
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet FoNo VII-2/2019. sz. közleménye 

a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról 

hatályos: 2019.11.26 - 

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

ESZCSM rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadásából az alábbi cikkelyek 

törlésre kerülnek: 

Glycerinum boraxatum 

Suppositorium antipyreticum pro infante 

Suppositorium antipyreticum pro parvulo 

A FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása – az alábbiak szerint –a Pulvis fructosi 75 g és a Pulvis 

tritici amyli 75 g 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 

Pulvis fructosi 75 g 

(Pulv. fructos. 75 g) 

In vivo diagnosztikum. 

ATC besorolás: egyéb diagnosztikumok V04CX. 

Javallat 

Fruktóz intolerancia vizsgálat. 

Rp. 

Fructosi 

grammata septuaginta quinque (g 75,0) 

D.: Bélelt zacskóban. 

S.: Fruktóz intolerancia vizsgálathoz. 

Fontos tudnivalók 

A vizsgálatot tiszta levegőjű helyiségben, legalább 6 órás éhezés után kell elvégezni. 

A vizsgálat szokásos kivitelezése felnőttek esetén 



A beteg az első, a vizsgálathoz használt készülékbe történő kilégzést követően éhgyomorra 300 ml 

vízben feloldott 75 g fruktózt elfogyaszt, amelyet követően 120, illetve 180 percen át 20 percenként 

újabb kilégzéseket végez. A kilélegzett levegő H2-gáz tartalma kerül meghatározásra. 

Hatóanyagok 

Fructosum: monoszacharid, a glükózhoz hasonló fontos szénhidrát. 

Ellenjavallat 

A vizsgálat lázas, hurutos betegség fennállásakor nem végezhető el. 

Figyelmeztetés 

A vizsgálatot megelőző 12 órában dohányzás, mentolt tartalmazó ételek (pl. rágógumi, cukorka), 

italok fogyasztása, fogkrémmel történő fogmosás nem megengedett. A vizsgálat előtt a szájüreget és 

a garatot fertőtlenítő oldattal végzett öblögetéssel, illetve gargalizálással fertőtleníteni kell. Egy 

nappal a vizsgálat előtt gyümölcs és zöldség fogyasztása kerülendő. 

Mellékhatás 

Fáradtság, gyengeség. 

A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása 

Pulvis fructosi 75 g 

(Pulv. fructos. 75 g) 

Fructosum 75,0 g 

Expedíció 

Bélelt zacskóban. 

Szignatúra 

Fruktóz intolerancia vizsgálathoz. 

In vivo diagnosztikum. 

ATC besorolás: egyéb diagnosztikumok V04CX. 

Fontos tudnivalók 

A vizsgálatot tiszta levegőjű helyiségben, legalább 6 órás éhezés után kell elvégezni. 

A vizsgálat szokásos kivitelezése felnőttek esetén 

A beteg az első, a vizsgálathoz használt készülékbe történő kilégzést követően éhgyomorra 300 ml 

vízben feloldott 75 g fruktózt elfogyaszt, amelyet követően 120 ill. 180 percen át 20 percenként újabb 

kilégzéseket végez. A kilélegzett levegő H2-gáz tartalma kerül meghatározásra. 



Hatóanyagok 

Fructosum: monoszacharid, a glükózhoz hasonló fontos szénhidrát. 

Javallat 

Fruktóz intolerancia vizsgálat. 

Ellenjavallat 

A vizsgálat lázas, hurutos betegség fennállásakor nem végezhető el. 

Figyelmeztetés 

A vizsgálatot megelőző 12 órában dohányzás, mentolt tartalmazó ételek (pl. rágógumi, cukorka), 

italok fogyasztása, fogkrémmel történő fogmosás nem megengedett. A vizsgálat előtt a szájüreget és 

a garatot fertőtlenítő oldattal végzett öblögetéssel, ill. gargalizálással fertőtleníteni kell. Egy nappal a 

vizsgálat előtt gyümölcs és zöldség fogyasztása kerülendő. 

Mellékhatás 

Fáradtság, gyengeség. 

A FoNo VII. orvosi kiadása 

Pulvis tritici amyli 75 g 

(Pulv. trit. amyl. 75 g) 

In vivo diagnosztikum. Amylum Tolerancia Teszt (ATT). 

ATC besorolás: egyéb diagnosztikumok V04CK. 

Javallat 

Amylum tritici (keményítő) tolerancia teszt, a hasnyálmirigy működés vizsgálatára. 

Rp. 

Tritici amyli 

grammata septuaginta quinque (g 75,0) 

D.: Bélelt zacskóban. 

S.: Keményítő tolerancia teszt elvégzéséhez. 

Fontos tudnivalók 

Az amylum tolerancia teszt (ATT) méri a szervezetbe jutott keményítő (amylum) lebontásához 

szükséges amiláz enzimet. Az enzim működését a vércukorszint emelkedése jelzi. 

A vizsgálat szokásos kivitelezése felnőttek esetén 



A vizsgálat két egymást követő napon történik. Az első napon 5 vérvétel történik, az első 

éhgyomorra, amit egy 75 gramm glükózt tartalmazó oldat elfogyasztása követ, ezután pedig 30, 60, 

90 és 120 perc elteltével újabb vérvétel következik a vércukorszint alakulásának követéséhez. 

A második napon 4 mintavétel történik: az első szintén éhgyomorra, amit 30 perc eltéréssel 3 további 

vérvétel követ. Az éhgyomri mintavétel után a vizsgált személynek egy 75 gramm búzakeményítőt 

tartalmazó szuszpenziót kell elfogyasztania. A 30 percenkénti vérvétel az ennek hatására 

bekövetkező vércukorszint változását követi. 

Hatóanyagok 

Tritici amylum: búzából nyert poliszacharid. 

Ellenjavallat 

Glutén érzékenység. 

Figyelmeztetés 

A vizsgálatot megelőző néhány napban a vizsgálatban résztvevő személynek átlagos fizikai 

tevékenységet kell végeznie. A vércukorterhelés előtt kiegyensúlyozott, napi legalább 150 g 

szénhidrátot tartalmazó étkezés javasolt. 18 éves kor alatt a vizsgálathoz használt amylum és glükóz 

adagját az orvos határozza meg. Terhesség alatt a vizsgálat elvégzése nem ajánlott. 

Mellékhatás 

Enyhe gastrointestinális panaszok. 

A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása 

Pulvis tritici amyli 75 g 

(Pulv. trit. amyl. 75 g) 

Tritici amylum 75,0g 

Expedíció 

Bélelt zacskóban. 

Szignatúra 

Keményítő tolerancia teszt elvégzéséhez. 

In vivo diagnosztikum. Amylum Tolerancia Teszt (ATT). 

ATC besorolás: egyéb diagnosztikumok V04CK. 

Fontos tudnivalók 

Az amylum tolerancia teszt (ATT) méri a szervezetbe jutott keményítő (amylum) lebontásához 

szükséges amiláz enzimet. Az enzim működését a vércukorszint emelkedése jelzi. 



A vizsgálat szokásos kivitelezése felnőttek esetén 

A vizsgálat két egymást követő napon történik. Az első napon 5 vérvétel történik, az első 

éhgyomorra, amit egy 75 gramm glükózt tartalmazó oldat elfogyasztása követ, ezután pedig 30, 60, 

90 és 120 perc elteltével újabb vérvétel következik a vércukorszint alakulásának követéséhez. 

A második napon 4 mintavétel történik: az első szintén éhgyomorra, amit 30 perc eltéréssel 3 további 

vérvétel követ. Az éhgyomri mintavétel után a vizsgált személynek egy 75 gramm búzakeményítőt 

tartalmazó szuszpenziót kell elfogyasztania. A 30 percenkénti vérvétel az ennek hatására 

bekövetkező vércukorszint változását követi. 

Hatóanyagok 

Tritici amylum: búzából nyert poliszacharid. 

Javallat 

Amylum tritici (keményítő) tolerancia teszt, a hasnyálmirigy működés vizsgálatára. 

Ellenjavallat 

Gluténérzékenység. 

Figyelmeztetés 

A vizsgálatot megelőző néhány napban a vizsgálatban résztvevő személynek átlagos fizikai 

tevékenységet kell végeznie. A vércukorterhelés előtt kiegyensúlyozott, napi legalább 150 g 

szénhidrátot tartalmazó étkezés javasolt. 18 éves kor alatt a vizsgálathoz használt amylum és glükóz 

adagját az orvos határozza meg. Terhesség alatt a vizsgálat elvégzése nem ajánlott. 

Mellékhatás 

Enyhe gastrointestinális panaszok. 

 


