Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-2/2018. sz. közleménye
a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról
2018. EüK. 16. szám közlemény
(hatályos: 2018.10.12 - )
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 a Solutio merbromini
vényelőirat esetén – az alábbiak szerint – módosul.
A FoNo VII-nek az OGYÉI jelen közleményével történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben
történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó.
Orvosi cikkely
Solutio merbromini (Sol. merbromin.)
Dermatologicum. Antisepticum.
ATC besorolás: antiszeptikumok és fertőtlenítők – higanytartalmú készítmények – merkurokrom
D08AK04.
Javallat
Bacteriális, gombás bőrfertőzés.
Rp.
Merbromini
gramma semis (g 0,50)
Aquae purificatae
ad grammata viginti quinque (ad g 25,0)
M. f. solutio.
D. ad vitrum fuscum.
S.: Külsőleg. Dezinficiáló ecsetelő. [A pontos adagolást a vényen az orvosnak minden esetben fel kell
tüntetnie.]
Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.
Fontos tudnivalók
Csak vényre adható ki. Erős hatású szert tartalmaz. Kizárólag egészségügyi szolgáltató intézményben
alkalmazható. Alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a fertőzés más szerrel nem szüntethető
meg. A lehető legkisebb bőrfelületen, legfeljebb néhány napon át alkalmazható.
Hatóanyagok

Merbrominum: fertőtlenítőszer, szerves higanyvegyület.
Ellenjavallat
Ismert higany-túlérzékenység.
Figyelmeztetés
A szöveti törmelék gátolhatja a kezelés hatását. Nagyobb vagy hámfosztott területről a hatóanyag
felszívódik és a higanymérgezés különböző fokozatait okozhatja (pl. aplasticus anaemia).
Nyálkahártyára, szembe, szájba nem kerülhet. Terhesség, szoptatás alatt alkalmazása nem ajánlott.
Kölcsönhatás
Jódos fertőtlenítővel együtt nem alkalmazható.
Mellékhatásx
Dermatitis. Túlérzékenységi reakció, contact dermatitis.
Gyógyszerészi cikkely
Solutio merbromini
(Sol. merbromin.)
Merbrominum 0,50 g
Aqua purificata ad 25,0 g
Expedíció
Sötét üvegben vagy műanyag tartályban.
Szignatúra
Külsőleg. Dezinficiáló ecsetelő. [A vényen szereplő adagolás.]
Felhasználhatósági időtartam 1 hónap.
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