
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-1/2017. sz. közleménye 

a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról 

2017. EüK. 9. szám közlemény 1 (hatályos: 2017.05.29 - ) 

A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VII. kiadásának alkalmazásáról szóló 64/2004. (VII. 27.) 

ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása – az alábbiak szerint – 

az Alcoholum dilutum 70% és a Pulvis acidi ascorbici 200 mg vényelőiratokkal egészül ki. 

A FoNo VII-nek az OGYÉI jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben 

történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó. 

A FONO VII. ORVOSI KIADÁSA 

Alcoholum dilutum 70% 

(Alc. dil. 70%) 

Dermatologicum. Antisepticum. Dezinficiens. 

ATC besorolás: D08AX08. 

Javallat: az ép vagy enyhén sérült bőrfelület dezinficiálása. 

Rp. 

Alcoholi diluti 70% 

grammata quinquaginta (g 50,0) 

D.: ad vitrum fuscum. 

S.: Külsőleg. Ecsetelésre. 

Hatóanyag 

Alcoholum dilutum 70%: antisepticum, fertőtlenítő. 

Mellékhatás: sérült bőrfelületen csípő érzést okoz. 

A FONO VII. GYÓGYSZERÉSZI KIADÁSA 

Alcoholum dilutum 70% 

(Alc. dil. 70%) 

Alcoholum dilutum 70%    50,0 g 

Expedíció 

Jól záró, sötét üvegben. 

Szignatúra 



Külsőleg. Ecsetelésre. 

Dermatologicum. Antisepticum. Dezinficiens. 

Hatóanyag 

Alcoholum dilutum 70%: antisepticum, fertőtlenítő. 

Javallat: az ép vagy enyhén sérült bőrfelület dezinficiálása. 

Mellékhatás: sérült bőrfelületen csípő érzést okoz. 

A FONO VII. ORVOSI KIADÁSA 

Pulvis acidi ascorbici 200 mg 

(Pulv. acid. ascorb. 200 mg) 

Vitamin. 

ATC besorolás: A11GA. 

Javallat: C-vitamin hiányos állapot kezelésére, reconvalescenciában, olyan betegek számára, akik a C-

vitamin készítmények segédanyagaival szemben túlérzékenyek, vagy nyelési nehézséggel küzdenek. 

Rp. 

Acidi ascorbici 

centigrammata viginti (g 0,20) 

Dentur tales doses No quinquaginta (L) ad capsulas cerates, ad scatulam. 

S.: C vitamin pótlására naponta 1–2 port vízben vagy langyos teában feloldva bevenni. 

Hatóanyag 

Acidum ascorbicum: antioxidáns, vízoldékony vitamin. Folyamatos bevitele szükséges, mivel a 

szervezet szintetizálni nem tudja. Koenzimként fontos szerepet tölt be a szervezet oxidációs-redukciós 

folyamataiban. 

Ellenjavallat: vesekőbetegség az anamnézisben (magasabb dózisok esetében). 

Figyelmeztetés: tartós, nagy dózisú alkalmazás hirtelen abbahagyásakor rebound jelenség léphet fel 

és következményes hiánytünetek jelentkezhetnek. Magasabb dózisok tartós alkalmazásakor megnő a 

vesekő képződésének kockázata. 14 év alatti életkorban előnyösebb a kisebb egyszeri C-vitamin 

adagok bevitele, ezért a készítmény alkalmazása nem javasolt. 

Gyógyszerkölcsönhatások: befolyásolhatja más hatóanyagok felszívódását és egyes laboratóriumi 

vizsgálatok eredményét. 

Mellékhatás: hasmenés, gyomorirritáció előfordulhat. 



Megjegyzés: 10,0 g expediálható osztatlan por formájában, cerátzacskóban, dobozban, 200 mg 

aszkorbinsav kimérésére alkalmas adagolókanállal. Ebben az esetben a címkeszöveg az alábbiak 

szerint változik: 

S.: C-vitamin pótlására naponta 1-2 adagolókanálnyi mennyiséget vízben vagy langyos teában 

feloldva bevenni. 

A FONO VII. GYÓGYSZERÉSZI KIADÁSA 

Pulvis acidi ascorbici 200 mg 

(Pulv. acid. ascorb. 200 mg) 

Acidum ascorbicum     10,0 g 

50 db osztott porra 

Expedíció 

Cerátkapszulában, kartondobozban. 

Szignatúra 

C vitamin pótlására naponta 1-2 port vízben vagy langyos teában feloldva bevenni. 

Vitamin. 

Hatóanyag 

Acidum ascorbicum: antioxidáns, vízoldékony vitamin. Folyamatos bevitele szükséges, mivel a 

szervezet szintetizálni nem tudja. Koenzimként fontos szerepet tölt be a szervezetben az oxidációs-

redukciós folyamatokban. 

Javallat: C-vitamin hiányos állapot kezelésére. Reconvalescenciában, olyan betegek számára, akik a 

C-vitamin készítmények segédanyagaival szemben túlérzékenyek, vagy nyelési nehézséggel 

küzdenek. 

Ellenjavallat: vesekőbetegség az anamnézisben (magasabb dózisok esetében). 

Figyelmeztetés: tartós, nagy dózisú alkalmazás hirtelen abbahagyásakor rebound jelenség léphet fel 

és következményes hiánytünetek jelentkezhetnek. Magasabb dózisok tartós alkalmazásakor megnő a 

vesekő képződésének kockázata. 14 év alatti életkorban előnyösebb a kisebb egyszeri C-vitamin 

adagok bevitele, ezért a készítmény alkalmazása nem javasolt. 

Gyógyszerkölcsönhatások: befolyásolhatja más hatóanyagok felszívódását és egyes laboratóriumi 

vizsgálatok eredményét. 

Mellékhatás: hasmenés, gyomorirritáció előfordulhat. 

Megjegyzés: 10,0 g expediálható osztatlan por formájában, cerátzacskóban, dobozban, 200 mg 

kimérésére alkalmas adagolókanállal. 



Ebben az esetben a Szignatúra a következőképpen módosul: 

C-vitamin pótlására naponta 1-2 adagolókanálnyi mennyiséget vízben vagy langyos teában feloldva 

bevenni. 

 


