A GYEMSZI – Országos Gyógyszerészeti Intézet Fıigazgatósága FoNo VII.-1/2013.
számú közleménye
a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról
hatályos: 2013.09.30 –

2013. EüK. 14. szám
A Szabványos Vényminták Győjteménye VII. kiadása alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII.
27.) ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása az
alábbiak szerint módosul.
A FoNo VII.-nek a GYEMSZI – Országos Gyógyszerészeti Intézet Fıigazgatóság jelen
közleményével történı módosítása az Egészségügyi Közlönyben történı közzétételt követı 5.
naptól alkalmazandó.
A FoNo VII. orvosi kiadása

SUPPOSITORIUM HAEMORRHOIDALE
Antihaemorrhoidalis adstringens. Antiphlogisticum. Anaestheticum.
Javallat: Nodus haemorrhoidalis.
Rp.
Ephedrinii chlorati
centigrammata tria (g 0,03)
Lidocaini
centigrammata octo (g 0,08)
Bismuthi subgallici
Zinci oxydati
Balsami peruviani
aa centigrammata decem(aa g 0,10)
Acidi silicici colloidalis hydrophyli
centigrammata quinque (g 0,05)
Olei ricini

centigrammata quattuor (g 0,04)
Vehiculi
quantum satis
M.f. suppositorium.
Dentur tales doses No decem (X)
D. ad scatulam
S.: Végbélkúp. 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer. Hővös
helyen tartandó.
Megjegyzés: Csak vényre adható ki. Erıs hatású szert tartalmaz. A pontos
használati utasítást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell tüntetnie. A
kúp alkalmazása lehetıleg székelés és tisztasági lemosás után történjék.
Hatóanyagok:
Ephedrinium chloratuma: Sympathomimeticum, mely az adrenalinhoz képest
tartósabban, de enyhébben hat.
Lidocainumb: Savamid típusú, membránstabilizáló hatásmechanizmusú
localanaestheticum. Hatása gyorsan beáll, hatástartama rövid. Gátolja mind az
ingerület kifejlıdését, mind tovaterjedését.
Bismuthum subgallicumc: Antiphlogisticum, antisepticum, sebszárító,
hámosodást elısegítı.
Zincum oxydatumd: Enyhe adstringens.
Balsamum peruvianume: Enyhe antisepticum és hámosodást elısegítı.
Ellenjavallat: Instabil anginaa, cardialis arrhythmiaa, nem kontrollált magas
vérnyomása , porphyriaa. Túlérzékenységa,e. Veseelégtelenségben szenvedı
betegeknek bizmut adása ellenjavalltc.
Figyelmeztetés: Cardiovascularis megbetegedésben csak a haszon/kockázat
arányának figyelembevételével alkalmazhatóa. Terheseknek ne adjuka,c. A
bizmut átjut a placentán.
Mellékhatás: Efedrin túlérzékenységa (szorongása, álmatlanság a, szédülés a,
tachycardia a, extrasystole a, hányinger a, hányás a). Túlérzékenységi reakciób,
oedemab, igen ritkán anaphylactoid reakció b, de nem ad keresztreakciót az észter
típusú helyi érzéstelenítıkkel (pl. prokain). Allergiás reakciót válthat kie.
A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása


SUPPOSITORIUM HAEMORRHOIDALE
I.

Ephedrinum chloratum 0,30g

I.

Lidocainum 0,80g

I.

Bismuthum subgallicum 1,0g

I.

Zincum oxydatum 1,0g

I.

Acidum silicicum colloidale hydrophylum 0,50g

II.

Adeps solidus 50 4,0g

III.

Balsamum peruvianum 1,0g

III.

Oleum ricini

IV.

Adeps solidus 50

0,40g
qu.s

10 db végbélkúpra
Készítés:
Az I. alatti alkotórészek homogén keverékét a megolvasztott II. kb. 40 oC
hımérséklető olvadékával gondosan eldörzsöljük. A szuszpenzióban a III. alatti
alkotórészeket keveréssel eloszlatjuk, majd a kúpmasszát a megolvasztott IV.
szükséges mennyiségével elkeverjük, s a szuszpenzióból kb. 2 g átlagtömegő
kúpokat készítünk.
Expedíció:
Egyenként kasírozott alumíniumfóliába burkolva, kartondobozban.
Szignatúra:
Végbélkúp. 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer.
Hővös helyen tartandó.
Antihaemorrhoidalis adstringens. Antiphlogisticum. Anaestheticum.
Megjegyzés:
Csak vényre adható ki.
Erıs hatású szert tartalmaz. A pontos használati utasítást a vényen az orvosnak
minden esetben fel kell tüntetnie.
A kúpot lehetıleg székelés és tisztasági lemosás után kell bevezetni.
Hatóanyagok:

Ephedrinium chloratuma: Sympathomimeticum, mely az adrenalinhoz képest
tartósabban, de enyhébben hat.
Lidocainumb: Savamid típusú, membránstabilizáló hatásmechanizmusú
localanaestheticum.
Hatása gyorsan beáll, hatástartama rövid. Gátolja mind az ingerület kifejlıdését,
mind tovaterjedését.
Bismuthum subgallicumc: Antiphlogisticum, antisepticum, sebszárító,
hámosodást elısegítı.
Zincum oxydatumd: Enyhe adstringens.
Balsamum peruvianume: Enyhe antisepticum és hámosodást elısegítı.
Javallat: Nodus haemorrhoidalis.
Ellenjavallat: Instabil anginaa, cardialis arrhythmiaa, nem kontrollált magas
vérnyomása, porphyriaa Túlérzékenységa,e.Veseelégtelenségben szenvedı
betegeknek bizmut adása ellenjavalltc.
Figyelmeztetés: Cardiovascularis megbetegedésben csak a haszon/kockázat
arányának figyelembevételével alkalmazhatóa. Terheseknek ne adjuka,c. A
bizmut átjut a placentán.
Mellékhatás: Efedrin túlérzékenységa (szorongása, álmatlanság a, szédülés a,
tachycardia a, extrasystole a, hányinger a, hányás a.). Túlérzékenységi reakciób,
oedemab, igen ritkán anaphylactoid reakció b, de nem ad keresztreakciót az észter
típusú helyi érzéstelenítıkkel (pl. prokain). Allergiás reakciót válthat kie.

