniający.

Sirin. Syrop, zawierający 6.25% tiokolu. Wyrób firmy Klawe 
w Warszawie.

Sirobrom. Sirupus Bromoformii compositus, zalecany w przy
padkach kokluszu.

Sirogen. Syrop, zawierający 6.6% tiokolu i 3% Extr. Aurau- 
tior. fluid. Fabr. Hanczewski, Grudziądz.

Siromel. Zawiera 7% tiokolu, 10% Extr. Malti cryst,, 2% chi
niny, 3% Calcium i Natr. phospholacticum, rozpuszczone w miodzie.

Syrop de Gibert. Zawiera Hydrarg. bijodat. 0.1 gr., Kal. jo- 
dati 5,0, Sir. simplic. 150.0, Zażywa się w przypadkach chorób 
skórnych, przymiotu.

Sirop Famel. Bezbarwny, przezroczysty płyn, o zapachu kreo
zotu. Zawiera Kreosotum lacticum solubile, Cale. lactophosphoricum. 
Codeinum. Alcoholatur. Aconiti i Citri oraz syrop. Używa się 
w przypadkach chorób dróg oddechowych. Zażywa się 3 razy dzien
nie po łyżce stołowej. Fabr. P. Famel, Paryż.

Sirop Rami. Sirupus Bromoformii compositus. Zawiera 2 cz. 
Bromoformii, 2 cz. T-rae Kadicis Aconiti, 0.5 cz. Codeini, Alcohol. 
47.5 cz. Sirupus Balsami Tolutani 700 cz., Sirupus Kboeados 250 
Używa się w przypadkach kokluszu. Fabr. Apteka Fougerat, Paryż.

Sistomensin. Tabletki, zawierające po 0.0125 gr. substancji, 
otrzymanej z Corpus luteum. Zażywa się 3 razy dziennie po 1—2 
tabletek, w przypadkach nieprawidłowego miesiączkowania. Fabr. 
Tow. Przemysłu Chemicznego, Bazylea.

Skiargan. Wyjałowiony roztwór srebra koloidalnego, zawie- 
rający 9% srebra. Służy do diagnozy zapomocą prześwietlania pro-
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mieniami Rontgena pęcherza i przewodów moczowych. Fabryka 
v. Heyden, Radebeul koło Drezna.

Skopten. Roztwór skopolaminy w oliwie. Zawiera 0.2% sub
stancji działającej. Fabr. Laborat. Funck, Radebeul.

Sodamint. Tabletki, zawierające po 0.25 gr. Natr. bicarbonic. 
0.005 gr. Ammon. carbonic. i 0.0003 gr olejku miętowego. Zażywa 
się w przypadkach zgagi.

Solagen. Injectio arsenical. Rosin. Obojętny, wyjałowiony 
roztwór Natrium arsenicosum w ampułkach. 1 cm3 roztworu za
wiera 0 01 gr. Natrii arsenicosi. Używa się do wstrzykiwań pod
skórnych, jako preparat arsenowy. 2—3 ampułek na tydzień. Fabr. 
Dr. L. Oestreicher, Berlin.

Solargyl. Związek tlenku srebra z proteozami i ich produk
tami rozszczepienia. Zawiera 30$ srebra. Małe blaszki o połysku me
talicznym, nie hygroskopijne, niewrażliwe na działanie światła. 
Nie rozpuszcza się w organicznych rozpuszczalnikach, łatwo rozpu
szcza się w wodzie. Wodny roztwór jest barwy czerwonawo-bru- 
natnej; daje się wyjaławiać. Srebro w preparacie tym zwyczajnymi 
odczynnikami wykryć się nie daje. Wodny roztwór solargylu posia
da odczyn obojętny. Od kilku kropli kwasu solnego nie opada osad 
z roztworu solargylu; od większej ilości tego kwasu wszakże opada 
osad brunatnawo-czerwony. Siarczek amonowy barwi roztwory so
largylu na ciemno, nie dając jednak strątu. Kwas pikrynowy strą
ca z roztworów solargylu osad. Z wodnego roztworu solargylu roz
twór soli kuchennej osadu nie strąca; nadmiar soli kuchennej wy
wołuje wszakże osad, jednakże składa się on nie z solargylu. 
a z chlorku srebra i rozpuszcza się ponownie za dodaniem większej 
ilości wody.

Antisepticum, używane, na wzór innych przetworów srebra, 
do leczenia rzeżączki. Fabr. Ludy i S-ka, Burgdorf (Szwajcarja).

Solarson. Wyjałowiony, izotoniczny (przez domieszkę soli ku
chennej) roztwór heptinochloroarsinianu amonowego, o wzorze 

CH3. (CH2)4 . CCI. CH . AsO(OH) . ONH4.
1 cm3 roztworu tego zawiera 0.003 gr. As. Bezbarwny płyn o sła
bo alkalicznym odczynie.

Kwas heptinochloroarsinowy topi się w temp. 115°. Z roz
tworu solarsonu strąca stężony roztwór (1 +  2) chlorku wapnia — 
w obecności kropli amoniaku—biały osad.

Używa się do wstrzykiwań podskórnych, po 1 cm3 dziennie, 
w przypadkach anemji, błędnicy i t. p. Fabr. Fr, Bayer, Elberfeld.

Soldigal. Digitosinum solutum wyrobu firmy Hoeckert i  Mi- 
chalowsky, Berlin

Solestina. Dwuchlorometan, używany do narkozy. Fabr. 
Meister, Lucius i Briiuing, Hoechst.

Solitaenia. Brunatny, aromatyczny proszek, składający się 
przeważnie z Extractum Granatorum examaratum, Oleum Ricini 
i Massa caxaotina aromatica saccharata. Środek od solitera Fabr. 
Laboratorjum „Leo“, Drezno.

Solubaine. 0.01%-y roztwór Ouabainy w alkoholu, glicerynie 
i wodzie.

Solution Coirre. Roztwór Calcium phosphoricum acidum w roz-

14
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cieńczonym kwasie solnym. Zawiera fosforanu wapnia-2.75% i 0.08% 
wolnego kwasu solnego.

Solution Pautauberge. Roztwór 0.65% kreozotu, 1 1/2% glice* 
ryny, około 13% alkoholu i 2'/2% chlorhydrofosforanu wapnia w wo
dzie. Zażywa się po łyżeczce w wodzie ocukrzonej. Fabr. L. Pau
tauberge, Courbewoie, Paryż,

Solvisin. Sirupus Kalii sulfoguajacolici vinosus cum China. 
Zażywa się w przypadkach chorób płucnych.

Somnacetin. Veronacetin. Tabletki, zawierające 0.3 gr. Natr. 
diaethylbarbituricum, 0.25 gr. Phenacetinum, 0.025 gr. Codeinum 
phosphoricum. Hypnoticum i Sedativum. Zażywa się tabletkę na 
noc przed spaniem, Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt n/M.

Somnifen. Roztwór Diaethylaminum diaethylbarbituricum 
i Diaethylaminum dipropylbarbituricum. Stosuje się wewnętrznie 
pod postacią 20% -go roztworu lub do wstrzykiwań międzymięśnio- 
wych lub międzyżylnych (w ampułkach po 2.2 cm3) jako środek 
nasenny i uspakajający. Fabr. Hoffmann, La Roche, Bazylea.

Somnisan. Ciemno-brunatny płyn, o zapachu walerjany. Z wo 
dą miesza się, dając płyn mętny. Jest to wyciąg z walerjany. za
wierający nieznaczną ilość alkoholu. Zażywa się 20—30 kropli 3 ra
zy dziennie w przypadkach cierpień nerwowych. Fabr. Tutogen La
boratorium, Szittkehmen—Rominten.

Somnospasmosan. Roztwór weronalo-sodu, antipiryny, kode
iny, bromku sodowego (8%), glycerofosforanu wapnia i walerjany. 
Zażywa się w lekkich przypadkach epilepsji, nerwowej bezsenno 
ści, depresji nerwowej. Dorośli— 2 łyżki stołowe, dzieci do 8 lat— 
2—3 łyżeczek od herbaty. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt, 
nad Menem.

Soneryl. Tabletki, zawierające po 0.1 gr. butylomalonylomo- 
cznika, talk, dekstrynę i skrobię. Środek nasenny i kojący. Zażywa 
się 1—3 tabletek dziennie. Fabr. Ponlenc Freres, Paryż.

Sorban. Preparat z jałowej, oczyszczonej kaoliny. Służy ja
ko środek wchłaniający przy opatrunkach. 1 gr. preparatu wchłania 
jakoby 0.8 cm3 płynu. W handlu znajduje się w ampułkach sam 
przez się. lub w mieszaninie z protargolem, z sublimatem (0.1%), 
lub z fenolem (10%). Fabr. Zakłady Rhenania, Worms nad Renem.

Sorbismal. Zawiesina 10?-a czystego bizmutu w mieszaninie 
oliwy i odkwaszonego oleju rycynowego (Ol. Dericini). Służy do 
wstrzykiwań międzymięśniowych przeciw przymiotowi. Fabr. Tow. 
Fabryki aniliny, Berlin.

Sotopan. Płynny aromatyczny przetwór z żelaza, zawierający 
fosforan wapnia, sole bromowe i chininowe. Zawiera 0.1634% chini
ny, 0.5% bromu, 0.216% żelaza, W handlu znajduje się też pod po
stacią tabletek po 0.25 gr. Zażywa się 2—3 razy dziennie po 1/2— 
1 łyżeczki od herbaty lub po 2 —4 tabletek jako środek wzmacnia
jący i uspakajający.

W handlu znajdują się też tabletki z jodkiem potasowym 
(zawierające 20% jodu) pod nazwą „Jod-Sotopan“. Fabr. Jean Ver- 
furth Monachjum.

Sozodine. Zawiera arsen, żelazo, fosfor i strychninę, Używa 
się w przypadkach anemji, błędnicy, neurastenji.
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Sozogen. Perełki żelatynowe, zawierające Oleum Santali, Sa
lol, Resina Kawa-Kawa, Methylenblau medicinale oraz jakoby Ex- 
traet. Cubebarum. Kapsułki te rozpuszczają się dopiero w kiszkach 
cienkich. Zażywa się w przypadkach rzeżączki, 3 razy dziennie po 
2 kapsułki po jedzeniu. Fabr.- A. Rosenbaum, Wrocław.

Spartostrychninum. Tabletki, zawierające po 0.03 gr. spartei- 
num sulfuricum i 0.001 gr. Strychninum arsenicosum.

Spasmalgin. Tabletki, zawierające po 0.01 gr. pantoponu 
0.02 gr. papaweryny i 0.001 gr. atrinalu. Zażywa się w przypad
kach bolesnych, kurczowych stanów przewodu trawiennego.

Spasmosan. Ciemno-brunatuy płyn, zawierający w łyżce sto
łowej substancje wyciągowe z 1.6 gr. Rad. Valerianae, 0.8 gr. Na- 
trium bromatum. 0.2 gr. Natrium glycerinophosphoricum, nieco że
laza i wyciąg z Cascara Sagrada. Zażywa się 3 razy dziennie po 
łyżce stołowej. Nemnum. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt 
nad Menem,

Spasmyl. Aromatyczny, oleisty płyn, trudno rozpuszczalny 
w wodzie, zawierający kamforę i benzylowy ester kwasu walerja- 
nowogo. Zażywa się po 0.25 gr. w przypadkach kolki wątrobianej 
i t. p. Fabr. Gehe, Drezno.

Special-Novojodin. Mieszanina Hexamethylentetraminum di- 
jodatum i Tricarbinum (glycerynowy ester kwasu węglowego). 
Miałki, pomarańczowy proszek, pozbawiony zapachu. W obecności 
wody, kwasów i alkaliów rozkłada się. nawet w niskiej temperatu- 
rze Używa się, jako środek antyseptyczny, pod postacią przysypki- 
maści lub zawiesiny. Fabr, Dr. Hochstetter, Tribuswinkel w Badenji,

Spermatosan. Zawiera Aluminium acetico-tartaricum, Acidura 
boricum, chinozol i nadtlenek. Anticoncipiens.

Sperminol. alkoholowy roztwór czystej sperminy, aro
matyzowany. Używa się przeciw neurastenii, blednicy w dawkach 
po 20—30 kropli. Fabr. L Stolkind, Berlin.

Spirarsyl. Arsenphenylglycinum As2(C6H4.NH.CH2.COONa)2. 
Żółty proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Łatwo rozkłada się 
pod wpływem powietrza Używa się przeciw chorobom śpiączki, jak 
atoksyl. Fabr. Meister, Lucius i Briining, Hoechst.

Spirigon. Środek zapobiegawczy przeciw zarażeniu chorobami 
wenerycznemi. Składa się z roztworu Argent. proteinie, w glycery- 
nie (1:10) przeciw rzeżączce, i z maści, zawierającej izoetylohydro- 
kupreinę, przeciw przymiotowi. Fabr. Union, Berlin.

Spirocid. Kwas oksyacetyloaminofenyloarsinowy 
C6H3(OH)(NH . COCH3) . As0 3H2.

Biały, bezwonny, krystaliczny proszek, trudno rozpuszczalny w wo
dzie i alkoholu- łatwo rozpuszczalny w amoniaku i alkaliach. Wo
dny roztwór posiada odczyn kwaśny. 0.1 gr. Spirocidu, odparowanego 
trzykrotnie z dymiącym kwasem azotowym do sucha, daje pozo
stałość, której roztwór w wodzie (w 5 cm3) daje z mieszaniną ma- 
gnezjową biały osad. Osad ten, przemyty amoniakiem, rozpuszczony 
w nieznacznej ilości kwasu solnego i zadany roztworem chlorku ey- 
nawego, daje brunatny osad. Gdy zagotujemy spirocid z rozcień
czonym kwasem siarkowym, to wydzieli się zapach kwasu octowe
go; gdy płyn ten ostudzimy i przefiltrujemy, to po dodaniu kilku
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kropli roztworu azotynu sodowego zabarwi się on na żółto; barwa 
ta od nieznacznej ilości rezorcyny, po uprzedniem zalkalizowaniu 
płynu sodą, staje się czerwoną Roztwór chlorku wapnia daje z roz
tworem 0.05 gr, Spirocidu w mieszaninie 0.2 cm3 ługu sodowego 
i 0.8 cm3 wody—zabarwienie brunatne.

0.5 gr. Spirocidu powinny się klarownie rozpuszczać w 5 cm3 
amoniaku. Roztwór ten nie powinien w ciągu dwu godzin dawać 
osadu po dodaniu roztworów chlorku amonowego i siarczanu ma
gnezowego Gdy skłócimy 0.5 gr. Spirocidu z 10 cm3 rozcieńczonego 
kwasu solnego (1 +2) i przefiltrujemy. to przesącz nie powinien 
zmieniać się ani od siarkowodoru, ani czerwienieć od kropli roz
tworu dwuchromianu potasowego. Wytrząs wody spirocidu, po prze- 
filtrowaniu i zakwaszeniu rozcieńczonym kwasem azotowym, może 
conajwyżej słabo opalizować po dodaniu roztworu azotanu srebra.

Używa się jako środek zapobiegawczy i leczniczy w przy
padkach przymiotu. Zażywa się przeciętnie 1 tabletkę po 0125 gr., 
co drugi dzień, po 3—4 razy dziennie. Ewentualnie po 1 tygodniu 
przerwa kilkodniowa. Fabr. Meister, Lucius i Briming, Hoechst,

Spirosal Monosalicylowy ester etylenoglykolu 
C6H4 . (OH) . COO . CH2CHaOH.

Niemal bezbarwny, bezwonny, oleisty płyn, łatwo rozpuszczalny 
w alkoholu, eterze, chloroformie i benzolu; rozpuszczalny w wodzie 
w stosunku 1 : 110, w oliwie w stosunku 1:6.  W handlu znajdu
je się per se i pod postacią 50% -go roztworu w absolutnym alko
holu. Stosuje się do wcierania 2 — 3 razy dziennie w dawkach po 
1—2 łyżeczek od herbaty, szczególniej w roztworze alkoholowym, 
przeciw bólom reumatycznym, newralgji i t. p. Fabr. Fr. Bayer, 
Elberfeld.

Sputamin. Żółtawy proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie, 
służy do dezynfekcji plwocin tuberkulików, pod postacią 6% -go wo
dnego roztworu. Fabr. Heyden, Radebeul pod Dreznem.

Sputolysin. Zawiera 0.03 gr. Tart stibiat., 0.1 gr. Extr. Bel- 
ladonnae, Bals. peruvian., Ol. Turion, pini ana 1.0, Kai. jodati 
0.5, Guajacol. absolut. 2.5, Campbor. 3.0, Ol. Paraffini 5.0, Sapo 
Kalin. 7.5, Lanolin 17.5, Służy do wcierania w skórę w przypad
kach chorób płucnych. Fabr. Erzherzog Karl Apotheke, Wiedeń.

Staphylosan. Wielowartośeiowa szczepionka stafilokokowa* 
Fabr. Sachsisches Serumwerke, Drezno.

Stearasan. Globulki, zawierające po 0.6 gr. połączenia san- 
tatolu z kwasem stearynowym. Używa się w przypadkach rzeżą- 
czki. Fabr. Parkę, Daria i S-ka, Detroit.

Sterolin. Służy do dezynfekcji rąk. Składa się z 4 cz. Bals. 
peruvian., po 2 cz. Ol. Ricini, Acid, acetici i Terebinthin venet., 
1 cz. glyceryny i 100 cz. spirytusu.

Stillingol. Pod tą nazwą istnieje na rynku maść, zawierająca 
Oleum Layendulae i Oleum Citronellae, oraz preparat, zawierający 
glycerynę. rabarbar, Cascara Sagrada i wyciągi z różnych ziół. Sto
suje się przeciw kamieniom żółciowym. Fabr. Aeskulap-Apotheke, 
Berlin.

Stimulol. Granulki, zawierające około 4% Extr. Colae, 2% Cale. 
glycerinofosforicum, 2% Cale. formieicum, 9.5% kofeiny, wanilinę, cu-
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kier. Używa się w przypadkach neurastenji, wyczerpania nerwowe
go. Fabr. Institut du dr. Calvet, Paryż.

Stomachicin. Proszek, zawierający Natr. bicarbonic., Tartarus 
depurat., Magnes, usta. Pepsinum (4.7%), Cale. carbonic. i Ammon. 
chlorat. (3%). Środek, ułatwiający trawienie Zażywa się po jedze
niu ilość proszku na czubku noża. Fabr. Elabor, Górzno.

Stomachin. Pod tą nazwą na rynku znajdują się dwa prepa
raty: złożona nalewka chinowa z koniakiem oraz mieszanina 15%-go 
węglanu magnezu i 85% zasadowego azotanu bizmutowego Używa 
się w przypadkach cierpień żołądkowych.

Stomacol Boulet. Granulowany proszek, zawierający dwuwę
glan sodowy, dwuwinian potasowy, tlenek magnezu, benzonaftol, 
olejek anyżowy i cukier.

Stomoxygen. Przetwór, zalecony do leczenia cierpień żołądko
wych. Zawiera 6% Magnesium superoxydatum. 20% Natr. bicarboni- 
cum, rabarbar, gencyanę, cukier mleczny i nieco skrobi.

Storaxol. Maść od świerzby, liszajów i t. p., zawierająca sty- 
raks, rezorcynę, kamforę, fenol i siarkę. Fabr. Parkę, Davis i S ka, 
Detroit.

Stovarsol. „Preparat 190“. Kwas acetyloaminooksyfenyloar- 
3enowy. W handlu znajduje się pod postacią tabletek po 0.25 gr. 
Zażywa się po 3—4 tabletek jednorazowo naczczo, jako środek, za
pobiegający zakażeniu kiłą, przeciw czerwonce pełzakowej. Fabr. 
Poulenc frenes, Paryż i L. Spiess Warszawa.

Strengthening-Pflaster. Plaster kauczukowy, zawierający 2% 
zasadowego węglanu żelaza. Fabr. Beiersdorf, Hamburg.

Strontium cholicum Obojętna sól strontowa kwasu cholowe
go (C24H,„06)4 .Sr. 10H2O, Bezbarwny, krystaliczny proszek, roz
puszczalny w 120 cz. wody wrzącej. Wodny roztwór posiada odczyn 
obojętny i smak gorzki. W alkoholu rozpuszcza się bardzo mało, nie 
rozpuszcza się w innych organicznych rozpuszczalnikach. Kwas sol
ny strąca z roztworów tej soli wolny kwas cholowy, rozpuszczaluy 
w nadmiarze kwasu solnego. Strącony kwasem siarkowym z roztwo
rów wodnych i ponownie w nim rozpuszczony, kwas cholowy daje, 
ogrzany na kąpieli wodnej do 709 z kroplą 10%-go roztworu cukru 
trzcinowego i 0.1%-go roztworu furfurolu — stopniowo zabarwienie 
purpurowe, a następnie fluorescencję.

Strophanton. Trwały roztwór czynnych substancyj z Strophan- 
tus. Odpowiada 5%-ej Tr. Strophanti. Nie zawiera alkoholu. Zażywa 
się po 0.3—1 cm3 lub wstrzykuje podskórnie 0.2—0.5 cm3.

Strophena. 0.01% izotoniczny, roztwór terapeutycznie czynnych 
substaucyj ze Semen Strophanti, w ampułkach po l.l  — 1.3 cm*. 
Wstrzykuje się międzymięśniowo lub międzyżylnie zawartość 1 — 2 
ampułek dziennie. Kilka kropli przetworu Strophenu, dodane ostro- 
żmie do stężonego kwasu siarkowego, daje na powierzchni stycznej 
obu płynów zabarwienie zielone. Używa się w przypadkach chorób 
sercowych, arteriosklerozy i t. p. Fabr. La Zyma, Aigle.

Strumavol. Tabletki i maść, używane na przemian przeciw 
wolu. Tabletki zawierają lipojodynę, siarczan chininy, krzemionkę 
i wapień; maść zawiera jodek potasowy i 2 — 6 gr. siarczanu lub 
chlorowodorku chininy na 20 gr. maści.
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Strychnarsitol Injekcje, zawierające Acidum nucleinicum, 
Natr. glycerinophosphoricum. Arrhenal (0.02 gr.), strychninę (0,001g), 
Fabr. Robin, Paryż.

Strychnol. Roztwór 0.05 gr. Natr. kakodylicum, 0.1 gr. Na- 
trinm glycerinophosphoricum i 0,0005 gr. Strychninum nitricum 
w 2 cm3 wody. w ampułkach żółtych. Wstrzykuje się podskórnie 
zawartość 1 ampułki dziennie, w przypadkach anemji. Fabryka 
M. Woelm, Spangenberg koło Kassel.

Strychotin Liquor Strychnini-Veratrini cum Ergotino. Używa 
się w praktyce weterynaryjnej. Zawiera 0.086% ergotyniny, 1.29% 
Strychnin, sulfuric,, 1.93% Veratrin. sulfuric. i 96.7% glyceryny. Za
daje się koniom w przypadkach zaburzeń oddechowych i sercowych 
po ł/2 do l ’ /2 łyżeczki od kawy. Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja.

Styptose. Haemostypticum, zawierające, podług danych pro
ducenta, Calcium „tanino-chloricum", Hamamelis i fluorany. W han
dlu znajduje się pod postacią tabletek i roztworu. Zażywa się 1 do 
2 łyżeczek od kawy kilka razy dziennie. Fabr. Ebenau, Monachjum,

Stypticum. Płyn, zawierający Extr. Bursae pastoris, Extr. Ha- 
mamelidis virg., Cale. chloratum. Zażywa się po 5—25 kropel 3 ra
zy dziennie przeciw krwawieniom. Fabr. Klawe, Warszawa.

Stypturalum liquidum. Wyciąg z Capsella bursa pastoris. Prze
zroczysty. ciemno-brunatny płyn, o niemiłym zapachu; miesza się 
z wodą Haemostypticum, używane po 20—30 kropli 3 razy dzien
nie. Fabr. E, Tosse i S-ka, Hamburg.

Subacetol. Mieszanina Plumbum aceticum i Alumen crudum. 
Służy do wyrobu płynu Burowa. Fabr. Elisabeth-Apotheke, Wiedeń.

Sue Bechigna Paragon. Pastylki od kaszlu, zawierające wy- 
ciągi z Althaea, Senega, Lichen Carragheen, Lichen Islandicus 
i Liquiritia, oraz gumę i cukier.

Succolar. Tabletki, zawierające Succus Liquiritiae, Ammo- 
nium chloratum, Ol. Anisi i mentol. Zażywa się w przypadkach ka
szlu i kataru dróg oddechowych.

Sudian. Maść, składająca się z 80% Sapo Kalinus, 17% Sapen 
3% Sulfur. praecipitatum. Miękka żółtawa masa; wciera się przy 

eczeniu skrofułów. Fabr. Krewel i S-ka, Kolonja.
Sudoform. Proszek od potu, zawiera formalinę, ałun. tlenek 

cynku, węglan magnezu, talk i balsam peruwiański. Fabr. Szofman, 
Warszawa.

Sulfacetin. Mieszanina cząsteczkowych ilości Kalium sulfo- 
guajacolicum i Guajaceticum, Używa się w przypadkach chorób 
płucnych.

Sulfocalcol. Tabletki, zawierające po 0.25 gr. Cale. sulfo. 
guajacolicum. Fabr. Klawe, Warszawa.

Sulfoform. Siarczek trójfenylostibinowy (C6Hsł3SbS. Biały, 
krystaliczny proszek, nierozpuszczalny w wodzie, trudno rozpusz
czalny w alkoholu i eterze, łatwo — w olejach tłustych i benzolu. 
Topi się w temp. 119—126°. Rozpuszcza się z łatwością w alkoho
lowym roztworze siarczku amonowego. Łatwo odczepia siarkę. Na 
grzany do 200° — rozkłada się, Sulfoform, ogrzany z wodą, do której 
włożono kawałek miedzi lub monetę srebrną, czerni je. Roztwór
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azotanu srebra lub siarczanu miedzi czernieje od_ alkoholowego roz
tworu sulfoformu. Używa się pod postacią maści, pasty, olejowego 
roztworu do leczenia szeregu chorób skórnych.

W handlu znajduje się też 10%-wy roztwór w oliwie pod na
zwą Sulfoformoel (z nieznaczną domieszką eteru naftowego), oraz 
aromatyzowany olejkiem lewandowym roztwór w oliwie z domie
szką 25* alkoholu absolutnego, pod nazwą Tinctura Sulfoformi. 
Fabr. Dr. L. Kaufmann, Berlin.

Sulfocol. Syrop, zawierający 1% Kai. sulfoguajacolicum, 0.7%  
Cale. lacticum. Fabr. Laokoon, Lwów.

Sulfoidal. Granulki i maść zawierająca siarkę koloidalną. Gra
nulki zawierają 4% siarki koloidalnej, maść — 6 i 12%. Fabr, Robin, 
Paryż.

Sulfonin. Syrop, zawierający 7.5 cz. Kal. sulfoguajacolie., 85 
cz. Aquae Destillatae, 1 cz. Extr. Gentianae fluid, i Sir. Simpl. ad 
100 cz. Używa się w przypadkach chorób dróg oddechowych.

Sulfopinol. Środek od świerzby, zawierający 150 cz. Pic. li- 
quid., 16 cz Kai. hydrie, depur., 75 cz. Amyl. tritici, 150 cz, Sul- 
fur. sublimat, 609 cz. Aq. destillatae.

Sulfosir. Sirupus Kalii sulfoguajacolici, zawierający 5% tio- 
kolu. Fabr. Spiess, Warszawa.

Sulfotin. Brunatny słodki syrop o zapachu kawy. Zawiera 
d.5% tiokolu, 5% alkoholu rozcieńczonego, 0.01% mentolu, 87.5% Syr. 
7offein. Używa się w przypadkach chorób płucnych, 3 — 4 razy 
Cziennie po łyżce stołowej; dzieciom—po łyżeczce od kawy.

Sulfolan. Ksantogenian sodowy CS(SNa). OC2H6, Stosuje się 
pod postacią 2%go roztworu przeciw wszawicy głowy; pod postacią 
1%-go roztworu przeciw czyrakom gruczołów potowych. Fabryka 
L. Cassella, Frankfurt nad Menem.

Sulfurose. Parenteroza, zawierająca 10% koloidalnej siarki 
Stosuje się w przypadkach zniekształcających chorób stawów. Fabr 
Queisser i S-ka, Hamburg.

Summopon. Jasno brunatny proszek, rozpuszczalny w wodzie, 
zawierający wszystkie alkaloidy z opium. W handlu znajduje się 
pod postacią 2%-go roztworu, w ampułkach po 1.1 cm3, oraz pod po- 
stacią tabletek po 0.01 gr.

Superol =  Chinosol.
Supersan, Roztwór 10 cz. mentolu, 20 cz. Eucalyptol, albiss. 

w Ol. Dericini 50 cz., z domieszką antifebryny i antipiryny. Wstrzy
kuje się w pośladki 1 cm3 w przypadkach zapalenia płuc, oskrzeli 
i t. p. Fabr. Kronenapotheke, Wrocław.

Supposiloires Midy. Czopki od hemoroidów, zawierające 0.033 g, 
adrenaliny, stowainy i anestezyny, 0.07 gr. Extr. Hamamelidis 
i Extr. Hypoeastani, oraz Ol. Oacao i Lanolinę. Fabr. Midy, Paryż,

Suppositoires Pepet. Czopki, zawierające po 0.4 gr. OL Oacao 
i 2 gr. Glyceryny. Fabr. Rogier, Paryż.

Supracain. 2%-wy roztwór nowokainy z suprareniną, w am
pułkach. Używa się w praktyce dentystycznej.

Supra-Droserin. Środek od kataru do pędzlowania w przypad- 
kach krwotoków z nosa. Roztwór suprareniny 1:1000 z domieszką
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1% nowokainy, 5% płynnej drozeryny, nieznacznej ilości mentolu 
i glyceryny. Fabr. Dr. R. i Dr. O. Weil, Frankfurt nad Menem.

S vearol. Pastylki, zawierające cukier, gumę, lukrecję, men
tol, enkalyptol, wanilinę. Od kaszlu.

Synergetol. Płyn do injekcji w ampułkach po 1 gr. Zawiera 
Strychninum nitricum, Natrium cacodylicum, Natr. glycerinophospho- 
ricum i Ac. carbolicum liq. Środek wzmacniający. Fabr. Fr. Kar
piński, Warszawa.

Synergyl. Roztwór 0.05 gr. Natrium methylarsenicicum, 0.05 
Natrium nucleinicum i 0.001 gr. Strychninum cacodylicum w J cms 
wody. Używa się do wstrzykiwań podskórnych, jauo środek skrze- 
piający i przyspieszający przemianę materji.

Syntholin Ester metylowy kwasu piperonylochinolinokarbo- 
nowego. Żóltawo zielony krystaliczny proszek, bez zapachu i sma
ku. trudno rozpuszczalny w wodzie i alkoholu, łatwo—w chlorofor
mie. Topi się w temp. 134—135°. Używa się w przypadkach artre- 
tyzmu, Fabr. E, Schering, Berlin.

Syrofig. Środek przeczyszczający, otrzymany z 20 cz. Cortex 
Frangulae, 5 cz. Folia Sennae, 5 cz fig, 10 cz. alkoholu i 20 cz. cu
kru. Fabr. Tow. Akc. Sicco, Berlin.

Pod tą samą nazwą wprowadza firma Klawe—Warszawa— 
wyciąg z fig i senesu w Sir, Foeniculil,

Syrolat. Sirupus Kalii sulphoguajacolici. Zawiera 10% tiokolu 
i 10% alkoholu. Fabr. Tow. Akc. Sicco, Berlin.

Systogen. Tokosiu, Uteramin. Osyphenylaethylaminum hydro- 
chlorieum. H0,06H4—CH2CH2NH2.HC1. Błyszczące kryształki o sła
bo gorzkim smaku, łatwo rozpuszczalne w wodzie i alkoholu. Ogrza
ny z ługiem sodowym wydziela systogen zapach aminowy; przy sil- 
niejszem nagrzewaniu wydziela się amoniak. Z  kroplą roztworu 
chlorku żelazowego i kilkoma kroplami świeżo przygotowanego roz
tworu żelazocyanku potasowego daje roztwór systogenu niebieski 
osad. Z odczynnikiem Miliona daje na zimno słaby osad; na ciepło 

płyn barwi się na czerwono.
Systogen używa się pod postacią 0.2$ roztworu, per os po 

0.5—3 cm3, do wstrzykiwań podskórnych 0.25—1 cm3 pro die, jako 
preparat sporyszowy. 1 cm3 tego roztworu odpowiada 2 gr. świeże
go sporyszu. Fabr. La Zyma, Aigle (Szwajcarja).

Tablogestin. Tabletki, zawierające Natrium glycocholicum. 
Natr. bicarbonicum, Natr. salicylicum i Pancreatinum. Digestivum

Tachalgan. Roztwór kofeiny, antipyriny, kwasu salicylowego 
i urotropiny w ampułkach po 3.5 cm3, do wstrzykiwań międzyżyl- 
nych i podskórnych. Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Tachin. Tabletki, zawierające po 0,015 gr. mieszaniny dioni
ny i dialu. Fabr. Tow. Przemysłu Chemicznego w Bazylei.

Taenin. Kapsułki, zawierające po 0.5 gr. Extr. filie, maris. 
aeth. i 0.1 gr. Extr. Granatorum. Używa się pizeciw soliterowi. 
Fabr. Motor, Warszawa.

Tolan. Tabletki, zawierające po 0.1 gr. phenolphtaleini, 0.005 
Mentholi, 0.002 gr. Vanillini, 0.1 gr. Sacchari lactis i 0.5 gr. Sa- 
cchari. środek przeczyszczający. Rano naczczo i wieczorem przed 
spaniem zażywa się 1—2 tabletek. Fabr. F. Welbhauser, Moguncja.
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Tampol. Tamponik, zaopatrzony w powłoczkę żelatynową, 
w której umieszczony jest środek lekarski. Używa się w praktyce 
ginekologicznej. Fabr. Hoffmann, La Roche, Bazylea.

Tampospuman, Styli haemostatici. Ołówki, ważące po */2 i po 
1 gr., żółtego koloru, zawierające 2% Sol. Saprarenini hydrochlorici 
(1:1000). 1% Stypticini, 1.5% Ferripyrini, 2.5% Chinini sulfurici, 10% 
Antipyrini. Stosuje się w' praktyce ginekologicznej.

Tamulecon. Pigułki, zawierające Extr. Muirae Puamae, Extr, 
Damianae i lecytynę. Apbrodisiacum. Fabr. L. Stolaind i S-ka, 
Berlin.

Tannaphtol. Połączenie Tanninum albuminatum i Beuzonaph- 
tolum. Proszek, pozbawiony zapachu i smaku, lub tabletki. Zażywa 
się, jako środek ściągający, w dawkach po 0-5—1,0 gr., lub używa 
zewnętrznie, jako Antihydroticum, pod postacią 10—30%-ej maści lub 
33l/s%-ej przysypki. Fabr. Tutogen-Laboratorium, Szittkehmen — 
Kominten,

Tarnivitol. — Tannoform, wyrobu firmy Byk w Berlinie.
Tanphenyform Mieszanina—Tanninum albuminatum, Salolum 

Hexamethylentetraminum. Używa się w przypadkach kataru kiszek.
Tarbocil. Szaro białe tabletki, zawierające Kalium borotarta- 

ricum i Seillainę. Diureticum, Używa się co 3 godziny po 2 table
tki w gorącej wodzie, Fabr. Munchener Pharm tceutische Fabrik 
Monachjum.

Tarbol. Mieszanina Spirit. formicarum, Spir. Juniperi, amo
niaku. spirytusu kamforowego i olejków eterycznych. Służy do sma
rowania w przypadkach reumatyzmu, bólu lędźwiowego i t. p.

Targesin. Koloidalny związek dwuacetylotaniny ze srebrem 
i białkiem. Błyszczące płytki, rozpuszczalne w wodzie. Zawierają 6% 
srebra. Stosuje się przeciw rzeżączce, pod postacią 0.75—2%-go roz
tworu, przez 5—10 minut, Fabr. Gloedecke, Lipsk.

Taririnsauredijodid. =  Jodostarin.
Tartro Bi, 10%-wy wyjałowiony roztwór dwuwinianu sodo-bi- 

zmutowego w wodzie. Zawiera 0.085 gr. Bi w ampułce. Służy do 
zastrzyków śródżybych. Fabr. Hoffmann, La Roche i S-ka, Bazylea.

Tartrostibias Anilini. Związek kwasu winnego aniliny i tlen
ku antymonu. Bezbarwny lub jasno-żółty krystaliczny proszek. Uży
wa się pod postacią l?-go roztworu do wstrzykiwań podskórnych 
(po 0.1—0.2 gr.) przeciw trypanozomom.

Tebelon. Izobutylowy ester kwasu olejowego. Nie rozpuszcza 
się w wodzie. W handlu znajduje się w ampułkach po 1 1 cm3. 
Używa się przeciw gruźlicy i infekcji stafilo- i streptokokkowej.

Tecarine, Ampułki i tabletki, zawierające po 0.25 gr. soli 
sodowej homokofeiny. Fabr, Poulenc-Freres, Paryż.

Telacoll. Płynny plaster kauczukowy. Służy do przyklejania 
gazy przy ranach. Fabr. Chem. Eigon.

Tempels Tabletten. „T ' — Tabletten. Tabletki, zawierające 
62,5% hemoglobiny, 10% glycerofosforanu żelaza, 1 1/2% lecytyny, 26% 
aromatyzowanego proszku. Używa się po 3 — 5 tabletek dziennie 
w przypadkach anemji, błędnicy, neurastenji. Fabr. Kohis i S-ka, 
Hamburg.
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zas chlorowodorek p.oksyfenyletylaminy:
H O -C 6H4—CH2CH2NH2. HC1.

Po zalkalizowaniu tenozyny sodą, ostudzeniu lodem i dodaniu dwu. 
azowanej m nitroaniliny—opadają czerwone barwniki azowe; barw. 
nik z p oksyfenylety laminy rozpuszcza się w ługu sodowym, barw. 
nik z fi imidazolyloetylaminy nie rozpuszcza się. Gdy do 1 cm3 teno. 
zyny dodamy 10 cm3 2? ego roztworu sublimatu i kroplami 1?-ego 
roztworu sody. to opadną związki rtęci obu amin pod postacią żół
tawo białego osadu. W celu oznaczenia w tenozynie p oksyfenyletyl- 
aminy zakwaszamy 10 cm3 środka tego 5 cm3 kwasu solnego (cięż. 
wł. 1.12) i dodajemy w nieznacznym nadmiarze (do żółtego zabar
wienia) 1/10 n ługu bromowego (roztwór bromku i bromianu); po 
upływie kilku minut dodajemy roztwór jodku potasowego i wy
dzielony jod mianujemy tiosiarczanem sodowym.

Tenosin używa się jako preparat sporyszowy. Zażywa się 
3 razy dziennie po 20 kropli lub wstrzykuje 1 cm3 podskórnie lub 
międzymięśniowo. Fabr. F.\ Bayer, Elberfeld.

Termidin. Tabletki, zawierające jodek potasowy, aloes, boraks 
i Extr. Cascarae Sagradae. Środek na odtłuszczenie.

Tercet. Przysypka od potu; zawiera Ac. salicylicum, Ac. bo- 
ricum, Alumen ustum, Magnes, carbonicum, Zinc. osydatum, Ferr. 
silicie. Fabr. Spiess, Warszawa.

Terimenth. Maść od reumatyzmu i newralgji, zawierająca sa
licylan metylowy i mentol.

Ternose. Mączka odżywcza, zawierająca 15o soli wapnia, 
40? cukru i słód. Fabr. Trouette, Paryż.

Terogon. Tabletki, zawierające po 0,4 gr. mieszaniny 75? 
Extr. Pichi-Pichi, 14.5? Extr. Kawa-K,awa i 5.5? lecytyny. Używa 
się przeciw rzeżączce. Fabr. Calcion-Gesel, Berlin.

Terpacid. Syntetycznie otrzymany fenchon. Bezbarwny płyn, 
o zapachu kamfory i gorzkim, palącym smaku. Wrze w temp. 193— 
196". Rozpuszcza się w większości organicznych rozpuszczalników. 
Używa się do wcierania (w stężonym roztworze olejowym) w przy
padkach reumatyzmu i artretyzmu do kąpieli. Fabr. Dr. Kulkę, Ber
lin—Charlottenburg,

Terpichin. Wyjałowiony roztwór w ampułkach po 1 cm3, 
0.5? chininy, 0.5? anestezyny, 15? olejku terpentynowego, pozba
wionego monocyklicznych terpenów w oliwie. Używa się do injek- 
cji rzeciw rzeżączce, figowce, katarowi pęcherza i t. p. Fabr. Chem. 
Instytut d-ra L. Oestreichera, Berlin.

Terpinomenth. Zawiera mentol, oczyszczony olejek terpenty
nowy. olejek eukaliptusowy i Ol, pini pumilionis. Służy do inhala
cji w przypadkach chorób dróg oddechowych. Fabr. apteka „Pod 
skrzydlatym koniem®, Wrocław.

Tenosin. Wyjałowiony wodny roztwór, zawierający w 1 cm* 
0.0001 gr. p imidazolylaethylaminy i 0,005 gr. oksyfenyletylaminy 
pod postacią soli chlorowodorowych, lub też tabletki, zawierające 
tę samą ilość obu części składowych. Roztwor posiada odczyn słabo 
kwaśny. Chlorowodorek p-imidazolyloetylaminy posiada wzór:
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Testiculin. Wyciąg glycerynowy 1:1 z jąder psich.
Testiglandol. Pozbawiony lipoidów i białka wyciąg i  jąder 

byków. Wstrzykuje się co drugi dzień 1 cm4 lub zażywa 3 razy 
dziennie po tabletce.

Testijodyl. Ciemno-brunatny proszek, niemal pozbawiony za
pachu i smaku, otrzymany z krwi i jodu. Zawiera organicznie zwią
zane żelazo (0,25%) i jod (15.24%. Nie rozpuszcza się w wodzie 
i rozcieńczonych kwasach, łatwo rozpuszcza się w alkaliach. Gdy do 
alkalicznego roztworu testijodylu dodamy roztworu azotynu sodo
wego i zakwasimy kwasem siarkowym, to wydzieli się jod, który 
wytrząsnąć moŻDa chloroformem. Ogrzany z równą objętością kwa
sów azotowego i siarkowego daje testijodyl bezbarwny płyn, który 
po rozcieńczeniu wodą i odpędzeniu kwasu azotowego, daje z amo
niakiem osad; osad ten, rozpuszczony w rozcieńczonym kwasie sol
nym, daje zwykłe odczyny na żelazo.

Używa się jako preparat jodo-żelazowy. Zażywa się pol.Ogr. 
8—4 razy dziennie pod postacią proszku, pigułek lub tabletek. Fabr. 
L. Oestreicher. Berlin.

Testimbin. Tabletki, zawierające wyciąg z jąder, odpowiada
jący 0.3 gr. świeżego gruczołu oraz 0,002 gr. Yohimbinum hydro- 
chloricum. Zażywa się 3 razy dziennie po 1—2 tabletek. Fabryka 
Th. Teichgraber, Berlin,

Testocithin. Tabletki, zawierające substancje działające z ją
der i przysadki mózgowej byków, oraz lecytynę z jajek. Zażywa 
się 3 razy dziennie po tabletce w przypadkach neurastenji, niemocy 
płciowej i t. p. Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Testogan. Wyjałowiony wyciąg z jąder, pozbawiony białka 
i lipoidów. W handlu znajduje się pod postacią płynu w ampułkach 
i tabletek. Tabletki zawierają też sól kuchenną i po 0.006 gr. Yo- 
chimbinum hydrochloricum. 2.1 cm3 testoganu odpowiada 4 gr. gru
czołu. Rozpuszczalne sole rtęciowe dają zarówno w kwaśnym roz
tworze testoganu, jak i w roztworze sody — biały puszysty osad. 
Z kwasem pikrynowym daje testogan żdłtawo-czerwony osad. Re
akcji binretowej testogan nie daje. W handlu znajduje się pod po
stacią płynu i pigułek. Używa się przeciw osłabieniu i niemocy 
płciowej. Fabr. Dr. flenning, Berlin.

Testogen. Massa testicularis viva siccata w tabletkach po 
0.2 gr. Fabr. Klawe, Warszawa.

Testosan. Przetwór z jąder, wyrobu firmy Spiess, Warszawa-
Tetosol. Preparat krezolowy. Zawiera 50% krezolu. Rozpu

szcza się w 5% w wodzie: w większem stężeniu daje zawiesinę. Bru
natny gęsty płyn. Fabr. J. Thiecke, Berlin—Weissensee.

Tetrahydroatophan. Produkt uwodornienia atofanu. Biało- 
żółty krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie. Zażywa się- 
w przypadkach wiądu rdzenia po 0.1 gr.

Tetralin. Tetrohydronaftalina C10H12. Przezroczysty bezbarw
ny płyn, o zapachu, podobnym do zapachu terpentyny. Wre wtemp. 
205—210’ . Służy jako rozpuszczalnik dla tłuszczów, żywic, wosków, 
smoły i t, p. Fabr, Pbarmaceut. Handelsgesel, Berlin—Grunewald.

Tetrapyrin. Tabletki, zawierające po 0.05 gr. kofeiny, 0.15 gr. 
pyramidonu, 0.2 gr. aspiryny, 0.1 gr. pasta Guarana, Antipyreticum 
. Antineuralgicum. Fabr. C. Riittger, Hamburg.
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Theacylon. Związek kwasu acetylosalicylowego z teobrominą.

Biały krystaliczny proszek, pozbawiony zapachu i smaku. Mało roz
puszcza się w wodzie, alkoholu, eterze i rozcieńczonych kwasach, 
Rozpuszcza się w chloroformie. Zawiera 52—53% teobrominy. Topi 
się w temp. 195", Gotowany przez dłuższy czas z ługiem sodowym 
roztwór teacylonu żółknie i wydziela biały osad. Po zakwaszeniu 
mieszaniny tej kwasem siarkowym i wykłóceniu eterem daje pozo
stałość z nieznaczną ilością wody chlorowej, po odparowaniu na ką
pieli wodnej do sucha i zwilżeniu amoniakiem—czerwone zabarwie
nie. Po spaleniu ważkiej pozostałości teacylon pozostawiać nie po
winien. W stężonym kwasie siarkowym winien się teacylon roz
puszczać bez zabarwienia. Roztwór 1.0 gr. teacylonu w mieszaninie 
10 cm3 wody i 1 cm3 ługu potasowego, skłócony z 10 cm3 chloro
formu, winien dawać wytrząś chloroformowy, który po odpędzeniu 
na kąpieli wodnej chloroformu winien dawać conajwyżej 0,002 gr. 
bezwonnej pozostałości (brak kofeiny i fenolu). Gdy skłócimy 2 gr. 
teacylonu z 20 cm3 wody i przefiltrujemy, to przesącz winien po
siadać odczyn obojętny i nie powinien dawać fioletowego zabarwe- 
nia z roztworem chlorku żelazowego, ani zmieniać się — po zak wa 
szeniu kwasem azotowym—od roztworu azotanu srebra, azotanu ba
rowego lub siarkowodoru. Mieszanina z 3 cm3 roztworu chlorku cy- 
nawego z 1,0 gr. teacylonu nie powinna ciemnieć po upływie godzi
ny. W celu ilościowego oznaczenia teobrominy w teacylonie, rozkła
damy 0.5 gr. tegoż w kolbie Kjeldahla zapomocą 30 cm3 kwasu siar
kowego, zawierającego 10% bezwodnika kwasu fosforowego i 0.5 gr. 
tlenku miedzi oraz kilku kryształów nadmanganianu potasowego; po 
ostudzeniu mieszaniny rozcieńczamy ją wodą, dodajemy nadmiar ługu 
sodowego i poddajemy destylacji. Destylat chwytamy w 50 cm3 1/5 
n. kwasu solnego i nadmiar kwasu mianujemy wobec czerwieni me
tylowej, jako wskaźnika. 1 cm3 V* n. kwasu solnego odpowiada 
0.090058 gr. teobrominy.

Theacylon używa się jako Diureticum, szczególniej w przy
padkach chorób serca i nerek. Zażywa się po 0.5—1.0 gr. 3—5 ra
zy dziennie. Fabr. L. Merck, Darmstadt.

Thelygan. Wyjałowiony wodny wyciąg z jajników i Corpus 
luteum krów i świń; pozbawiony białka i lipoidów. Zawiera też sól 
kuchenną i nieco johimbiny. W handlu znajduje się w roztworze 
w ampułkach i pod postacią pigułek. 2.1 cm3 płynu odpowiada 2 g. 
gruczołów. Z kwasem fosforowowolframowym daje telygan biały 
osad. Odczynu biuretowego telygan nie daje; również nie daje re
akcji kwas pikrynowy. Ampułki, zawierające prócz wyciągu z jaj
ników po 0.01 gr. johimbiny, pigułki zawierają po 0.006 gr. johim
biny. Wstrzykuje się przez 10 dni po 1—2 cm3 lub zażywa przez 
10 dni po 1 — 2 pigułek dwa razy dziennie. Fabryka Dr. Hennig, 
Berlin.
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Theobrominum salicylicum. Biały krystaliczny proszek, mało 
rozpuszczalny w wodzie. Zażywa się w dawkach po 0.5 gr. 4 razy 
dziennie. Fabr. E. Merck, Darmstadt.

Theodigal, Tabletki, zawierające diuretinę i Fol. Digitalis.
Theosalin. Sól podwójna Theobromin-Natrium (43.5%) i Na- 

trium sulfosalicylicnm (56.5%). Zażywa się 3 razy dziennie po Igr. 
lnb co 2 godziny po łyżce stołowej roztworu 6 na 180 w przypad
kach zapalenia nerek z białkomoczem i t. p,

Thermoderma. Maść z wazeliną i lanoliną, zawierająca 11% 
siarki, 0.5% glyceryny, 01. Geranii.

Thiangol.  — Thyangol.
Thiarsol. Koloidalny roztwór siarczku arsenu. Żółty izotonicz- 

ny wyjałowiony płyn, zawierający w litrze 2,0 gr. siarczku arsenu- 
Ogrzany z dymiącym kwasem azotowym zatraca żółtą barwę; zada
ny następnie roztworem chlorku barowego daje biały osad; zobo
jętniony zaś amoniakiem i zadany następnie mieszaniną magnezjo- 
wą, daje stopniowo biały osad, składający się z arsenianu amonowo- 
magnezowego Ogrzany z kwasem solnym i kawałkiem czystej bla. 
szki miedzianej, daje na blaszce tej czarno szary nalot, ulatniający 
się wskutek nagrzewania. Używa się po 20 — 40 kropli na dzień 
lub wstrzykuje podskórnie 1—2 razy dziennie po 1 cm3 w przypad
kach gruźlicy i raka. Fabr. Clin, Comar i S-ka, Paryż.

Thigan. 2%-wy roztwór związku thigenolu ze srebrem. Zawie
ra w 1 cm3 płynu 0.001 gr. srebra. Brunatnawo-czerwony płyn, 
używany do wstrzykiwań przeciw rzeżączce. Fabr. Dr. G. Henning, 
Berlin.

Thigasin. Maść thigenolowa, zawierająca acetonochloroform. 
Czekoladowo-brunatna maść o aromatycznym zapachu. Używa się 
przeciw swędzeniu skóry, przeciw świerzbie, oparzeliźnie i t. p. Fa
bryka Dr. Henning, Berlin.

Thilaven. Ciemno-czerwony płyn, o słabo aromatycznym za
pachu, mętniejący od rozcieńczenia wodą, Zawiera 5% siarki. Otriy- 
muje się przez działanie siarki na olejek lewandowy i na siarczek 
sodowy w roztworze alkoholowym. Służy do przyrządzania kąpieli 
siarkowych. 60 cm3 na 1 kąpiel. Fabr. Chem. Helfenberg.

Thioestrin. Płynny przetwór siarkowy; służy do nacierania 
w przypadkach reumatyzmu, artretyzmu i zapalenia stawów. Fabr. 
Vechelde, koło Brunświku.

Thionalbina. Albuminum sulfoichtyolicum. Zażywa się w przy
padkach chorób skórnych i jako Antisepticum.

Thiopetrol. Mleczno-biały płyn o przyjemnym zapachu. Skła
da się z zawiesiny siarki w sulfonowanym oleju i nafcie Używa się 
do nacierania głowy przeciw łupieżowi i wypadaniu włosów.

Thiophysem, Produkt addycji allylotiomocznika i jodku ety
lowego CS(NH.03H6) (NH2).C3H6J. Biały krystaliczny proszek, o za
pachu czosnku, Łatwo rozpuszcza się w wodzie, trudno w alkoholu. 
Zawiera około 46.5% jodu. Topi się w temp. 69—71°. W wodnym 
roztworze Thiophysemu wywołuje ług sodowy białawe zmętnienie, 
znikające od nadmiaru ługu. Z zakwaszonego wodnego roztworu 
strąca roztwór chlorku żelazowego jod, który wyługować się daje 
chloroformem. Zalkalizowany wodny roztwór tiofyzemu daje z roz-
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tworem nitroprussydku sodowego znikające z czasem purpurowo- 
fiołkowe zabarwienie. Zażywa się zamiast innych preparatów jodo
wych 3 razy dziennie po 0,05 gr. Fabr. Dr. Koenig, Monachjum.

Thiorubrol. Przetłuszczone mydło siarkowe, zawierające 1.7% 
siarki, związanej z kwasami tłuszczowemi, i około 0.9% siarczanu 
potasowego. Używa się do kąpieli siarkowych. Fabr. Tow. Akc. 
,W o lo “, Zurych.

Thomagna. Środek, zalecany przeciw chorobie morskiej. Mie- 
szanina 1 cz. bromku sodowego, 2 cz, bromku potasowego z domie; 
Beką 2% antipiryny, 10% skrobi i około 3% rozlicznych substancyj 
wyciągowych (z rabarbaru lub kory kruszywy). Fabr. Mandowsky, 
Hamburg.

Thromboplastina. Przetwór, otrzymany z wątroby i mózgu, za
wierający dla konserwacji nieco trójkrezolu. Haemostaticum.

Thrombisin. Środek, tamujący krwotok, otrzymany zlipoidów 
i produktów rozkładu białka. Rozpuszcza się łatwo w wodzie, nie 
rozkłada się pod wpływem nagrzewania. W handlu znajduje się pod 
postacią wyjałowionego wodnego roztworu w ampułkach po 5 cm3. 
Wstrzykuje się międzymięśniowo lub używa wprost pod postacią 
roztworu na wacie na krwawiące miejsce.

Gdy 1 cm3 roztworu thrombosiny na kąpieli wodnej zagęści
my na miseczce porcelanowej do sucha z 0.5 cm3 1%-ego wodnego 
roztworu wodzianu trójketohydrindenu, to otrzymamy pozostałość, 
która rozpuszcza się w 90%-wym alkoholu na niebieskawo fioletowo. 
Fabr. A. Boller i S-ka, Zurych.

Thyangol. Pastylki, zawierające po 0.03 gr. anestezyny, o,08 
gr. fenacetyny, po 0.0015 gr. tymolu, mentolu i Ol. Euealypti. Sto- 
suje się w przypadkach bólu gardła. Fabr. Dr. Thilo, Moguncja.

Thybon. Tabletki, zawierające po 0.25 gr. węgla z krwi i ty
molu. Używa się do leczenia nosicieli tyfusowych; zażywa się po 
6—12 tabletek. Fabr. Kalle i S ka, Biebrich nad Renem.

Thymacetol. Acetolowy ester kwasu tymotynowego 
C6H2(CH3) (C3H,) (OCOCH2COCH3) (OH).

Biały krystaliczny proszek, niemal nierozpuszczalny w wodzie, roz
puszczalny w organicznych rozpuszczalnikach. Topi się w temp. 75*. 
Używa się jako środek miejscowo znieczulający. Fabr. A. Diefen- 
bach, Bensheim.

Thymianin Syrop, używany w przypadkach kokluszu. Zawie
ra 1.5 cz. Extr. Thymi comp. fluid., 85 cz. Sir. simplic. i 1.5 cz. 
Natr. bromati.

Thymipin. Dialyzat z Herba Thymi i Herba Pinguiculae. 
Używa się w przypadkach kokluszu po 1 — 3 kropli rano i wieczo
rem, Fabr. La Zyma, Aigle (Szwajcarja).

Thymitussin. Ciemno-brunatny płyn, zawierający Extr. Thy
mi, Extr. Serpylli fluid., Extr. Castan fl., Natr. bromat., Sir. Sena- 
gae i Sir. simpl. Używa się od kaszlu.

Thymocol. Syrop, zawierający Extr. Thymi fl., Extr. Scillae 
i około 5% tiokolu. Fabr. Laokoon, Lwów.

Thymoglandol. Wyciąg z grasicy, pozbawiony lipoidów i ciał 
białkowych. Wstrzykuje się co 2-gi dzień zawartość ampułki lub 
zażywa 1 — 2 tabletek dziennie, w przypadkach choroby Basedowa, 
krzywicy i błędnicy.
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Thymolum palmitinicum. Palmitynowy ester tymolu. Zażywa 
się przeciw czerwonce po 5 gr. 2 razy dziennie, Fabr. E. Merck, 
Darmstadt.

Thymoribol. Środek od kaszlu, używany w przypadkach ko
kluszu i kataru oskrzeli. Zawiera Natr. bromat.. Extr. Thymi fluid., 
Extr. rib, fluid, repercolat., Aq. Bromoformii, Menth. depurat i Si- 
rup. simpl.

Thymosatum. Extractnm Thymi compositum, zawiera dialyzat 
a Thymus vulgar., Serpyllum, Grindel. robust., Aconit. napellus 
i  nieznaczną domieszką bromoforinn i bromku sodowego (1 kropla 
bromoformu i 0.05 gr. Natr. bromat. w łyżeczce od kawy). Służy 
jako środek wykrztuśny i kojący, zalecany w' przypadkach Kokluszu, 
zapalenia oskrzeli i t. p. Zażywa się co 2 godziny po łyżce stoło
wej—dzieciom po łyżeczce od kawy. Fabr. Temmler-Werke, Dest- 
wald.

Thymotussol Tabletki, zawierające po 0.02 gr. Natr. bromat., 
15 kropli Extr. Thymi fluid., 10 kropli Extr. Castan. fl. Zażywa 
się 3 razy dziennie po 1 — 2 tabletek w mleku w przypadkach ko
kluszu.

Thyracrin. Przetwór z gruczołu tarczykowego pod postacią 
tabletek. Każda tabletka zawiera 0.05 gr. jodotyreoglobuliny o 0,3% 
jodu (a więc 0.00 )15 gr. jodu, Zażywa się dziennie 1 tabletkę. Fabr. 
Hausman. St. Galion (Szwajcarja).

Thyreat. Tabletki, zawierające po 0.05 i 0.1 gr. wyciągu 
z gruczołu tarczykowego zdrowych cieląt, 10-krotnie stężonego. Uży
wa się w przypadkach obrzęku śluzowatego i łuszczycy.

Thyrenine. Pigułki, zawierające po 0.02 gr. i tabletki, zawie
rające po 0.01 gr. wyciągu z gruczołu tarczykowego, 10 krotnie stę
żonego, Stosuje się przy zbyt obfitem miesiączkowaniu, przez 2 dni 
po 1 pigułce, następnie dziennie po 1—2 tabletek.

Thyrochrom. Wyciąg alkoholowo-eterowy z gruczołu tarczy
kowego cieląt pod postacią tabletek po 0.025 gr. Zażywa się 3 ra
zy dziennie po 2 tabletki.

Thyroprotein. Tabletki, zawierające wyciąg z gruczołu tar
czykowego o ściśle określonej ilości jodu (po 0,0013 gr., 0.0026 gr. 
i 0.0065 gr.). Fabr. Parkę, Daris i Ś-ka Detroit.

Thyrototal. Zawiera czynniki działające przewodu tarczykowe
go świeżo zabitych owiec. 1 gr. odpowiada 6 gr. świeżego gruczołu. 
Fabr. Dr. Laboschin, Berlin.

Tirisin. Tabletki, zawierające lecytynę, kakao, cukier i gly« 
cerofosforan wapnia.

Titaninum. Tabletki, zawierające 0.975 gr. Cale. glycerino- 
phosphoric., 0.05 gr. Ferr. glycerinophosphoric, O.o5 gr. Magnes, 
glycerinophosphoric, 0.02 gr. Chinin, ferro-citric.. 0.025 gr. Extr. 
Colae. Zażywa się po 2—6 tabletek dziennie w przypadkach anemji 
i neurastenji.

Togol. Tabletki o wadze 0.33 gr. zawierające 61.3% aspiriny 
4.00% Chinin, tannin., 12.6% Lithium salicylicum, Magnesia usta, 
Magn. hyperoxydatum i Bolus alba. Zażywa się 3 razy dziennie po 
2—3 tabletek. Fabr. „Farmezia”, Monachjum,



2 2 4

Tokosin. =  Systogen.
Tolamin. =  Chloramin.
Tolid. Biały proszek o słabym zapachu chloru. Zawiera krze- 

mian glinu i sól sodową paratoluolosulfonianu dwuchloroamidu, 
Fabr. Fr. Bayer, Elberfeld.

Togal. Tabletki, zawierające aspirynę, Chininum tannicum, 
Lithium salicylicum, Bolus alba i Magnesium superosydatum Za
żywa się 3 razy dziennie po 2 — 3 tabletek jako Antineuralgicum 
i Autirheumaticum.

Tolubenzoicum, Tabletki, zawierające Balsamum tolutanum 
i 0.2 gr. Natrium benzoicum. Fabr. Klawe, Warszawa,

Tolusan. Tabletki, zawierające Rad. ipecacuanhae Stibinm 
suliur. aurant., Acid. benzoicum, Bals. tolutanum i Ol. anisi. Służy 
jako środek wyksztuśny. Zażywa się do 5 tabletek 3 razy dziennie. 
Fabr. L. Spiess, Warszawa.

Toluscabin. Balsam od świerzby. Zawiera Tinctura Balsami 
Tolutani. Balsam, styraks. i Bals. peruvianum.

Toluta. Tabletki, zażywane w przypadkach kokluszu. Tabletki 
N° 1 zawiera) ą Stib. sulfurat. aurantiac., Kai. sulfoguajacolic., Natr. 
sulfuric., ..enna praeparata, Succus Liąuiritiae, Bacil. bulgaricus. 
Toluta. .Ni'2 zawiera w tabletce—0.0002 gr. Heroin, muriatic., O.tgr. 
Hydropyrin, Bacillus bulgaricus, kakao i cukier. Fabr. Laborat. ffir 
Therapie, Drezno

Tonnola Tabletki na odtłuszczenie, zawierające przeważnie 
Natr. chlorat., Natr. carbonicum, Natr. snlfuric., Magnes, sulfuric., 
Fol. Sennae, Pulv. Liąuiritiae.

Tonomalare. Tabletki, zawierające 0.1 gr. Chininum hydro- 
chloric. i Arsenferratinum. Zażywa się 3—4 razy dziennie po 1—2 
tabletek po jedzeniu.

Tanonervin. Tabletki, zawierające kofeinę. Cale. glycerino- 
phosphoricum i Ferr. saccbaratum. Fabr. Trenka, Wiedeń.

Tonophosphan. Organiczny przetwór fosforowy, zawierający 
fosfor, związany bezpośrednio z węglem. Używa się do wstrzykiwań 
podskórnych po 0.005 gr do 0.01 gr. przez kilka tygodni w przy
padkach krzywicy, anemji, osłabienia i t. p. Fabr. L. Casella, Frank
furt nad Menem.

Tonsille. Tabletki od kaszlu, zawierające suce. Liquiritiae, 
Ol. Menthae, Eucalyptol.

Tonsillitan. Kołaczyki, zawierające Bolus alba, węgiel, kam
forę, wyciąg słodowy, Estr. Myrtillorum. Zażywa się w przypad
kach anginy i t, p. po 1—2 tabletek 3 razy dziennie. Fabr. Cbem. 
Ebenau. Monacbjum.

Tophosan. — Atophan.
Toponalum hydrochloricum. Preparat, zastępujący pantopoń. 

Zawiera alkaloidy z opium pod postacią soli chlorowodorowych.
Toramin. Ammonium trichlorbutylmalonicum 

,COO . NH4
c h 2(

x COO . C(CH3)(CC13) (CH3).
Błyszczące kryształki, rozpuszczalne w wodzie. Kwasy strącają 
z roztworów wodnych toraminy wolny kwas trójchlorobutylomalo-
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Biały bezwonny proszek, niemal pozbawiony smaku. Trudno rozpu
szcza się w wodzie, łatwiej w roztworze soli kuchennej, bardzo ła
two—w rozcieńczonym roztworze piperazyny (0.2%). Wodne roztwo 
ry mętnieją na powietrzu wskutek działania kwasu węglowego. 
W organicznych rozpuszczalnikach toksynon się nie rozpnszcza. Rtę
ci zawiera 48%.

Wskutek nagrzewania toksynonu w suchej epruwetce wy
dzielają się pary aniliny, a na chłodniejszych miejscach probówki 
osiada opar rtęci. W wodnym roztworze rtęć daje się wykryć zapo- 
mocą chlorku cynawego. Gdy zagotujemy toksynon z ługiem, mie
szaninę zakwasimy, poddamy dwuazowaniu i sprzęgniemy z a-na- 
ftolem. to otrzymamy jaskrawe czerwone zabarwienie.

Toxynon zalecany bywa w przypadkach przymiotu. Wstrzy
kuje się podskórnie 01—0.2 gr. dziennie. Fabr. Zjednoczone Zakła
dy Chemiczne, Charlottenburg.

Tranjodin. Emulsja tranowa, zawierająca jod, Cale. glyceri- 
nophosphoricum, glycerynę, olejki eteryczne. Fabr. Machalla, Poznań.

Transannon. Powleczone srebrem tabletki, zawierające zwią
zek ichtyoln, roślinny, łagodnie przeczyszczający środek, sole ma
gnezowe i wapniowe. Stosuje się przeciw dolegliwościom w okresie 
przekwitania. Zażywa się 3 razy dziennie po 1 — 2 tabletek przez 
3 — 4 dni. W czasie kuracji transannonowej należy unikać picia 
trunków alkoholowych, mocnej kawy, kwaśnych potraw oraz ką
pieli powyżej 28 st. Fabr. Gehe i S-ka, Drezno.

Transpirin. Tabletki, zawierające po 0.49 gr. aspiryny i 0.01 
acidolu (chlorowodorek betainy). Fabr. A. Low, Wiedeń.

Traumaticin. 10%-wy roztwór guttaperki w chloroformie. Nie
mal bezbarwny syropowaty płyn. Używa się do opatrunków w prak
tyce dentystycznej.

Trefol. Amylowy ester kwasu salicylowego. Bezbarwny lub 
żółtawy płyn, nierozpuszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w al
koholu. Stosuje się zewnętrznie jako środek przeciwreumatyczny.

15

nowy, topiący się w temp- 116". Pod wpływem ługu wydziela tor- 
amina chlor, a następnie amoniak. Służy jako środek, łagodzący ka 
szel Zażywa się po 0.1 gr. do 6 razy dziennie. Fabr. Athenstaedt 
i Redecker, Hemelingen koło Bremy.

Totopon. Mieszanina alkaloidów z opium. Hypnoticum i Nar- 
coticum,

Toxodesmin. Mieszanina 1 cz. Natr. sulfuric. i 2 cz. Carbo 
sanguin. Zażywa się 1—4 razy dziennie po 5 gr. Antidiarrhoicum 
i przeciw nadkwasowości. Fabr. Chem. „Amsterdam", Ymuiden— 
(Hollandja).

Toxynon. Natrium acetaminomercuribenzoicum
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Treposan. Zawiesina bursztynianu bizmutu w wyjałowionej 
oliwie. W strajkuje się międzymięśniowo przeciw kilo. Fabryka— 
Chatelain—Paryż.

Treupelsche Tabletten. Tabletki nasenne i uspakajające, za
wierające fenacetynę, asoirynę, kodeinę i sole źródlane w Rombur- 
gu. Fabr. Hofapotheke, Bad Homburg.

Tribrom. Tablettae Tribromi effervescentes. Zawierają po 
0.4 gr. bromków potasowego i sodowego i 0.2 gr. bromku amono
wego. Służy jako środek uśmierzający.

Tribromnaphtol. Szaro biały krystaliczny proszek, nie roz
puszczalny w wodzie, łatwo rozpuszczalny w alkaliach i organicz
nych rozpuszczalnikach. Topi się w temp. 155°. Roztwory trójbro- 
monaltolu barwią się pod wpływem świat'a. Ogrzewany w suchej 
probówce wydziela trójbromonaftol gaz (bromowodór). Ogrzewany 
z rozcieńczonym kwasem siarkowym i nieznaczną ilością nadmanga
nianu potasowego, wydziela trójbromonaftol zapach bromu. Gdy 
ogrzejemy trójbromonaftol w probówce z pyłkiem cynkowym, to 
wydzielać się poczną pary naftaliny, a po ostudzeniu na górnej czę
ści probówki dostrzedz się dadzą cząstki przesublimowanej naftaliny.

Trójbromonaftol używa się w 5% ym roztworze alkoholowym 
do dezynfekcji rąk. Fabr. Ohem. Ladenburg (Badenja).

Tribromonal. Tabletki, zawierające po 0.12 gr. weronalu- 
0.4 gr Kal. bromat., n.4 gr, Natr. bromat i 0.2 Ammon. bromat. 
oraz kwas winowy i dwuwęglau sodowy. Fabr. Bracia Radanowicz, 
Praga.

Tricalcina. Mieszanina przyswajalnych soli wapnia, używa
na w przypadkach krzywicy, kaszlu, skrofułów. W handlu znajduje 
się pod postacią proszku, ziarenek, opłatków, tabletek i czekoladek; 
mieszaniny z arrhenalem, z adrenaliną i z fluorkiem wapnia. Doro
śli zażywają po 3 opłatki dziennie, dzieci — po 2 opłatki dziennie. 
Fabr. Laboratorium „Scientia", Paryż.

Tricalcol Połączenie obojętnego fosforanu wapnia z białkiem 
Biały bezwonny proszek, pozbawiony smaku, nierozpuszczalny w wo
dzie i w zwykłych rozpuszczalnikach; rozpuszcza się natomiast w al
kalicznych płynach (w roztworze dwuwęglanu sodu) Alkaliczny 
roztwór trikalkolu może być zagotowany, przyczem fosforan wapnia 
się nie wydziela. Zawiera około 20% Tricalcium phosphoricum i 80% 
kazeiny.

Trikalkol stosuje się jako rozpuszczalny w jelitach przetwór 
wapniowy. Dawka dla dorosłych wynosi 2 gr., dla dzieci — 1 gr. 
Fabr. Dr. W. Wolff i S-ka. Elberfeld

Tricarbin. Glycerynowy ester kwasu węglowego. Biały bez
postaciowy proszek, rozpuszczalny w gorącej wodzie, kwasie octo
wym lodowym i estrze octowym, niemal nierozpuszczalny w alko
holu. eterze, chloroformie i benzolu. Topi się w temp. 149°. Wsku
tek dłuższego gotowania z wodnemi lub alkoholowemi roztworami 
alkaloidów lub z kwasami ester zmydla się. Wskutek gotowania 
z kwasami wydziela się kwas węglowy, który z wodą wapienną daje 
biały osad. Służy jako podstawa do środków lekarskich. Fabr. Dr. 
Scheublo i Dr, Hocbstetter, Tribuswinkel (Austrja).

Trichon. Wielowartościowa trichophytina. Brunatnawy płyn 
o zapachu trójkrezolu. Stosuje się w przypadkach chorób, wywoła
nych przez grzybek strzygący (liszaj wyłysiający. figówka). Wstrzy-
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kuje się podskórnie w zagłębienie obojczyka lub międzymięśniowo 
w pośladki; naprzód 0.1 cm3, po upływie 3 — 5 dni 0,2 cm3. Fabr. 
E. Schering, Berlin.

Trichophylon. Przetwór bakteryjny. Gęstawy. brunatnawo-czer- 
wony bezwonny płyn. Stosuje się w przypadkach figówki, liszaja 
wyiysiąjącego i t. p. Fabr. Meister. Luciu < i Briining, Hoechst.

Trichosykon. Przetwór bakteryjny. Wstrzykuje się podskórnie 
w ramię 0 025 cm3, stopniowo zwiększając dawkę do 0,2 em:i, z przer
wami 4—5-dniowemi. Fabr. Kalle i S ka, Biebrich nad Benem.

Tricho-Yatren. 3l i% wy roztwór yatrenu z domieszką miesza
niny toksyn rozmaitych pokoleń Trichophyton. W handlu znajduje 
się w 5 koncentracjach toksyn. Fabr. Serum Werke Behring, Ma
gdeburg.

Triol. Preparat, zastępujący Liq. Kresoli saponatus; zawiera 
50% krezolu i 10% mydlą. Fabr. G. Richter, Budapeszt.

Triphal- Natrium aurobenzimidazolcarbonieum
C6H3N . NH . CSAu . COONa 4- 2 H20.

Jasno-żółty proszek, rozpuszczalny w wodzie i słabo ogrzanej giyce- 
rynie. Roztwory te posiadają słabo alkaliczny odczyn. W  alkoholu 
i eterze nie rozpuszcza się. Zawiera około 44% złota. Po zagotowa
niu 3 cm3  1 2%-go wodnego roztworu tripbalu z 3 cm3 33%-go ługu 
sodowego i 2 kroplami chlorku cynawego, wydziela się na ściankach 
probówki zwierciadło metaliczne. Po zagotowaniu 3 cm3 takiegoż 
roztworu trifalu z l cm3 ługu sodowego i 3 kroplami świeżo spre
parowanego roztworu chlorowodorku fEnylokydrazyny (1 : 10), płyn 
niebieszczeje i nabiera w świetle wpadającem zabarwienia czerwo
nawego. Odczynnik Nesslera daje z roztworem Trifalu żywe za
barwienie żółte. Kwasy strącają z roztworów, trifalu osad, rozpusz
czalny w alkaliach.

Roztwór 0.1 gr. trifalu w 1 cm3 wody winien być klarowny, 
a rozcieńczony 2 cm3 wody i zmieszany z 0.5 cm3 kwasu solnego 
nie powinien zmieniać się od wody siarkowodorowej. Przesącz 
z 2%-go roztworu trifalu, zakwaszonego jedną kroplą kwasu azo
towego, może conajwyżej słabo mętnieć od roztworu azotanu srebra 
lub baru. Roztwór 0.05 gr. trifalu w' 5 cm3 wody, po dodaniu 3 kro
pli roztworu azotynu sodowego, B kropli kwasu solnego i takiej ilo
ści roztworu 3-naftolu (0.01 gr. w 5 cm3 l -+- 2 rozcieńczonego 
ługu sodowego), aby pierwotny osad ponownie się rozpuścił — nie 
powinien barwić się na czerwono.

Triphal stosuje się do leczenia gruźlicy. Dawka wynosi 
0.025—0.2 gr., stopniowo zwiększając dawki w przerwach tygodnio
wych. Triphal rozpuszcza się bezpośrednio przed wstrzyknięciem do- 
żylnem w 0.5 — 2 cm3 destylowanej wody. Fabr. Meister, Lucins 
i Briining. Hoechst.

Triphenylstibinsulfid. =  Sulfoform.
Triposan, Kapsułki żelatynowe, zawierające Ol. Santali, Extr. 

Kawa-Kawa, Salol i Hexametbylentetraminum. Stosuje się w przy
padkach rzeżączki.

Trisalven. Roztwór żywic,w ciałach balsamicznych z domie
szką fenołokamfory i sublimatu. Żółty gęsty płyn o wyraźnym za
pachu kamfory. Działanie polegać ma ua utrwaleniu na przeciąg 
kilku godzin środka dezynfekcyjnego na miejscu pożądanem. Fabr. 
Dr. Oestreicher, Berlin.
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Trisantol. Kapsułki żelatynowe, zawierające 0.4 gr, OL San- 
tali salicylic. c. Extr. Herniariae et Uvae Ursi dialysat. Używa się 
przeciw rzeżączce.

Tritonal Tabletki, zawierające po 0.15 gr. Calcium i Natrium 
glyeerinopbospboricum oraz 0.001 gr. Śtrychninum glycerinophospko- 
friciun. Lek skrzepiający.

Trivalin. Wodny roztwór, zawierający 1.935% Horphium iso- 
valerianicum. 0.37% Coffeinum valerianicum, 0.506% Cocainum vale. 
rianicum. Używa się do injekcyj zamiast roztworów morfiny. Fabr 
Fahlberg, List i S-ka, Magdeburg

Trivetin. Tabletki zawierające 0.25 gr. antipiryny, 0.625 gr- 
fenacetyny i 0.125 gr. Cofrein. natrio-benzoicum.

Trixidin. Zawiesina, zawierająca 30$ trójtlenku antymonu. 
Stosuje się w przypadkach choroby śpiączki.

Trophil. Wodny roztwór do injekcyj podskórnych, zawierają
cy w 1 cm3 0 015 gr. arsenu i 0.004 gr. wapnia Używa się jako 
środek, wzmacniający ilość czerwonych ciałek krwi. Fabr. Suchsi- 
sches Serumwerk, Drezno.

Tropoferrin. Tabletki czerwonawo - brunatne, zawierające 
0.025 gr. żelaza pod postacią łatwo przyswajalną (w związku zsnb- 
stancją białkową). Zażywa się 3 razy dziennie po tabletce, po je 
dzeniu. Fabr. Dr. Laboschin Berlin

Troposana. Środek zapobiegawczy przeciw malarji. Zawiera 
chininę, bizmut, rabarbar, Cale. glycerinophosphoricum, talk, cukier 
mleczny, arszenik i beri. oxydat. saccharatnm.

Tryen. =  Yatrer.
Trypaflavin. Kwaśny chlorek 3-6 dwnamino-10-metyloakrydy- 

ny. Żółty bezwouuy proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i glice
rynie. rozpuszczalny też w alkoholu. Wodne roztwory dają się wy
jaławiać. W stężonym kwasie siarkowym rozpuszcza się na żółto, 
przyjmując intensywną niebieskawo-zieloną fluorescencję. Roztwór 
w rozcieńczonym kwasie solnym barwi się od azotynu sodowego na 
fioletowo. Stosuje się bądź lokalnie, jako środek antyseptyezny 
i obezwauiająey przy leczeniu ran, egzemy i t. p., bądź do wstrzy- 
kiwań między tylnych w roztworze 1/2. 1 do 2%-y w przypadkach 
chorób septycznych, influenzy i t. p. W handlu znajduje się pod 
postacią proszku, proszku obojętnego (Neutral • Trypaflawin), inje
kcyj, przysypki 5%-ej, maści 2$-ej, gazy 2- i 4%-ej i tabletek do pre
parowania roztworów. Fabr. L. Cassella i S ka, Frankfurt n.M.

Trypanowy błękit. Barwnik dwuazowy z tolidyny i aminona-
fłolodwusulfonianu sodowego. Używa się w praktyce weterynaryj
nej. W handlu znajduje się pod postacią proszku i l%-go roztworu 
w ampułkach. Fabr. L. Cassella i S-ka, Frankfurt n.M,

Trypanowa czerwień. Barwnik z szeregu benzopurpuryny. 
Brunatnawo czerwony proszek, rozpuszczalny w wodzie. Stosuje się 
w przypadkach raka w żołądku, zapalenia gruczołów limfatycznych. 
Używa się do wewnątrz lub do wstrzykiwań podskórnych.

Trypas alfiol. Pochodna safraniny o własnościach trypanobój- 
czych. Zalecany w przypadkach zarazy pyskowej i racicowej u by
dła rogatego.
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Tubarsyl. Roztwór tuberkuliny Kocha i atoksylu w ampuł
kach. W  handlu znajduje się w dwojakiego rodzaju mocy. Służy do 
leczenia gruźlicy. Fabr. B. Hadra, Berlin.

Tuberculocarpin. Przetwór tuberkuliczny, zawieirający 0.0005 
gr. pilokarpiny. Fabr. Dr. Eresenius, Frankfurt nad Menem.

Tuberculojodin. Przetwór tuberkuliczny w 3 koncentracjach, 
po 0.00101—0.01O1 i 0.1001 gr. tuberkuliny; zawiera też jod, począ
wszy od 0.053 gr. we wzrastających ilościach. Fabr. Dr. Fresenius, 
Frankfurt nad Menem.

Tuberculosine. Przetwór, składający się z 2 roztworów, jeden 
z nich zawiera 3.4 gr. bromku potasowego, 12 gr. gliceryny, 0.1 gr. 
olejku cynamonowego, 0.17 gr. Tinct. Capsici, Cochenilla, 0.06 gr. 
Natr. hydrooxydatum i wodę do 100 gr.; drugi zawiera—1S gr. gli
ceryny, 0.1 gr. Ol. Amygdalar. aetber., karmel i wodę. do 100 gr.

Tuberin. Zawiera podług danych producenta Kal, sulfoguaja- 
colicum, Natr. telluric, Sirup. Coffeae, Cognac. Aqua Naphae. Sto
suje się w przypadkach gruźlicy, zapalenia oskrzeli, astmy.

Tuberkinin. Pigułki, zawierające tuberkulinę Kocha, węglany 
chininy i kreozotu, lub ampułki, zawierające po 0.1 gr. Chininum 
łaeticum i tuberknlinę Kocha w dawkach od ‘ /1000 do 100 mig.

W handlu znajduje się też preparat Tuberkinin-Durodenal — 
pigułki, zawierające zamiast węalann kreozotu—atoksyl. Służy do 
leczenia gruźlicy. Fabr. Friedrich-Apotheke—Berlin,

Tuberkulin A. F. Tuberkulina, pozbawiona albumoz, otrzyma
na z hodowli ludzkich bakteryj gruźliczych na pożywce, zawierają
cej nieorganiczne sole, cytryniany i asparaginę. Fabr. Meister, Lu- 
cins i Bruning—Hoecbst.

Tuberkulin Rosenbach. Przetwór tuberkuliczny, w którym 
trujące nieprzyswajalne substancje zostały jakoby przytłumione sub
stancjami, działającemi leczniczo. Brunatnawy. przezroczysty płyn
o swoistym zapachu, zawierający 0.5% fenolu, jako środka konser
wującego. Fabr. Kalle i S ka—Biebrich nad Renem.

Tuberculo-Protein. Przetwór tuberkulinowy, zawierający dwa 
razy większą ilość zawiesiny bakteryj, niż preparat Kocha. Zażywa 
się wewnętrznie 0.5 do 1 cm3. Fabr. Rump i Zehners—Hannover.

Tubobiennal. Antigonorrhoicum w tubkach metalowych, skła
dająca się z kateterpuryny, zawierającej środek bakterjobójczy. 
Fabr. H. Melzer—Meiningen.

Tulisan. Płyn do inhalacyj, zawierający balsam peruwiański 
oraz 0.94% Alypinum nitricum, 0.47% Eumydrinum, 5% wyciągu
1 nadnercza (1:1000) i 20% glicerinum. Środek od astmy. Fabr. Dr. 
L. Oestreieher—Berlin.

Tussalvin. Roztwór Hydrochininum hydrochloricum w 0,8% 
owym roztworze chlorku sodowego w ampułkach. Służy do injekcyj 
międzymięśniowych w przypadkach kokluszu. Fabr. Apteka Simona 
Berlin.

Tussiflorin. Zawiera wyciągi płynne z Polygala amara, Sani- 
cula, Mentha Crispa, Farfara, Liquiritia, Hieraćium, Millefolium 
oraz Sirupns tolutanns 1:5.

Tussilyt. Roztwór 0.1 gr. do 1 gr. Hydrochininum hydrochlo- 
ricum z domieszką 0.025 — 0.2 gr. weronalu. Służy do lewatyw. 
Fabr. B. Hadra—Berlin.
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Tussiva. Extr. Castan sacchar., otrzymane z liści kasztano
wca. Zawiera też napar z Rad. Altliaeae, Rad. lpecacuanhao. Rad. 
Sonegae, emulsję migdałową, glicerynę, cukier i Liq ammonii ani- 
sati. Używa się w przypadkach kokluszu. Fabr Bracia Keller-Frei- 
burg w Badenji.

Tusslets. Tabletki od kaszlu, zawierające 0.7% Stib. sulfurat. 
aurantiac, 2% kwasu benzoesowego, 60% cukru i olejki eteryczne. 
Fabr. Sieco—Berlin.

Tussobromin. Sirupus Bromoformii compositus. Zawiera bro- 
moform, kodeinę, balsam tolutanski Aconitum. Malinowy syropo- 
waty płyn o zapachu bromoformu. Używa się w przypadkach koklu
szu, kataru oskrzeli i t. p. Fabr. Apteka Hygiea—Wrocław.

Tussolin. Tabletki od kaszlu, zawierające między innemi men
tol, Rad. Ipecacuanhae, Stib. sulfurat. aurant, Fabr. Elaoor — Gó
rzno na Pomorzu.

Tutocain. Sól chlorowodorowa dwumetyloaminometylo-p-ami- 
nobenzoylooksybutanu

cn3.
; n - c h 2- c h (Ch 3) - c h (c h ,) . ococ6h 4n h 2 . hci.

CH,
Niemal bezwonny, niemal biały proszek krystaliczny, łatwo rozpu
szczalny w wodzie, trudno — w alkoholu. 10%-wy wodny roztwór 
jest niemal bezbarwny, posiada obojętny odczyn na lakmus, topi się 
w temp. 213—215“ . Roztwory tutokainy dają się wyjaławiać przez 
nagrzewanie. Na języku wywołują uczucie znieczulenia.

Roztwór sublimatu strąca z roztworu wodnego tutokainy biały 
osad; roztwór jodu—daje osad brunatny. Ług sodowy lub potasowy 
wydziela z wodnego roztworu tutokainy—po nagrzaniu do 50°—żół
tawy olej. Roztwór 0.1 gr. tutokainy w 5 cm'1 wody, zakwaszony 
2 kroplami kwasu solnego i zadany 2 kroplami roztworu azotynu 
sodowego, daje z roztworem 0.2 gr. 8-naftolu w 1 cm* ługu sodo
wego i 9 cnU wody—czerwouy osad.

10%-wy roztwór tutokainy w kwasie azotowymi powinien być 
bezbarwny. Woda siarkowodorowa nie powinna zmieniać roztworu 
tutokainy. 5 cm3 roztworu tutokainy (0.1—5), zakwaszone 3 kroplami 
rozcieńczonego kwasu siarkowego powinny natychmiastowo odbar
wiać 1 kroplę roztworu nadmanganianu potasowego.

Tutokainę stosuje się jako środek miejscowo znieczulający 
w roztworze 0.125—5%. Domieszkę suprareniny należy dodawać bez
pośrednio przed zastosowaniem. W handlu znajduje się pod postacią 
tabletek i w roztworze w ampułkach. Fabr. Fr. Bayer— Elbcrfeld.

Tyleas in. Calcium acetylosalicylicum.
Tyramin. Para-hydrosyphenylaethylaminum hydrochloricum 

CeH4(OH) . CH2OHsNHj . HCI. Biały krystaliczny proszek, roz
puszczalny w wodzie; topi się w temp. 268—270 . Wodny roztwór 
posiada odczyn obojętny. Nasyćmy wodny roztwór tyraininy. zalka- 
lizowany amoniakiem lub sodą wydziela wolną zasadę (oksyfenyl- 
etylaminę) pod postacią bezbarwnych kryształków, topiących się 
w temp. 150*. Z roztworem chlorku żelazowego daje roztwór tyra- 
miny fioletowo-czerwone zabarwienie. Z odczynnikiem Meyera roz
twór tyraminy odczynu nie daje. W handlu zi aj duje się pod posta-



cią tab'etek, zawierających 0.005 gr. preparatu. Jedną tabletkę roz
puszcza się w wodzie i wstrzykuje pod skórę, jako środek, obniża
jący ciśnienie krwi. Fabr. Burrougks Wellcome i S-ka—Londyn

Tyrosamin Oksyfenyletylamina C6H4(0H).CH2CH2NH2. Syn
tetycznie otrzymana część składowa sporyszu. Służy jako środek, 
wywołujący bóle porodowe.

Tysabenal. Tabletki od kaszlu, zawierające Natrium benzoi- 
cum, Thymolum Fabr. Burk—Stuttgart

Ulcerine. Maść, zawierająca po 3 gr. Extr. viride populi nigr , 
Extract. flarum populi balsamie., Estract. aąuosum populi tremu- 
lant., po 5 gr wodnych wyciągów z Atropa belladonna. Hyoscya- 
mus niger. Solanum nigrum i Papaver somnifernm 5 gr. balsamu 
peruwiańskiego i 40 gr. szmalcu. Nakłada się maść 2 razy dziennie 
w przypadkach zapalenia skóry, wywołanego promieniami radowemi.

Ulsanin Mieszanina jodku sodowego z nadboranem; wydziela 
przy zwilżeniu jod. Służy jako środek dezynfekujący, jako przysyp- 
ka, Fabr. Kosz-Budapeszt.

Unguentine. Wazelina, zawierająca 15% ałunu, fenolu, 5% 
ichtyolu, 5% tlenku cynku oraz aromatyczne i antiseptyczne olejki. 
Służy jako maść antyseptyczna.

Unguentum Duret. Baume du Dr. Baissade. Zawiera 8 cz. 
Sulf. praecipit., 15 cz. Picis Lithantracis, 32 cz. A dipis Danae, 12 cz. 
Campkorae, 3 cz. Olei Chaulmoogra, 30 cz. Vaselinum album.

Unguentum Merz Vanafol. Zawiera 40% wazeliny żółtej i 60% 
naftalanu. Służy do smarowania w przypadkach reumatyzmu.

Unguentum mirabile. Zawiera 0.5 cz. Hydrarg osydat. rubr., 
10 cz. Olei Fagi aether. 5 cz. kamfory. 35 cz. Unguent. paraftini, 
ń cz. Acid. borici, 5 cz. Ol. Olirarum i 40 cz. Cetacei.

Unisal Tabletki, zawierające aspirynę, tiokol, siarczan chininy, 
i Ol. Menthae piperitae.

Upsalon. Osymercuri.o-chlorphenolnatrium. W handlu znaj
duje się pod postacią mydlą, służącego do dezynfekcji rąk i instru
mentów chirurgicznych.

Uralysol Tabletki, zawierające urotropinę, lysidinę, helmitol, 
sole litowe i acidum thymicum. Zażywa się w przypadkach ar- 
cretyzmu.

Uranoblen, Związek srebra z uraniną. Czerwouawo-brunatny 
proszek, rozpuszczalny w wodzie. Zawiera 40'*, srebra. Wodny roz
twór nie daje osadów z białkiem i solami. Stosuje się do leczenia 
rzeżączki.

Urapurgol. =  Helmitol.
Uratone. =  Hexamethylentetraminum.
Uratrine. =  Hexamethylentetraminum,
Urazine. Citrosalicylan piperazyny. W handlu znajduje się 

pod postacią tabletek i granulek musujących. Fabr, Usines du Rhone 
Lyon.

Ureabromin. Związek bromku wapnia i mocznika.
CaBr, . 4 CO(NH,)2.

Hygroskopijny, biały krystaliczny proszek, bardzo łatwo rozpuszczal
ny w wodzie, łatwo też—w alkoholu; w eterze i chloroformie się
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nie rozpuszcza. Nie posiada zapachu, a smak posiada chłodzący, co
kolwiek gorzki. Zawiera 36% bromu. Topi się w temp. 1861. Stopio
na w suchej epruwetce lub w tygielku porcelanowym, wydziela ure- 
abromina pary amoniaku; amoniak wydziela się również, gdy prażyć 
ureabrominę z wapnem sodowanem. Gdy syrop ten rozpuścimy 
w wodzie i dodamy ługu sodowego oraz kilka kropli roztworu siar
czanu miedziowego, to płyn stanie się czerwonym, a po dodaniu 
większej ilości siarczanu miedzi — fioletowym. Ureabrominę używa 
się zamiast soli bromowych, w przypadkach neurastenii, histerji, 
epilepsji. Zażywa się 2 — 6 gr. na dobę; dzieci l/3 część tej ilości. 
Fabr. Gehe i S ka—Drezno.

Uregon. Syrop ze skórek pomarańczowych, zawierający uro
tropinę i kwas cytrynowy. Fabr. Klawe, Warszawa.

Ureochinin. Połączenie chininy, kwasu chlorowodorowego 
i mocznika Stosuje się pod postacią l%-go roztworn.

Uretrosan. Kapsułki żelatynowe, zawierające Ol. Santali 
Ostind. i Estr. Kawa-Kawa. Zażywa się przeciw rzeżączce.

Urexin. Ziółka, zawierające Folia Betulae, Uvae Ursi, Her- 
bae Equiseti, Herniariae. urotropinę, salicylan sodowy. Fabr. Więc
kowski—Warszawa.

Uricedol. Granulki, zawierające Natr. sulfuricum, Natr, ci
tricum, Lithium citricum, Natr. chloratum, Natr. tartaricum i Aci- 
dum citricum. Fabr. Karpiński—Warszawa.

Uricolysin. Sól musująca, zawierająca 35.6% piperazyny i 2.8% 
litu, pod postacią winianu. Zażywa się 4—6 miarek dziennie w przy
padkach artretyzmu, kolek nerkowych i t. p. Fabr. Jakr—Kraków.

Uridiatin. Środek od artretyzmu. Zawiera 60% Natr. sulphur, 
siec,, 20% Natr. citric. acid.. 15% Natr. citric. neutr., 2% Lith. citr., 
1 1/2% Natr. chlorat. i 1 1/2% Natr. tartaric.

Uridiatin C. Zawiera 40% Natr, sulfuric., natomiast 35% Natr 
citric. neutr.

Uridol. Zawiera Sidonal, Lysidinum bitartaricum, urotropinę 
Lithium benzoicum. Fabr. Karpiński, Warszawa.

Uriozon. Biały, lekki proszek o gorzkawym smaku. Zawiera 
Magnesium superosydatum, Piperazinum, Radix Apii i (Jortes Au- 
rantii. Zażywa się 3 razy dziennie po łyżeczce od herbaty w przy
padkach artretyzmu, skazy moczanowej i t. p.

Uripurin. Zawiera Natr. chlorat., Natr. sulfuric., Natr. tarta
ric., Natr. citricum. Granulki żółtawo-białe. Stosują się przeciw 
kazie moczanowej, podagrze, zapaleniu stawów. Zażywa się po 
'/ ,—1 łyżeczki od herbaty naczczo na ‘/2 godziny przed jedzeniem. 
Fabr. L. Spiess—Warszawa.

Urisal. Granulki, zawierające urotropinę, benzoesan sodowy, 
węglan litu i piperazinę. Stosuje się przeciw skazie moczanowej. 
Fabr. Dubois—Paryż.

Urodal. Granulki, zawierające sidonal, lyzidinę, urotropinę, 
Natrium benzoicum, Lithium benzoicum i Natr. phosphoricum. Fabr. 
Klawe—Warszawa.

Urogenin. Sól podwójna teobrominy i hippuranu litu. Diure-
ticum.



2 3 3

Uro-Hexoids. Tabletki, zawierające urotropinę i Lithium ben- 
zoicum. Służy jako środek antyseptyezny do leczenia przewodów 
moczowych.

Uro-Lenicet. Tabletki, ważące po 0.'5 gr., zawierające jedna
kowe ilości lenicetu i urotropiny. Zażywa się 3-razy dziennie po 
1—2 tabletek jako środek antyseptyczny przewodów moczowych, żo
łądka i kiszek. Fabr. Dr. Reiss, Berlin—Charlottenburg.

Urolitin. Granulki, zawierające piperazinę, Lysidinum bitarta- 
rieum, urotropinę, Lithium benzoicum i kwas chinowy. Stosuje się 
przeciw skazie moczanowej i t p. Fabr. Motor—Warszawa.

Uromeline. Tabletki z czystej urotropiny po 0.6 gr. Fabr. 
A Buisson—Paryż.

Urośemin, Roztwór 0.02 gr. kwasu moczowego, 0.0075 gr. 
Coeainum hydrochloricum i 0.00005 gr. Adrenalin, hydrochloric. 
w ampułkach po 2 cm3. Służy do injekcyj podskórnych w przypad
kach artretyzmu. Fabr, Dr. H. Rosenbach— Charlottenburg.

Urtiarsyl. Roztwór arszeniku, kwasu mrówkowego i środka 
miejscowo znieczulającego. Służy do wstrzykiwali podskórnych prze
ciw artretyzmowi. Fabr. B. Hadra—Berlin.

Usoline. Olej parafinowy.
Ususan. Czopki przeciw hemoroidom, zawierające rezorcynę- 

dermatol, ichtyol. tlenek cynku. Zakłada się 1—2 czopków dziennie- 
Fabr. Spiess—Warszawa,

Uleramin. =  Systogen.
Utu-Balsam. Mieszanina żywic z olejkami eterycznemi, wy

ciekająca z kory Balsamodendron gileadense. W handlu znajduje 
się pod postacią drażetek, zawierających 17% olejku anyżowego oraz 
Ol. Cedri. Używa się w przypadkach chorób dróg oddechowych.

Uvakasan Kapsułki żelatynowe, zawierające salol, żywicę 
Kawa-Kawa, Balsamum Copaivae, Extr. Herniariae i Extr. Uvae 
Ursi. Używa się przeciw rzeżąezce, Fabr. Dr. Stohr—Wiedeń,

Uzara. Przetwór z korzenia Uzara, rośliny afrykańskiej, za
wierającej glukozydy i goryczki, nie zawierającej alkaloidów i garb
ników. W handlu znajduje się pod postacią roztworu (2?,-go), ta 
bletek (0.005 gr. preparatu) i czopków po 0.005. 0.010 i 0.020 gr. 
preparatu. Używa się 3—6 razy dziennie po 30 kropli roztworu lub 
3—4 razy dziennie po 3—4 tabletek, lub 3 razy dziennie po. 1 czo
pku, przeciw dezynterji. katarowi żołądka i kiszek i t. p. Fabr. 
Uzara-Gesellschaft—Melsungen kolo Kassel.

Uzarotan Związek t a n i D y  z uzaronem. Stosuje się przeciw 
biegunce i a s t m i e .

Vacarbon. Tabletki, zawierające Carbo animalis, Extr. gentia- 
nae i Valerianae, mentol. Zażywa się 2—3 tabletki 2—3 razy dzien
nie. Fabr. Chemosan— Wiedeń

Vaccigon Wielowartościowa szczepionka gonokokkowa w am
pułkach. Fabr, Siicbsisches Sernmwerke—Drezno.

Vaccineur in. Przetwór bakteryjny z Bace. prodigiosus i stati- 
lokokków. Przeciw newralgjom, podagrze i t p. Fabr. Siichsisches 
Serum werk —Drezno.
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Vagipos. Czopki pochwowe, zawierające żelatynę, boroglice- 
rynę, mentol, tymol, jod, Hydrastis i środek znieczulający. Stosuje 
się w przypadkach zapalenia pochwy, zapalenia macicy i t p.

Vagisan. Tabletki, zawierające 14% Magnesium superosyda- 
tnm, Kalium bitartaricum i Talcum.

Valamin. Izowalerjanowy ester wodzianu amylenu 
(C H .W C .H ,). COO . C5H9.

Bezbarwny płyn o odczynie obojętnym, o zapachu i smaku, przypo
minającym kwas walerjanowy. Bardzo mało rozpuszcza się w wo
dzie, łatwo rozpuszcza się w lipoidach. Wrze w temp. 7.̂ , pod ci
śnieniem 15 mm. W handlu znajduje się pod postacią perełek żela
tynowych po 0.25 gr. Zażywa się 3 — 4 razy dziennie po kapsułce 
jako środek kojący. Fabr. Dr. Keumann i S-ka—Charlottenburg.

Valan. Podstawa do maści, otrzymana z tłuszczu owczego; po
siada zdolność pochłaniania trzykrotnej ilości wody Domieszka wa
zeliny lub tłuszczu wzmaga jeszcze tę zdolność. W handlu znajduje 
się pod postacią „A —Valanu“ -  z wodą i „T—Valanu“ — z tal
kiem. Fabr. Queisser i S-ka, Hamburg.

Vaibornine. Kapsułki, zawierające po 0.15 gr. związku bor- 
neolu, bromu i kwasu izowalerjanowego. Zażywa się 3—6 kapsułek 
dziennie. Fabr. H. Rogier—Paryż.

Valbromid. Musująca sól bromowa, zawierająca 10% wyciągu 
walerjany. Służy jako środek kojący. Zażywa się 3—4 razy dziennie 
po miarce soli, odpowiadającej 2 4 gr. soli bromowych i 1 gr. wa
lerjany. Fabr. „Stein"—Durlach w Badenji.

Valeral. Roztwór Natrium bromovalerianicum. Zażywa się 
jako środek kojący, łyżeczkę od kawy lub 4 kapsułki po 1 gr.

V leriopan. Wyciąg z walerjany. zawierający wszystkie czyn
niki działające surowca. Fabr. Pbarmakon — Frankfurt nad Menem.

Valerophen. Tabletki, ważące po 0.26 gr., zawierające fenol- 
ftaleinę i Mentholum valerianicum. Służy jako łagodnie działający 
środek przeczyszczający.

Valerylaminoantipyrina =  Neopyrin.
Valimenthol. Mentholnm valerianicum.
Valimbin. Yohimbinum yalerianicum.
Valiton. Przezroczysty ciemno brunatny płyn o słabym zapa

chu walerjany. Zawiera wyciąg z walerjany i Ferrum glycerino- 
phosphoricum. Zażywa się 2—3 łyżek stołowych dziennie. Fabryka 
Koelrenter— Hornberg.

Valobrom. Płynny przetwór walerjanowy, zawierający 10% 
soli bromowych. Zawiera mało alkoholu, cukier i goryczki. Zażywa 
się 2— 3 łyżek stołowych dziennie. Fabr. Kamtnerer—St. Blasien.

Valodigan. Wyciąg z naparstnicy i walerjany (1 :2). Jasno- 
hrunatny płyn o silnym zapachu walerjany. 30 kropli odpowiada 
0 5 gr. suchych liści naparstnicy Fabr. E. Tosse—Hamburg.

Valonal. Natrium monobromdiaethylbarbituricum. Białawy 
bezwonny proszek, o gorzkawym ługowatym smaku. W wodzie roz
puszcza się. Zawiera około 30% bromu. Służy jako środek kojący 
(po 0.25 gr,) i nasenny (po 0.5—0.75 gr.) wieczorem przed spaniem.
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Valophosphit. Syrop, zawierający Ferrum, Manganum, Cal 
cium, Kalium i Natrium hypophosphorosum, Chinin. sulfuricura, Kali 
citricum, T-ra. Strychni i Extr. Valerianae. Fabr. Laokoon—Lwów.

Valyfen. Izowalerjanowy ester alkoholu fenchylowego.
Vamianine. Pigułki, zawierające czynniki działające z Guaja- 

cum, Sarsaparilla, Corydalis oraz ślady złota i srebra koloidalnego. 
Fabr. Chatelain—Paryż.

Vana Winko wzmacniające, zawierające glycerofosforan wa
pnia i alkaloidy kory chinowej. Pije się 3 — 4 razy dziennie po 
1/2 kieliszka

Vanadarsin. Roztwór 1:2000 żółtego, niemal bezwonnego 
związku wanadu z arsenem. W hadlu znajduje się pod postacią kro
pli i roztworu w ampułkach. Zażywa się 5—20 kropli lub wstrzy
kuje podskórnie 1 cm3 roztworu, zawierającego 0.002 gr. wanadar- 
syny. Używa się do leczenia gruźlicy.

Vanadioform. Zawiera pięciotlenek wanadu i nadtlenek cyn
ku. Służy jako przysypka

Vanadioseptol Roztwór soli wanadowej Środek antyseptyczny.
Vansdioserum. Roztwór do injekcyj podskórnych. Zawiera 

chloran sodowy i ślady kwasu wanadowego.
Vanadoform. Vanadozon z dermatolem Zażywa się 0 5—1 gr. 

kilka razy dziennie lub służy jako przysypka.
Vanadozon. Przetwór, zawierający chloran sodowy i niezna

czną ilość związku kwasu wanadynowego.
Vanazon-Liquor. Żółty bez wonny płyn. zalecany w przypad

kach braku apetytu, biegunki, błędnicy. Zawiera 28% chloranu so
dowego i roztwór wanadynianu w rozcieńczeniu 1 : 1500. Zażywa się 
3 razy dziennie 10—20 kropli. Fabr. Finzelberg — Andernach nad 
Renem.

Vanodrin. Środek miejscowo znieczulający, używany w pra
ktyce dentystycznej. Składa się z roztworu nowokainy i chlorowo
dorku adrenaliny. W handlu znajduje się w ampułkach, zawierają
cych w 1 cm3 0.015 gr. nowokainy i 0,000l gr. adrenaliny. Fabr. 
Abt—Bazylea.

Vinolin. Jasno żółta podstawa do maści, posiadająca zdolność 
wchłaniania wody. Składa się z 5 cz. oksycholesteryny, 2 cz. wo
sku, 2 cz. parafiny stałej i 91 cz. parafiny płynnej.

Varalletes. Tabletki, zawierające antipirynę, cytrynian litu, 
piperazinę i bromek sodowy. Zażywa się w przypadkach artrety- 
zmu, skazy moczanowej i t. p.

Viricol. Czopki, zawierające mentol, Bismut. nitric., Zincum 
oxydatum, Acidnm tannicam. Fabr. Gąsecki — Warszawa.

Vasotonin. Roztwór Yohimbinum nitricum (0.01 gr.) i ure- 
tanu (0.05 gr. i w ampułkach. Służy jako środek, obniżający ciśnie
nie krwi w przypadkach Angina pectoris, arterjosklerozy i t. p. 
Fabr. Teichgraber—Berlin.

Venarsen. Roztwór Natr. kakodylic., Hydrarg. bijodat. i Natr. 
jodat. w ampułkach.

Venerixid. Tabletki, ważące 0.5 gr., zawierające po 0 001 gr. 
Hydrarg. chromie, osydulat.
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Ventrosan. Mieszanina nadtlenku magnezowego, węglanu ma
gnezowego i 0.5% benzoesanu sodowego. Służy do dezynfekcji jelit.

Veranacetin. =  Somnacetin.
Veramon. Połączenie 1 cząsteczki weronalu (28.48%) z 2 czą

steczkami pyramidonu (71.52%). Żółty proszek, topiący się w temp. 
95 — 97“. Łatwo rozpuszcza się w gorącej wodzie i organicznych 
rozpuszczalnikach. Wodny roztwór weramonu, przyrządzony w tem
peraturze pokojowej, zadany nieznaczną ilością kwasu octowego 
i kilkoma kroplami wody utlenionej, początkowo pozostaje bezbarw
nym, a po dodaniu kilku kropli rozcieńczonego kwasu solnego, przyj
muje barwę niebieską, przechodzącą w inne odcienie. Używa się po
0 4—0 6gr. (dzieci 0.1—0.3 gr.) w przypadkach bólów u tabetyków. 
bólu głowy, zębów i t. p. Fabr. E. Schering—Berlin.

Vericol. Maść wazelinowa, zawierająca kwas borowy, tlenek 
cynku, krezole, kamforę i ichtyol. Używa się do leczenia chorób 
skórnych.

Vermiculin. Unguentum Chinini campforat. comp. Jasno-żół- 
ta maść. zawierająca kamforę, chininę i tymol. Fabr. Honben—Bin- 
gen nad Renem.

Verobromal. Musuiąca sól bromowa, zawierająca weronal
i dioninę. Służy jako środek nasenny. Zażywa się jedną miarkę (od
powiadającą (0.25 gr. weronalu) w szklance wody. Fabryka Dr. 
L. Egger—Budapeszt.

Verodigen. Przetwór z naparstnicy, składający się w znacz
nej mierze z gitaliny. Biały bezpostaciowy proszek, dający po zwil
żeniu rozcieńczonym alkoholem krystaliczny wodzian; bardzo łatwo 
rozpuszcza się w wodzie i chloroformie Wodne roztwory rozkła
dają się wskutek nagrzewania do 30°. W handlu znajduje się pod 
postacią tabletek po 0.0008 gr. werodigenu (l tabletka odpowiada 
0.1 gr. Fol. Digitalis pulv. Fabr. C. F. Boehringer i S wio, Mann 
heira—Waldhof.

Verol. Środek na odciski. Zawiera kwas salicylowy, octowy, 
ktllodium. Fabr. Gąsecki—Warszawa.

Veronacetin. Tabletki, zawierające po 0.15 gr. Natrii diactbyl- 
barbiturici, 0.125 gr. phenacetin. 0,21 5 gr Codeiu. phosphoric. Słu
ży jako środek nasenny i uspakajający. Fabr. Dr. R, i Dr. O. Weil, 
Frankfurt nad Menem.

Veronidia. Roztwór weronalu w wyciągu płynnym kojąco 
działających roślin (Extract. fluid. Passiflora'. Służy jako środek 
uspakajający w przypadkach chorób nerwowych. Fabr. A. Buisson, 
Paryż.

Veropyrin. Mieszanina 0.01 gr. dioniny, 0.2 gr. veronalnatrium 
0.5 gr. Kalmopiryny. Służy jako środek nasenny.

Verrusan. Lithium —Magnesium saccharatum.
Vesicalsan Pigułki, zawierające substancje działające z Fol. 

Uvae Ursi. Używa się w przypadkach rzeżączki. Fabr. Reisholz— 
Dusseldorf.

Vesicogene. Roztwór kantarydyny w aseptycznym rozpusz
czalniku.

Vesieurin. Syrop z Fruct. Cannabis sativ.. Herb. Eąniseti, 
Herb. Hemiariae, Herb. Urticae, Fol. Uvae Ursi, Rad. Grentian.,
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zawierający 0.4% Natr. salicylic., 0.4% Extr. Valerianae i 1% Hexa- 
methylentetramin. Służy jako środek moczopędny i dezynfekujący 
przewód moczowy. Zażywa się 3 razy dziennie po 2 łyż. od kawy.

Vesicurol. Tabletki, zawierające po 0.25 gr. urotropiny, 0.05 
gr. salicylanu sodowego, 0.02 Extr. "Valerianae. 0.025 gr. Extr. fluid. 
Uvae Ursi i 0.025 gr. Extr. fluid. Herniar. Używa się w przypad
kach zapalenia pęcherza moczowego 3 razy dziennie 2—3 tabletek. 
Fabr. „ Austria* — Wiedeń.

Vialonga-Perlen. Perełki, zawierające Ol, Chenopodii, santo- 
ninę i 8 naftol.

Viburnin. Tabletki, zawierające po 0.12 gr. Extr. Viburni 
prunifol, 0.03 gr Extr. Aletris farinosae, 0 03 gr. Extr. Mitchellae 
rep. i 0.015 gr. Caulopbyllini. Lek skrzepiający i kojący.

Vigor. Pigułki, zawierające Chinin ferrocitric., Extr. Chinae 
aąuos. i Extr. Valerianae lub syrop, zawierający glycerofosforany. 
Służy jako środek wzmacniający. Zażywa się 3 razy dziennie po 
łyżeczce od herbaty.

Vin Labarraque. Wino chinowe na maladze. Fabr. E. Vai- 
llant—Paryż.

Vinoferrol. Winko, zawierające 0.3% żelaza, Cardamonium, 
Cork Chinae, Rad. Gentianae, Rad. Galangae, Caryophylli Rad. 
Zingiberis, Cort Aurantior., Fruct. Aurant, Herb. Cantauri minor., 
Cort. Cinnamom,, 40% wina i cukier. Służy jako lek skrzepiający, 
W handlu znajduje się też z zawartością 0.005% arszeniku.

Vinol. Zawiera wyciągi z Fucus vesiculosus, Cascara Sagra- 
da i Rheutn. Służy jako środek na odtłuszczenie.

Virilact Środek zapobiegawczy przeciw infekcji wenerycznej. 
Zawiera wodę utlenioną, metylopropyłofenol i glicerynę. Fabr. Dr. 
R. i Dr. O. Weil—Frankfurt nad Menem.

Virilium. Tabletki, zawierające 12% Extr. Colae, 0.2% Extr. 
Yohimb, 0.2% lecytyny, 81.6% węglowodanów. Zażywa się 3 razy po 
tabletce.

Visciol. Brunatny proszek, nierozpuszczalny w wodzie, za
wierający 15% substancji białkowej. Zawiera drożdże i węgiel drze
wny, Zażywa się 3 razy dziennie po łyżeczce od kawy lub po łyżce 
stołowej w przypadkach czyraków, dezynterji, paratyfusu, biegunki.

Vishimbin. Zawiera lecytynę i johimbinę. Używa się przeciw 
neurastenji.

Vital. Płyn, zawierający terpentynę, metylowy ester kwasu 
salicylowego, lanolinę, mydło. Służy do smarowania od reumatyzmu 
Fabr. Więckowski—Warszawa.

Vitalina. Pod tą nazwą w handlu znajdują się dwa prepara
ty—krople i sól. Krople zawierają wyciąg z Radix Rhei, Gentia
nae, Valerianae, Rhizoma Zedoariae, Herba Eąuiseti, Aloes, krocus. 
Sól składa się z węglanu magnezu i wapnia, dwuwęglanu sodowego 
i siarczanu sodowego, Fabr. Krause i Ziemęcki—Poznań.

Vitamina Chapelle. Mączka, zawierająca mannogalaktozę, dro
żdże, jajka wysuszone, mleko w proszku, kolę, cukier mleczny, mą
czki odżywcze, elementy osłonki ryżowej i inue. Fabi. Chapelie — 
Paryż
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Vitaminose. Tabletki, otrzymane z przetworu ze świeżego 
szpinaku, cukru i kakao. Używa się jako środek wzmacniający przy 
błędnicy, arterjosklerozie, krzywicy i t. p.

Vitosan. Przetwór, zawierający między innemi Rad. Valeria- 
nae. Zedoariae. Zingiberis i Gentianae, Cortex Condurango, Auran- 
tii, Obinae, Cinnamomi, Aloes i ziółka goryczkowe. Fabr. Laokoon 
Lwów.

Vitalito Pigułki, zawierające Extr. Fuci Vesiculos, Extr 
Frangulae, Extr Cascarae Sagrada desamarat. Środek na odtłusz
czenie.

Voca. Tabletki, zawierające po 0.1 gr. boraksu, 0.01 gr. men
tolu i cukier. Zażywa się w przypadkach kaszlu i chrypki

Voluntal. Trójchlorouretan O C1. C H O CO N H s. Uretan alko
holu trójchloroetylowego Białe igiełki, łatwo rozpuszczalne w cie
płej wodzie i alkoholu. Topią się w temp. 61—65’. Używa się jako 
środek nasenny i kojący w dawkach po 0.5 gr. do 2—3 razy dzie
nnie. w handlu znajduje się też pod postacią tabletek po 0.6 gr, 
Fabr. Fr. Bayer—Elberfeld.

Wuzin Sól chlorowodorowa izooktylohydrokupreiny. Bezarw- 
ny krystaliczny proszek o słabo kwaśnym smaku i kwaśnym odczy
nie. Wywołuje na języku słabe, lecz długotrwałe uczucie znieczule
nia. Łatwo rozpuszcza się w ciepłej wodzie, alkoholu i chloroformie, 
mało — w eterze, benzolu i kwasie solnym. Wodny roztwór wuzy- 
nv, zmieszany z wodą chlorową i nadmiarem amoniaku barwi się na 
zielono. Służy do dezynfekcji ran w roztworze 1: 10.000. Do litra 
roztworu tego dodaje się 0.6 gr, soli kuchennej, 0.5 gr. nowokainy 
i 0.00182 gr. suprarenin. bitartarie. Koztworów tych nie należy 
przechowywać dłużej niż 4 dni W handlu znajdują się też table
tki po 0.1 gr Vuzinum bydrochloricum. służące do preparowania 
roztworów. Fabr. Chininy Zimtner i S-ka — Frankfurt nad Menem.

Warolin. Pałeczki uretralne składające się z Ol. Cacao (0 8gr.), 
Sol. A lumnoli w glicerynie (3 krople 25 -̂go roztworu). Stosuje się 
przeciw rzeżączce

Wecalax. Pigułki na przeczyszczenie, zawierające Extract. 
Aloes. Extr. Rhei compos. i podofillinę. Podług innych źródeł za
wiera też jalapę i Extr. Belladounae. Zażywa się 2 pigułki. Fabr. 
C. Weimann—Wrocław.

Wecamenth. Drażetki, zawierające tiokol i mentol.
Wecasan. Tabletki zawierające fenokol, Natr salicylicum, 

Aeid, acetylsalicylic. Zażywa się przy przeziębieniach 1—2 tabletek.
Weigers-Bromsalz =  Castoreum Bromid. (Sal. bromatum 

efferv. cum Valeriana et Castoreo),
Wetlinal. Essentia Cupressae aromatica. Jasno-żólty-płyn, za

wierający olejek miętowy, tymiankowy, kosodrzewinowy i Ol. Cu
pressae. Służy do oddychania w przypadkach kokluszu i t. p. Fabr. 
Fr. Wellie—Magen,

Wermolin. Zawiesina ocukrzona i aromatyzowana, zawierająca 
Ol. Chenopodii anthelminthici i Ol. Ricini. Zażywa się łyżeczkę od 
herbaty lub łyżkę stołową, albo do lewatyw z gliceryną i wodą 
1 : 4 przeciw glistownicy robaczkowej. Fabr. Rademacher — Hilden.

Wilhelms Tee. Ziółka, „czyszczące krew“. przeciwartretyczne. 
i przeciwreumatyczne. Składają się z 56 cz. skórki z orzechów, 56 cz- 
wewnętrznej kory orzecha, 75 cz. kory wiązu, 50 cz, liści pomarań
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czowyeh, 35 cz. liści wietrznika, 56 cz. liści dryakwi, 1‘ /2 cz. pu
meksu, 75 cz. czerwonego sandałowca, 44 cz. korzenia łopianu więk
szego, ,3V2 cz. korzenia turzycy, 3’/2 cz. goździków. 8r/2 cz. kory chi
nowej, 57 cz. korzenia wietrznika, 75 cz. kopru. 75 cz. perzu, 67 cz. 
korzenia szczawiu kobylego, 75 cz. Rad. Liquirit, 35 cz. Rad Sarsa- 
parillae, 3'/„ cz kopru włoskiego, 3’/a cz. Scm. Sinapis. alb. i innych. 
Fabr. Fr. Wilhelm, Neun-Rirchen.

Wismulen. Złożona sól bizmutowo amonowa kwasu oksytrój- 
karhallylowego. Biały krystaliczny proszek, zawierający 48% bizmu
tu. W handlu znajduje się pod postacią roztworu w ampułkach. 
W 1 cm3 roztworu znajduje się 0.04 gr bizmutu. Fabr. J. E. Stro 
schein —Berlin.

Wismut-Diasporal. Koloidalny wodorotlenek bizmutu w roz 
tworze węglowodanu w ampułkach. Fabr V. Klopfer —Drezno.

Wolfram kolodalny. Czarny bezwonny proszek, pozbawiony 
smaku. Służy do celów diagnostycznych, zamiast bizmutu, w rent- 
genoterapji. Fabr. Hoyden —Radobeul kolo Drezna.

Wurmserol. Preparat w tubkach, zawierający w rozpuszczal
nej w wodzie masie —nowokainę, alsol, chinozol i t. p. Stosuje się 
przeciw glistnicy robaczkowej. Wieczorem i rano wprowadza się 
pewną ilość do odbytnicy. Fabr. Merz i S-ka—Frankfurt n.M.

Xifal-Milch. Kombinacja wyjałowionego mleka z krów. pozba
wionych gruźlicy, ze szczepionką przeeiw-jadową. Wstrzykuje się 
międzymięśniowo przeciw epile psji, 2—3 cm3 do 3 ra?y na tydzień. 
W handlu znajduje się w ampułkach po 2 i 5 cm3. Fabr. Śiichsi- 
schee Serumwerke—Drezno.

Yabs. Czekoladki, zawierające po 0 12 gr. fenolftaleiny, bak- 
terje Yogburt i ferment Yoghurt. Służy jako środek przeczyszczają
cy. Fabr. „Sarotti'1—Berlin.

Yalymbln. Yohimbinum valerianicum. Aphrodisiacum. Zażywa 
się 40 kropli 1%-go roztworu.

Yatren. Mieszanina 80% kwasu oxyjodocbinolinosu lfonowego 
i 20% dwuwęglanu sodowego. Żółty bezwonny proszek, rozpuszczalny 
w gorącej wodzie. Posiada własności bakterjohójcze. W handlu znaj
dują sin pod postacią pigułek po 0 25 gr.; pudru, zawierającego 1'% 
yatrenu i 90% talku: pod postacią proszku do ran, zawierającego 
90% yatrenu i 10% propezyny; pod postacią 5% go wodnego rozczy- 
nu; pod postacią mieszaniny z kazeiną (Yatren-Casein „slaby11: 3 cz. 
yatrenu. 1 cz Natr. biearbonic. i 2l/a cz. kazeiny, oraz „mocny1: 
3 cz. yatrenu, 2 cz. Fatr. biearbonic. i 5 cz. kazeiny); dalej pod po
stacią mieszaniny z rozmaitemi szczepionkami bakteryjnemu Stapby- 
lo-Yatren, Gono Yatren, Strepto-Yatren; dalej — Neuro-Yatren. 
Tricho Yatren i t. p. Fabr. Behring—Marburg.

Yeastin. Preparat drożdżowy, pozbawiony zapachu i smaku. 
W handlu znajduje się pod postacią proszku i tabletek.

Yoghurtol. Tabletki lub pastylki, zawierające Yoghurt.
Yohydrol  Yohimbinum hydrochloricum, wyrobu firmy I, D. 

Riedel w Berlinie.
Yopuamin. Tabletki, zawierające johimbinę i Extr. Mnira 

puamae. Zażywa się 3 razy dziennie po 3 tabletki.
Ysyn. Środek_ odżywczy. Biały proszek, pozbawiony smaku, 

zawierający 85 do 87% białka z mleka.
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Zebramal. Etylowy ester kwasu Fenylodwubromopropionowego 
C6H6. CHBr. CHBr. COOC2H5.

Biały krystaliczny proszek, nie rozpuszczalny w wodzie, łatwo roz
puszczalny w eterze i chloroformie, trudno w alkoholu. Topi się 
w temp. 74 — 75'. Zawiera 47.5% bromu. 20 cm3 2‘/2%-go alkoholo
wego roztworu zebromalu powinny od kropli roztworu ługu nor
malnego wobec fenolftaleiny barwić się na czerwono (barwa ta 
wszakże stopniowo znika). Przesącz, otrzymany po skłóceniu 1 gr. 
zebromalu z 20 cm3 wody przez minutę, powinien z kroplą rortworu 
azotanu srebra conajwyżej słabo opalizować. Popiołu zebromal po
zostawiać nie powinien. Zebromal stosuje się zamiast soli bromo
wych w przypadkach epilepsji. W słabych przypadkach l — 2 gr. 
dziennie, w cięższych przypadkach do 7 gr. dziennie; pod postacią 
proszku lub w tabletkach. Przechowywać należy zebromal, chroniąc 
przed działaniem światła. Fabr. E. Merck—Darmstadt.

Zematol. Przetwór z siarczku wapnia, ichtyolu, chlorku złota, 
Echinacea angustifolia. Stosuje się przeciw egzemie.

Zeozon. Pasta, zawierająca 3% łatwo rozpuszczalnej w wo
dzie orto-oksy-pochodnej eskuliny. Przeciw piegom.

Zibosal. Związek podwójny cynku z kwasami borowym i sa- 
cylowym. Bezbarwny bezwonny proszek, rozpuszczalny w wodzie; 
Środek antyseptyczny, u żywany do przemywania i okładów' pod po
stacią 0.4%-go roztworu w przypadkach zapalenia tkanki łącznej; 
w przypadkach rzeżączki stosuje się roztwór l%-wy. Stosuje się też 
przysypka l0% wa z glinką i maść 5- i 10%-wa. Fabr. Steinhardt, 
Heilbronn,

Zimtsaureaethylesterdibromid. =  Zebromal.
Zimtsaure-Allylester Allylowy ester kwasu cynamonowego, 

C0H ,.C B  =  OH. COOC3H5. Bezbarwny płyn, dający się mieszać 
z alkoholem i t uszczami. Stosuje się do leczenia fistuł na tle gru- 
żliczem.

Zincum dijodparaphenolsulfonicum. =  Zincum sozojodolicum.
Zincum ferrocyanatum. Zn2Fe(CN)6 + 3H20. Biały proszek 

nierozpuszczalny w wodzie. Stosuje się po 0.03—0.12 gr. kilka razy 
dziennie w przypadkach reumatyzmu, nieprawidłowości w miesiącz
kowaniu, procesów gastrycznych, najlepiej pod postacią pigułek.

Zinkenol. Mieszanina tlenku cynku, kwasu salicylowego, eu
genolu, izoeugenolu i octanu benzoylowego. Służy do zębów,

Zincopyrin. Sól podwójna z 1 cząsteczki chlorku cynku i 2 
cząsteczek antipiryny. Biały krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wo
dzie, rozcieńczonym alkoholu i chlorotormie. W eterze nie rozpusz
cza się. Topi się w temp. 156°. Zawiera 73.4% antipiryny i 26.5% 
chlorku cynku. Wodny roztwór cynkopyriny, zakwaszony kilkoma 
kroplami kwasu solnego, daje z kroplą roztworu azotynu sodowego 
zielone zabarwienie; z roztworu tego opadają zielone kryształki ni- 
trozoantipiryny. Wodny roztwór cynkopiryny daje z amoniakiem 
biały osad, rozpuszczalny w nadmiarze rozpuszczalnika. Z wodą 
siarkowodorową i siarczkiem amonowym daje roztwór cynkopiryny 
biały osad. Z wodnego roztworu cynkopiryny strąca się osad roz
tworem żelazo i żelazicyanku potasowego. Zinkopiryna nie powin-
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na bez zakwaszenia barwić się na zielono z roztworem azotynu so
dowego. W celu ilościowego oznaczenia antipiryny w cynkopirynie, 
strąca się. z roztworu cynkopiryny cynk roztworem sody, przesącz po 
zalkalizowaniu ługiem wykłóca benzolem lub chloroformem i roz
puszczalnik ten odpędza. Stosuie się przeważnie pod postacią 40% ej 
gazy zamiast 50% go roztworu chlorku cynku, do leczenia nie dających 
się operować procesów rakowych. Fabr. Knoll i S ka—Ludwigsha- 
fen nad Renem.

Zinkosin. Maść, zawierająca balsam peruwiański, siarkę, skro
bię, tlenek cynku, waselinę i tłuszczo.

Zittmanin. Decoct. Sarsaparillae compos. pod postacią table
tek, ściśle dawkowanych. Zażywa się 3 razy dziennie po 2 — 4 ta
bletek.

Zymocide. Zawiera 30,0 Extr. Hydrast canad. fluid., 30 0 
Extr Calendulae 2.4 gr. Zinc. sulfocarbolic., 15 0 Extr. Hamanie- 
lid, 15.0 Acid. boricum, 0.12 gr. Thymolnatrium, 0.12 gr. Menthol 
onz Ol. Gaultheriae, O' Eucalypti i Ol. Menthae virid w '/2 1. 
płynu.

Żmijecznik. Płyn do smarowmnia od reumatyzmu i t. p. Za
wiera między innemi mentol, eter, chloroform, Methylium salicyli - 
cum, Ol. Cajeputi. olejek miętowy, T-ra Benzoes. Fabr. Groblewski, 
Plymouth. Stany Zjednoczone Am Półn.
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