
A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Gyógyszertechnológia II 
elméleti jegyzet

2020

szerkesztette: Dr. Ujhelyi Zoltán



Különböző gyógyszerformák szakszerű 
alkalmazásáról és tárolásáról

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



Mi a tökéletes csomagolás ?



Stabilitás

Felhasználhatósági időtartam

• A készítés időpontjától a felhasználás végső időpontjáig tart.

• Ha a recept után nincs külön jelölés, a készítmény  
felhasználhatósági időtartama a magisztrális gyógyszereknél már 
megszokott 6 hónap.

• Rendeléskor készítjük – a gyógyszert a készítés után 24 órán 
belül ki kell adni és annak alkalmazását meg kell kezdeni.

• Felbontás utáni felhasználhatósági időtartam és a tárolási 
utasítás azoknál a recepteknél amelyeknél ezt kiemelten kell 
kezelni, elő van írva.

• Pl. szemészeti készítmények



Stabilitás

• A FoNo VII. alapkészítmények (galenikumok) felhasználhatósági időtartama: 1 év.

• A felhasználhatósági időtartamot mindig fel kell tüntetni, ha ez nincs akkor 
magisztrális készítményeknél 6 hó.



Tárolási körülmények

• Ha különleges előírás nincs: 15-25 °C ez a szobahőmérséklet.

• Az ettől eltérő körülményt mindig jelezni kell.

• Hűvös helyen tartandó: 8-15 °C.

• Hideg helyen tartandó: 2-8 °C.

• Mélyhűtőben tartandó: -15 °C alatt, mélyhűtőben, lefagyasztva kell tárolni. 

• Fénytől védve tartandó: elsősorban a közvetlen csomagolóanyag biztosította fényvédelmet jelenti 
és csak másodsorban fényt át nem eresztő szekrényt vagy sötét helyiséget.

• Expedíció: a csomagolási utasítást jelenti.



Gyógyszerstabilitás jelentősége

• A változások ellen irányuló anyagi tulajdonságot értjük, amelynek segítségével képes a felhasználhatósági 
időig változatlanul (vagy csak a mindenkor érvényben levő jogszabályok által rögzített határértéken belül 
változva) megmaradni hatékony állapotban. 

• Kémiai (komponensek kémiai változatlansága)

• Fizikai (alak, íz, oldékonyság, kristályforma, szétesési idő, kolloidikai tulajdonságok stb.)

• Mikrobiológiai (sterilitás, vagy a mikroorganizmusok növekedésével szembeni rezisztencia ne változzon –
tartósítószerek !!!)

• Terápiás

• Toxikológiai



A csomagolás szerepének megváltozása:

Hagyományos szempontok:

• Be legyen csomagolva

• Elkerüljük a veszteséget

• Megvédjük a szennyeződésektől a terméket

Modern szempontok:

• Biztosítsuk:

• Megengedett tárolási időt

• Biztonságot (safety)

• Pontosságot (efficacy)

• Együttműködést a betegek részéről (compliance)



A csomagolás különböző formái



Csomagolás definíciója

• Védelmet

• Elkülönítést

• Megjelenést

• Megkülönböztetést és információt

• Megfelelést és együttműködő kézséget biztosítsunk a csomagolással.

Úgy kell csomagolni, hogy a terméket meg tudjuk védeni a :

• Tárolástól, szállítástól a kirakás és a használat alatt.

• Mindezt a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével hajtsuk végre.



A csomagolóanyagokról néhány szó általánosan

• Üveg (hidrolitikai osztályok)

• Műanyag (oxigén, -vízgőz áteresztőképesség)

• Fém (oxidáció, eloxálás, lakkréteg)

• Aeroszol palackok, tubusok

• Gumi



Miért fontos ezen információk nyújtása ?

• Az a mód, ahogy a gyógyszer felhasználója a gyógyszereivel bánik, befolyásolhatja a 
gyógyszer biológiai használhatóságát és stabilitását.

• A hiányos információ miatt romlik a compliance, elmaradhat a terápiás siker.



Parenterálisan alkalmazott gyógyszerformák

• Oltóanyagok (gyártótól-nagyker.-ig, patikáig, betegig) 
– hőtől, fagytól óvni kell.

• Látásában és finomabb mozgásában korlátozott 
diabeteseseknek, akik esetleg még egyszer 
használatos fecskendőt használnak, a felszívásnál 
segítséget kell nyújtani

• Inzulin-pent, amennyiben hőmérsékletcsökkenésnek 
volt kitéve, légteleníteni kell.

• Liofilezett ampullákból készített injekcióknál a 
feloldásra, a felhasználás körülményeire és a 
felbontástól számított időre gondosan figyelni kell.  



A többadagos gumidugók zárásával kapcsolatos problémák

• Bonyolult a beillesztése

• Fragmentálódik

• Üregesedik

• Tönkremegy

• Megduzzad

• Konzerválószer veszteség

• Kivonás / áztatás

• Szorpció

• Nedvességtartalom veszteség

• Zárás



Oltóanyagok és vírusok

1. Nem kell hűtve szállítani, de hűtve tárolandó: immunglobulinok, toxoidok, inaktivált oltóanyagok, 
vakcinák.

• 3-4 napig hűtőszekrényen kívül lehet szállítani vagy tárolni. A 25 ˚C feletti hőmérsékletet és a direkt 
napfényt kerülni kell.

2. Hűtve szállítandó (szigorúan hőtől védeni kell):

• Túlnyomóan élő oltóanyagot tartalmazó vakcinák

• Rögtön az orvoshoz vinni (hűtődobozban), és a későbbi felhasználásig újra hűtőszekrénybe tenni.

• Ha a 8 ˚C feletti tárolást hosszabb ideig nem tudjuk elkerülni, azonnal be kell adni az oltóanyagot. 



Oltóanyagok és vírusok

• Általános szabályok:

• Az egyszeri hőmérséklet átlépés gyakran nem olyan problémás, mintha gyakran, de rövidebb ideig  
következik be a hőmérsékleti határ átlépése.

• Kerülni kell a 0 ˚C alá hűtést.

• Nem szabad mélyhűteni, mert a fagyasztás hatáscsökkenést vagy minőségromlást eredményezhet.



Az inzulinkészítmények öninjekciózása

• A hazai forgalomban lévő inzulinkészítmények biológiai hatásossága 2-8 ˚C-on a megadott 
felhasználási ideig gyakorlatilag változatlan marad. 

• A beteg tartsa hűtőszekrényben, de ne a mélyhűtő részben.

• Soha nem szabad az inzulint 40 ˚C  feletti hőnek, direkt napsütésnek és fagynak kitenni.

• A 37 ˚C meg nem haladó hőmérséklet (túlhevült autó, kirándulás) a készítménytől függően néhány 
naptól néhány hétig nem változik a készítmény.



Inzulin tollak (pen, penfill)

• A homogenizálást a felhasználás előtt a toll többszöri ide-oda mozgatásával 
lehet elvégezni.

• Az inzulinadag beállítása az adagolófej vagy a tollhüvely forgatásával 
történik.

• Esetleg rosszul beállított inzulinadagot el kell vetni, és az eszközt újra be 
kell állítani.

• Beadás a gomb megnyomásával, vagy a tokhüvely forgatásával történik.

• Ha a toll jelentős hőmérséklet csökkenésnek van kitéve, az inzulinoldat-
vagy szuszpenzió az összehúzódás következtében a tűbe és a patronba 
szívódik.



Gyógyszer-felszabaduláshoz kapcsolódó folyamatok orálisan alkalmazott 
gyógyszerformákból

Tabletta vagy 
kapszula gyógyszeroldatban

Granula vagy aggregátum

Finom partikulum

disszolúció
Abszorpció 
a gyomorból

dezintegráció
disszolúció

disszolúció

deaggregáció

Szuszpenzió

Oldat precipitáció

Gyomortartalom pH= 1-3



Gyógyszer-felszabaduláshoz kapcsolódó folyamatok orálisan alkalmazott 
gyógyszerformákból

Gyomor

Granula vagy 
aggregátum

Finom 
partikulum

gyógyszer
oldatban

Üres gyomor

deaggregáció disszolúció

Intesztinális 
abszorpció

Bél

Béltartalom pH=5-7 tranzit



Szájon át alkalmazott gyógyszerformák

• A gyógyszerbevitelnek ez az általános és biztonságos útja, nem 
biztos, hogy a felszívódás megbízható.

• A felszívódást fiziológiás és pszichokémiai hatások egyaránt 
befolyásolják.

• Táplálék felvétele szintén módosíthatja pl. a speciálisan tervezett 
gyógyszerformák leadását (pl. mátrixok). 

• Fontos utasítást adni a „Hogyan, és mikor vegyem be a gyógyszert, 
éhgyomorra vagy étkezéskor ?” kérdésre.



Szájon át alkalmazott gyógyszerformák

Általános terápiás célok:

• Gyors, erős hatás (magas reszorpciós sebesség, rövid időtartam a max. plazmaszint eléréséig)

• Biztos hatás ( nagy biológiai rendelkezésre állás és max. reszorpció, ekkor  a reszorpciós sebesség 
akár csökkentett is lehet)

• Gyógyszertűrés kismértékű plazmaszint-ingadozások esetében 

• Biztos, jó compliance.



Szájon át alkalmazott gyógyszerformák

• Néhány példa:

• Acetilszalicilsav

• gyomorpanaszokat okoz, étkezéskori szedés ajánlott

• éhgyomorra a BH nagyobb, gyors és erős hatás elérésére ez 
javasolt

• Propranolol (lipofil bázis, kifejezett first-pass-effektus)

• ez csökken, ha az étellel veszik be, javasolt a mindennap 
ugyanabban az órában (étkezéskori) történő bevétel

• Penicillinek

• kifejezetten éhgyomorra, étkezések előtt ½, 1 órával



Szájon át alkalmazott gyógyszerformák

Sok esetben a technológiai formula okoz(hat) panaszokat

Néhány példa:

• Kálium-klorid (retard)
• Időseknél, mozdulatlanul fekvő betegeknél, kis mennyiségű diétán levőknél a táplálék áthaladása 

késleltetett a gyomor-bél traktuson, ezért a betegeknek folyékony formában káliumpótlást kell biztosítani 
étkezéskor vagy utána.

• Doxycyclin kapszula
• nyelőcsőfekélyt írtak le.



Az átnyomó-csomagolás (bliszterezés) előnyei

• Hatékony védelem a környezeti és a klimatikus hatásokkal szemben, a 
megfelelő csomagolóanyag megválasztásával

• A termék rendezetten, egymástól elkülönítve van becsomagolva

• A termék gyorsan és kényelmesen kivehető

• Csak azt a szemet kell kivenni, amit be is vesz a beteg

• Ellenőrizhető a bevétel

• Lehetőséget ad a napi adagolásra

• Perforációval, megfelelő fóliakombinációkkal gyermek-biztossá tehető

• Egyértelműen mutatja a bontatlanságot

• Hatékonyan gépesíthető

• A fajlagos anyag és energia szükséglete csekély



Folyékony gyógyszerformák

• Folyadéküvegek felnyitása

• Sokszor bonyolult

• Dézsmálás mentes flakonok

• Gyerek  biztos kupakok

• „Kanalas” gyógyszerek

• Előírás szerint: kávéskanál 5 ml, gyermekkanál 10 ml, evőkanál 15 ml.

• FoNo VII. standard kanál az előírás

• Beosztással ellátott fecskendők, mérőpoharak, kanalak alkalmazása

• Az expediáló a rendelt térfogatot vízálló filctollal vagy öntapadós 
csíkkal be is jelölheti.



Cseppek
Az adagolási pontosság messzemenően függ a cseppentő ill. a cseppentős 

üveg helyes használatától.

A cseppentő lehet:

Központi (centrál) (függőleges típusú) cseppentős peremcseppentős
(vízszintes típusú)

m= 
d πδ

g
f

m= a csepp maximális tömege

d=a projiciált cseppentőfelület átmérője

δ =a folyadék felületi feszültsége

g=gravitáció

f=korrekciós faktor



Ivóampullák

Tájékoztatni kell a beteget, hogy orális, orális és 
parenterális használatra is alkalmazható-e.

Pl. Magne B6, Calcimusc, NaCl, Normaflore stb.

Üveg ampullák feltörésekor nagy az üvegszilánk képződés 
veszélye. (célszerű pl. zsebkendővel feltörni)



Porkészítmények, szirupok, szuszpenziók

Pontosan el kell magyarázni az oldat, szirup vagy szuszpenzió 
készítésének a módját és az elkészítés utáni tárolás feltételeit.

Készítéshez felhasznált víz:

(a jó ivóvíz minőségi előírásainak feleljen meg)

Tárolási, felhasználási körülmények

Általában hűtőszekrény 2-8 ˚C.

Max. 14 napig !



Porkészítmények, szirupok, szuszpenziók

Példa:

Augmentin szirup

Csapvizes szuszpendálással (2 éven aluliaknak kiforralva) készül.

A klavulánsav komponens nagy mértékben instabil.

A szirup az amoxicillin mellet a klavulánsav kálium-sóját tartalmazza, viszkozitásnövelőként xantán
gumit és metil-hidroxipropil-cellulózt

édesítőnek: aszpartámot, aromaanyagokat

Magas Ca-tart. Flokkulálhatja a gélképzőt, az esetleg képződő Ca-klavulinát vízoldékonysága
megváltozhat a K-sóéhoz képest, a vízben oldott anyagok is különböző reakciókat indíthatnak el.



Fényérzékeny gyógyszerek perorális folyadékokban

• Fényérzékeny hatóanyagok:

• Nifedipin, rifampicin, haloperidol, clarithromycin, 
metilergometrin, klórprotixen stb.

• Speciális intézkedések tárolás és felhasználás alatt:
alkalmazás után a faltkartonba vissza kell tenni a 
gyógyszert

• megfelelő az üveg fényvédő színezése is

• kiadagolás után azonnal le kell nyelni, hogy a 
gyógyszert ne érje diffúz fényhatás (nifedipin
oldatban 1-2 percen belül elbomlik 



Szilárd gyógyszerformák

A gyógyszercsomagolás fejlesztése a cél:

Bliszter vagy üveg, műanyag dobozok

Gyógyszeradagolók alkalmazása:

Az alapelvek közé tartozik, hogy a gyógyszeradagolót 
szobahőmérsékleten kell tartani, száraz és 
napfénytől védett helyen. Mivel az adagolókban 
csak korlátozott hely van az egyes dózisok 
számára, nem légmentesek és pára- valamint 
fényvédő tulajdonságuk alatta marad az eredeti 
gyári csomagolásnak, bizonyos gyógyszerek 
különösen alkalmatlanok arra, hogy 
gyógyszeradagolókban tegyék.

Pezsgőtabletták, diszperziós tabletták (Madopar)

Nadvességre érzékeny tabletták (Buccasten, 
Temgesic)

Nagyméretű szilárd gyógyszerformák (Gavison 
tabletta)

Instabil készítmények (pl. glicerin-trinitrát tabletta)

Nifedipin, izoszorbit dinitrát és mononitrát: nem 
egységes a vélemény



Néhány szó a gyógyszeradagolókról



Szilárd gyógyszerformák
Gyógyszeradagolókban tárolt gyógyszerek stabilitása

(Gyártók ajánlásai)

Termék Jellemzők Tárolásra vonatkozó javaslat

Losec kapsz. Nagyon higroszkópos Gyógyszeradagolóban nem 
javasolt tárolni

Oradexon tabl. Sötét polietilénben vagy 
polisztirénben kell tárolni

Probléma nem valószínű

Adalat kapsz., filmtabl. Fényérzékeny, minimális fényt 
áteresztő tartályban kell tárolni

Nem javasolt 
gyógyszeradagolóba tenni

Metopirone kapsz. Hő-és nedvességérzékeny Nem javasolt 
gyógyszeradagolóba tenni

Orimeten tabl. Hő-, fény- és nedvességérzékeny Nem javasolt 
gyógyszeradagolóba tenni

Trasicor tabl. Nedvességérzékeny Nem javasolt 
gyógyszeradagolóba tenni

Anturan tabl. Hő-és nedvességérzékeny Nem javasolt 
gyógyszeradagolóba tenni

Tegretol Retard tabl. 25 ˚C alatt kell tárolni

Hő-és nedvességérzékeny 

Nem javasolt 
gyógyszeradagolóba tenni



Szilárd gyógyszerformák
Gyógyszeradagolókban tárolt gyógyszerek stabilitása

(Gyártók ajánlásai)

Termék Jellemzők Tárolásra vonatkozó javaslat

Sustac Mite tabl.

(glicerin trinitrát)

Adszorbeálódhat a tárolóba, 
hatóanyag-tartalom 
csökkenése

Gyógyszeradagolóban nem 
javasolt tárolni

Zantac tabl. Magas páratartalom esetén 
probléma lehetséges

Adagolóba lehet tenni

Mestinon tabl. Nedvesség-és fényérzékeny, 
száraz helyen tartandó

Gyógyszeradagolóban nem 
javasolt tárolni

Natilan tabl. „ „

Roaccutan tabl. „ „

Tigason tabl. „ „



Tabletták osztása

Gyomornedv rezisztens gyógyszerformákat és a szilárd, perorális 
retard készítményeket egészben, sértetlenül kell lenyelni.

Nem szabad hosszabb ideig magasabb hőmérsékletnek kitenni, 
mivel a bevonó film stabilitását a hőtermelés kedvezőtlenül 
befolyásolhatja. Ez a savrezisztencia növekedésével valamint 
alkalikus miliőben a szétesési idő változásában mutatkozik meg.

Nem szabad erősebb mechanikus hatásnak kitenni a 
filmbevonatú tablettákat, mivel a relatíve rugalmatlan lakkréteg 
betöredezhet és ezzel a gyomornedv-rezisztencia megszűnik.



Pezsgőtabletták

• Száraz helyen való tárolás

• Magas nátrium-tartalom



Rektális gyógyszerformák

• Triglicerid típusú kúpalapanyagok esetén fennáll a forma(alak) változás és a 
csomogolóanyaggal való összeragadás veszélye 25 ˚C felett tárolva a kúpokat.

• 30 ˚C körüli többnapos hőterhelés gátolt hatóanyag-felszabadulást 
eredményezhet.

• Ha a kúp formatartó kiszerelésben kerül forgalomba és a betegnél a 
szakszerűtlen tárolás következtében megolvad, csak bizonyos fenntartásokkal 
lehet ismét alkalmazni az újradermesztés után, mert pl. a gyógyszereloszlás 
egyenetlenné válhat vagy a hatóanyag átkristályosodhat.

• A dermesztést nem mélyhűtőben, hanem hűtőszekrényben  hideg vízzel, vagy 
szobahőmérsékleten kell biztosítani, csúcsával lefelé hagyjuk lassan 
megdermedni a kúpot.



Rektális gyógyszerformák

Mikroklizma (Stesolid, Microlax)

Polietilénből készül 2-10 ml térfogatú rektális tartályok, amelyekben nincs 
visszacsapó szelep. Ezért a tartályt a kiürülése után összenyomott állapotban 
kell kihúzni a végbélből, hogy a gyógyszer visszaszívódását elkerüljük.

Makroklizma (Pentasa, Salofalk)

Térfogatuk 50-200 ml beadás előtt testhőmérsékletre kell melegíteni. A 
szuszpenziós klizmákat fel kell rázni. A beöntés alatt jó, ha a beteg a bal 
oldalán fekszik mert így a készítmény a bal oldalán lokalizálódik és a leszálló 
vastagbél-szakaszba folyik.



Rektális gyógyszerformák

Hüvelygolyók, hüvelytabletták

• A szilárdzsír alapú hüvelygolyókat 25 ˚C feletti, a hüvelykapszulákat 30 ˚C  feletti 
hőmérséklettő védeni kell.

• A hüvelytablettákat védeni kell a nedvességtől, csak közvetlenül a felhasználás előtt 
meríthetjük meg.

• Terhesség alatt az applikátor használata ellenjavallt.



Lokálisan alkalmazott készítmények

A gyári gyógyszerkészítményeket (kenőcsök, krémek) a formulálás-
tervezés szakaszában optimalizálják, de annak ellenére, hogy a
formulálásra vonatkozó tudományos ismeretek és az alapanyagok és
hatóanyagok kölcsönhatásainak megismerése egyre növekszik, a
vivőanyagok kiválasztása sokszor empirikus marad.

A problémát a gyári készítmények tovább feldolgozása okozza, hiszen az
újabb manipulálással, más hatóanyagok hozzáadásával vagy
hígításával megváltozhatnak a kenőcs/krém fizikai, fizikai-kémiai
tulajdonságai, biohasznosíthatósága.



Lokálisan alkalmazott készítmények

Számos készítmény nem kívánatos mellékhatása a szisztémás hatás:

Pl. szteroidok mellékvesekéreg-szupressziót, inhalált izoprenalin tachycardiát, 
fogászatban alkalmazott adrenalin, noradrenalin tartalmú helyi érzéstelenítő 
hypertensiót, atropin-szemcsepp atropin mérgezést stb. 



Szemen alkalmazott készítmények

• Higiénikus körülmények között kell tartani és alkalmazni. Kenőcsök 
esetén 5-10 mm kenőcs-csík a kötőhártya zsákba.

• Kerülni kell a mechanikus és termikus izgatást, ez ugyanis megrövidíti a 
gyógyszer kontaktidejét a szaruhártyán (könnyszekréció növekszik). Ez 
csökkenthető ha a külső szemen a pislogást visszatartjuk, vagy a 
könnycsatornát lenyomjuk.

• Két különböző szemcsepp alkalmazása között min. 10 percet várni kell.

• Izgága gyermeknél a csukott szemzugba kell cseppenteni, mert a 
pislogás spontán bejuttatja a szemcseppet.



• Zavaró kísérőjelenségek felléphetnek (Látászavarok, 
szemen égő érzés, fényérzékenység), erre a beteget 
figyelmeztetni kell.

• Kontaktlencsét szemészeti készítmények használatakor 
nem szabad viselni (akadályozhatják annak mozgását).

• Fontos a tárolási feltételekre és a felhasználási időre 
figyelmeztetni a beteget.

Szemen alkalmazott készítmények



Orrcseppek, orrspray-k

Ügyelni kell :

• A helyes adagolásra

• A gyógyszernek az orrnyálkahártyán történő egyenletes eloszlatására

• Higiénés viszonyokra

• A helyes cseppentési technikára

Orrspray-nél: 

kb. 1 cm mélységbe kell bevezetni, előtte ki kell próbálni az adagolót, hogy a csillószőrök 
szűrőhatását kiiktassuk.

Glükokortikoid spray-knél, ne az orrsövénnyel szembe fújjuk, hanem a belső oldalra, hogy 
a septum-károsodást csökkentsük.

Hajtógázas készítmény esetén adapter használata ajánlott.

A cseppentő pipettát és az összenyomható műanyag edényt összenyomott állapotban 
kell az orrnyílásba helyezni, így az orrnyálkahártya reinfekcióját elkerülhetjük.



Az orrcseppek helyes és helytelen alkalmazása

 



Inhalációs készítmények
A helyes technika MDI esetén

Kifújjuk a sprayt a szájüregbe 

egy lassú, mély, 5 másodperces, belégzés folyamán, 

majd ezt követően 10 másodpercig

visszatartjuk a lélegzetet.



Alternatív MDI eszközök

1) Elosztók

2) Tároló rekeszek

3) Légzéssel működtetett MDI-ek

Gyakran tartalmaznak egy-utas inhalatiós szelepet, amibe a beteg 
belefújja a sprayt, majd abból inhalál.

A legismertebb az ún. 

Nebuhaler.





Alternatív MDI eszközök

Nagymértében 

eliminálják 

a koordinációs ill. a „cold freon” problémát 

és a kortikoszteroidok és a bronchodilatátorok

klinikai hatását fokozzák.

Ezek az eszközök a hagyományos MDI-ek számos előnyét megtartják, azonban

sokkal terjedelmesebbek, kevésbé kényelmesek és nehezebben hordozhatók.

Asthmás csecsemők kezelésében nagy segítséget jelentettek.

A dózis jó része kitapad az eszköz falára, így csökken a gyógyszer lerakódása az 
oropharyngealis régióban, így viszont a helyi mellékhatások – és talán a 

szisztémásak is-csökkennek.



Mire kell ügyelni?

• Gondos tájékoztatást kell adni az inhalátiós technikát illetően. 

• Nem  tanácsos több adagot befújni a tároló rekeszbe és egyszerre inhalálni 
azt.

• A helyes alkalmazás a korábban leírtakkal azonos.

• Ügyelni kell arra, hogy az eszköz lehetőleg ne töltődjön fel 
elektrosztatikusan, mert a részecskék kitapadhatnak a készülék falára

• A spacerek (tárolók) nem univerzálisak. Minden új MDI-spacer kombinációt 
meg kell vizsgálni, hogy a gyógyszer felszabadulás megfelelő-e? A tüdőbe 
jutó gyógyszer mennyisége függ a propellens cseppek méretétől, 
sebességétől, a tároló rekesz méretétől és alakjától, ill. attól, hogy a 
szájrészen van-e inhalatiós szelep?



The best is…

Létezik az ún. Autohaler is, amit maga a lélegzetvétel működtet.

Az eszköz automatikusan működésbe lép egy spirálrúgó segítségével, amint a
beteg inhalál a szájrészen keresztül.

Ez az eszköz is kiküszöböli a koordinációs problémát, anélkül hogy növekedne a
készülék terjedelme és csökkenne hordozhatósága.



Felhasznált Szakirodalom



Szemcseaggregáció
Granulátumok - A granulátum képzés

fluidizációs és örvényáramú granulálással

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



Elméleti háttér

• Granulálás: kisebb méretű amorf vagy kristályos részecskék aggregálása 
0,1-1,0 mm nagyságú szemcsékké



Granulátumszemcsék tulajdonságai

• Porózus szerkezet (nincs teljes térkitöltés)

• Jellemző méret: 0,1-1,0 mm

• Szabálytalan alak

• Érdes felület



A granulátum, mint gyógyszerforma

• önállóan

• Tablettává préselve-speciális követelmények:

-jó gördülékenység (térkitöltés)

-egyenletes méret (fajtázódás)

-megfelelő mechanikai szilárdság (gyártás közben)

-jó préselhetőség (tablettaszilárdság)

-gyors szétesés vízben (hatóanyagleadás)

• kapszulában



Granulátumszemcsék létrehozásának módjai

• Nedves granulálás

• Ömledék granulálás

• Száraz granulálás

• Extrúziós granulálás

• Cseppképződés

• Aggregációs kristályosítás



Fluidizációs és örvényáramú granulálás



• Legáltalánosabb granulátum előállító eljárás

• Oldószer rendszer egy komponense

(víz; szerves osz.) kötőanyag

• Kötőanyag
• Természetes (zselatin, keményítő)

• (Fél)szintetikus polimer (polivinil-pirrolidon, cellulóz-éterek, -észterek)

Nedves granulálás



Szemcsék között lévő folyadék fejti ki az összetartó hatást
– Kis nedvességtartalomnál (5-10%)

• Folyadék a részecskék érintkezési pontjain

FLUIDIZÁCIÓS GRANULÁLÁS

– Nagyobb nedvességtartalomnál (10-20%)
• Szemcsék közti pórusokat teljesen betölti a folyadék

ÖRVÉNYÁRAMÚ GRANULÁLÁS



Fluidizáció

• Szemcsés szilárd anyag és gáz érintkeztetése

• A levegővel átáramoltatott oszlop sok tekintetben nagy viszkozitású 
folyadékhoz hasonló.

• Lazított réteges rendszer



• Szárítás

• Granulálás

• Pelletezés

• Szilárd szemcsék/tabletták bevonása

Fluidizáció alkalmazási területei



Fluidizáció

• A rendszerbe alulról áramló gáz a fluidum

• Meghatározott fluidum áramlási sebességnél  a nyugvó ágy kiterjed

• A szemcsék mozognak az ágyon belül     mozgó ágy

• A mozgó ágy kialakulása a fluidizációs pont

• Ideális állapotban a rendszer összes részecskéje egymástól elkülönülve önállóan mozog részecske fluidizáció

• Nem ideálisan elkülönülten lebegő rendszert szemcshalmazos fluidizált ágynak nevezzük

• A fludizációs sebességet tovább növelve kialakul a pneumatikus szállítás (a szilárd anyagot a fluidum nagy mértékben magával ragadja 
(híg fluidizált fázis)



• Fluidizáció során a felszín hasonlóan mozog mint a folyadékok forráskor

• Nagy gázsebesség esetén fordul elő

• A buborékokban szállított anyag nem érintkezik a porlasztott folyadékkal

(pl kötőanyag)

Fluidizáció



• A szemcseátmérő hatása:
• Finom porokat fluidizálva (10μm) csatornák alakulnak ki az anyag nem keveredik 

megfelelően

• 0,1-1 mm szemcseátmérőnél a gáz jelentős része buborékban tör át a rétegen

• 1-3mm lökésszerű fluidizáció történhet

Fluidizáció

Ideális fluidizáció lökésszerű fluidizáció



Fluidizáció

• Minimális fluidizációs sebesség:
• A fluidizáció megindulásához szükséges sebesség

• Van Herden összefüggés:

Umin = 0,00095
d² ζ ρr

η

d: szemcseátmérő

ρr: rétegsűrűség

ζ : Ag/A      
Ag: a gömb alakú részecske felülete

A : a vizsgált részecske felülete

η : a rétegviszkozitás



Fluidizációs granulálás



Örvényáramú granulálás



• A granulálandó anyagok betöltése a készülék dobjába

• A dob forgásának megindítása→homogenizálás

• Granuláló folyadék betöltése

• „Massza” gyúrása

• Készülék ürítése

• Regranulálás

• Fluidizációs szárítás 

• Minőségvizsgálatok elvégzése

Előállítás menete





Megfigyelés

• A két különböző módszer → két különféle szemcsealak szemcseméret

• Regranulálás: összetöri a szemcséket

• Kötőanyag-oldat: fluidizációs: 560g

örvényáramú: 200g



Gyógyszerforma vizsgálatok

• Szemcseméret-eloszlás vizsgálata

• Nedvességtartalom meghatározása

• Halmazsűrűség vizsgálata

• Gördülékenység vizsgálata



Szemcseméret-eloszlás vizsgálata
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Nedvességtartalom meghatározása
• Szilárdsági szempontok miatt fontos préseléskor

• Nedvesség elhelyezkedése: 
• kristályszerkezetben

• adszorbeált állapotban

• fizikailag kötött folyadékhidak formájában

• a kapillárisokban

• Meghatározása:
• Szárítással

• konduktometriás úton

• Karl Fischer-féle titrálással

• termoanalitikai módszerrel



Nedvességtartalom meghatározás eredményei
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Halmazsűrűség vizsgálata

• Halmazsűrűség: egységnyi térfogatú szemcsehalmaz 
tömege

• Mérőhengerrel mérhető

• Töltött halmazsűrűség: 
• mérőhengerbe töltött anyag tömegének és térfogatának 

hányadosa

• Tömörített halmazsűrűség: 
• kopogtatás-ütögetés után



Gördülékenység vizsgálata

• Kifolyással jellemezhető

• A tablettázásnál lényeges a jó gördülékenyég

• A következőkkel jellemezhető:
-az egységnyi tömegű  granulátum kifolyási ideje (s/g), 
- az egységnyi idő alatt kifolyt anyag tömege (g/s)
- a kifolyt halmaz lejtőszöge (<25° )



Konklúzió

• Fluidizációs granulálás
• Egyenletesebb szemcseméret eloszlás

• Kevésbé poros szemcsehalmaz

• A szemcsehalmaz jobb gördülékenysége

Jobb tablettázhatóság

1db berendezés



Kioldódás vizsgálat

• Kimérünk 3 x 1 g anyagot (egyforma nagyságú darabokból álljon)

• 500 cm3 37 oC-on termosztált deszt. vízben kevertetjük

• 1 óra alatt 4 alkalommal 

mintavétel  analízis 

(pl.vezetőképességmérése)



Hatóanyag-leadás értékelése 

•Kvantitatív értékelés (minőség ellenőrzés)
•Kioldódási profil szerkesztése, jellemzése
•Kioldódási profilok összehasonlító értékelése
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Hatóanyag-leadás értékelése 
•Kioldódási hatékonyság  (DE dissolotuion efficiency)(kildódott mennyiség/ 

maximális kioldódás)
•Közepes kioldódási idő (MDT)

•Illeszkedési tényezők 
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Különbözőségi faktor (f1)
Σ (Ti-Ri)

Σ (Ri)
100

Ti  = A vizsgálati készítményből az i-edik időpontban átlagosan kioldódott hatóanyag %-ban kifejezve
Ri = A referens készítményből az i-edik időpontban átlagosan kioldódott hatóanyag %-ban kifejezve

f1= 0 ; a két kioldódási profil egybevág
f1 0 -15 között ; nem mutatkozik különbség
f1 > 15 ;jelentős különbség van 



50log10 (             )
100

√ Σ wi (Ti- Ri)²
n

+1
Hasonlósági faktor f2

Ti  = A vizsgálati készítményből az i-edik időpontban átlagosan kioldódott hatóanyag %-ban kifejezve
Ri = A referens készítményből az i-edik időpontban átlagosan kioldódott hatóanyag %-ban kifejezve

Hatóanyag-leadás értékelése 
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f2 > 50 ; kioldódási profilok hasonlóak
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82 88 62 87

86 90 66 74

87 91 67 52

88 92 68 33
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Drazsék

A bevonás művelete. A bevonás módjai (cukor-, 
filmdrazsírozás, filmdrazsírozás gyomorban, bélben oldódó 

bevonatok). Száraz drazsírozás.

.



A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Drazsék

A bevonás művelete. A bevonás módjai (cukor-, 
filmdrazsírozás, filmdrazsírozás gyomorban, bélben oldódó 

bevonatok). Száraz drazsírozás.

.



A hatóanyag kellemetlen ízének, szagának elfedése

A hatóanyag védelme (fény, nedvesség)

Könnyebb bevehetőség

Tetszetős külső megjelenés

Intesztinoszolvens készítmény kialakítása

Szabályozott hatóanyag-leadás

A bevonatos szilárd gyógyszerkészítmény formulálásának a célja



A bevonatos készítménnyel szemben támasztott követelmények 

Sima, fényes, egyenletes színtónusú felület

Kellő mechanikai szilárdság

Kellő fény- és nedvességvédelem

Tökéletes ízfedés

Oldódás gyomor- ill. bélnedvben

Minél vékonyabb bevonat

Ne legyen inkompatibilis a korpusz összetevőivel



Üstdrazsírozás, bevonás

> cukros drazsírozás (öntéses, porlasztásos)

> filmbevonás (porlasztásos)

Fluidizációs bevonás

Száraz vagy préseléses bevonás

Formulálási módszerek



Üstdrazsírozás, bevonás



Üstdrazsírozás, bevonás

Legfontosabb befolyásoló tényezők:

• Drazsémag, korpusz (alak, méret, fizikai szilárdság)

• Drazsírozó üst (alak, terelők)

# Vízszintestől eltérő tengely körül forgó

# Vízszintes tengely körül forgó

• Szárítás (bemenő levegő nedvességtartalma, mennyisége, hőmérséklete)



Üstalakok

Terelőlemezek



Cukros drazsírozás

Előnyök:

• Esztétikailag szép termék

Hátrányok:

• A vastag bevonat megnöveli a drazsé tömegét

• Kényes, nagy szaktudást igénylő eljárás

• Rendkívül időigényes

• Nagy porképződés a rideg cukorbevonat miatt

• Édes íz, élénk szín – mérgezésveszély gyermekeknél



Cukros drazsírozás

Részműveletek:

•Alapozás

•Simítás

•Festés

•Fényesítés



Alapozás

Cél: a magok éleinek legömbölyítése, alak megadása, szilárdság növelés, 
mag színének elfedése

Alapozó szirup (50-60% cukorszirup, zselatin vagy cellulóznyák)

Alapozó por (CaCO3, Talkum, keményítő, cukor)

Folyamatok: előmelegítés, majd felváltva melegített alapozó szirup és 
alapozó por adagolása, szárítás hideg, majd meleg levegővel



Simítás

Cél:

• az alapozás egyenetlenségeinek eltüntetése

• megfelelő felület kialakítása a festéshez

Szobahőmérsékletű simítószirupok vagy pépek

Szárítás hideg levegővel.



Festés

Cél: megkülönböztethetőség

Festékek: az élelmiszeriparban engedélyezett festékek, pigmentek

• Szintetikus festékek (nitrozo-, azo-, xanténszínezékek)

• Növényi és állati eredetűek (klorofill, kurkuma, antociánok)

• Természetes pigmentek (okker)

• Mesterséges pigmentek (vas oxidok, titán dioxid)

• Lakkok



Színezőanyagokkal szemben támasztott követelmények:

• Színtartósság

• Erős színező hatás

• Színállandóság

• Ne forduljon elő inkompatibilitás

• Ellenállóság a környezeti hatásokkal



Festés
• A műveletet híg sziruppal kell kezdeni és fokozatosan mélyíteni a színt a 

magon.

• Szobahőmérsékletű sziruppal

• Szárítás hideg levegővel

Fényesítés (polírozás)
• Esztétikai szempontok indokolják

• Pormentes levegőjű helyen, 

vászondobban vagy

viaszréteggel bevont üstben



Filmbevonás

A bevonási idő csökkentése és az cukros bevonat

édes ízéből adódó mérgezések elkerülése végett dolgozták ki.

A bevonó szerekkel szemben támasztott követelmények:

• Ne legyen toxikus

• Ellenállóság a környezeti hatásokkal

• Kémiailag indifferens

• Az emésztőnedvekben oldódjon

• Alacsony párolgási hőmérsékletű oldószerekben oldódjon

• Olcsó és gazdaságos

• Szagtalan és íztelen



Filmbevonás porlasztásos technikával





Gyomorban oldódó bevonatok

• Polietilénglikol-származékok (Carbowax)

• Cellulózszármazékok (EC, HPC, CMC)

• PVP, PA

• Eudragitok (metakrilsav észterek)

• Akrilgyanták (vizes)

Vizes, etanolos, IPA esetleg acetonos vagy keverék oldatok

Porlasztásos bevonás



Intesztinoszolvens bevonatok
Cél: A bevonat a bélnedvben oldódjon fel.

Mikor kell ilyen bevonat?

• A gyomor védelme a hatóanyaggal szemben

• A hatóanyag védelme a gyomor sósavval szemben

• Tartós, elhúzódó hatás kialakítása

• Lokális hatás kialakítása a bélben.



Intesztinoszolvens bevonatok

A bevonat oldódását befolyásoló fiziológiás tényezők:

• Az áthaladás időtartama

• Kémhatás

• Enzimek

Követelmények a bevonattal szemben:

• Ellenállóság a sósavval szemben

• Egyenletes vastagság

• Kellő szilárdság

• Fiziológiai indifferencia



Intesztinoszolvens bevonatok

Típusok:

• Sellak (természetes, lakktetű váladéka)

• Cellacefát (cellulóz ecetsav és ftálsav észtere)

• Eudragit S és L

Vizes, etanolos, IPA esetleg acetonos vagy keverék oldatok

Porlasztásos bevonás



Fluidizációs bevonás
A bevonandó anyagot (granulátum, pellet, mikrotabletta) felfelé irányuló levegőárammal

lebegésben tartják, miközben a bevonó anyagot ráporlasztják.

Előnyök:

• Rövid bevonási idő

• Vékony bevonat képezhető

• Rendkívül sokféle bevonóanyag

használható

• Nagyon tetszetős bevonat 

Hátrányok:

• Drága berendezések

Berendezés típusok:

• Glatt

• Wurster

• Hüttlin kugelcoater
Glatt



Wurster eljárás

Drying zone

Spraying zone

Pre-heating zone

Bottom plate – down bed 

region

Spray nozzle

Air flow

Retention screen

Outlet air

Bottom plate – up bed 

region Wurster partition



Száraz bevonás
A bevonóanyagot granulátum formájában a korpuszokra préseljük.

Előnyei:

• Nedvességre érzékeny anyagok bevonása

• Inkompatibilis anyagok egy készítménybe inkorporálása

• Tartós hatás kialakítása

Berendezések:

• Két gépegységből álló (Dry-Cota)

• Egy gépegységből álló (Prescoater)





Gyógyszerforma vizsgálatok

Küllem

Átlagos tömeg 

Tömegegységesség 

Hatóanyag-tartalom

Szétesés

Kioldódás





Felhasznált Szakirodalom
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A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kapszulák

Keményzselatin kapszulák, előállítás, betöltés. Lágyzselatin 
kapszulák, előállítás, betöltés. Bélnedvben oldódó kapszulák. 

Ostyakapszulák.  Kapszulák vizsgálata



Ph.Hg. VII. fogalmi meghatározása:

A gyógyszeres kapszulák (tokok) főként bevételre és lenyelésre, egyes esetekben rektális
vagy vaginális alkalmazásra szánt és meghatározott mennyiségű szilárd vagy folyékony
gyógyszert tartalmazó adagolt gyógyszerkészítmények.



Kemény zselatinkapszulák (capsulae operculatae)
(46% gelatine, 20% glycerine, 34% water)

Lágy zselatinkapszulák (capsulae elasticae)
(40% gelatine, 30% glycerine, 30% water)

Gastro-rezisztens kapszulák

Módosított hatóanyag leadású kapszulák

Manufacture of gelatine capsules historical review

• Capsula (Latin)= small box or container
• Early 19th century to mask bad taste and odour of Oleoresin for cure of

Syphilis
• Patent: Dublanc and Mothes (Paris, 1834)
• Small round pouches made of soft leather, filled with mercury
• Dipping of moulds into gelatine solution
• Drying in hot air at 40 oC
• Mercury removed
• Fill the active and close with a drop of gelatine solution
• 1900, Colton: First ‘rotary die’ machine
• 1933, Scherer: First automatic soft gelitane capsule filling machine

• 1730 de Paul: ostyatok - terpentin

• 1833 Mothes és Dublanc: zselatinkapszula

• 1846 Lehuby: keményítőpép és zselatin 
“kapszuladoboz”

• 1872 Limousin: ostyakapszula készítés és töltés

• 1888 lágy zselatinkapszula

• 1900 Colton: lemezpréseléses eljárás ipari 
kapszulagyártás kezdete

• 1933 Scherer: lágy zselatinkapszula folyamatos 



Kapszulák csoportosítása

• ostyakapszulák

• kemény kapszulák,

• lágy kapszulák,

• gyomornedv-ellenálló kapszulák,

• módosított hatóanyag leadású kapszulák,



A kapszula, mint gyógyszerforma előnyei

• Érzékeny ill. technológiai problémát okozó hatóanyagok 
kíméletes feldolgozása

• Védelem a környezeti hatásokkal szemben (fény, 
nedvesség, oxigén)

• Különböző halmazállapotú anyagok tölthetők

•Tetszetős forma, jó bevételi lehetőség

• Forma, nagyság, szín szerinti 
megkülönböztethetőség



A lágy zselatinkapszula hátrányai

• Speciális gyártási körülmények 
(páratartalom, hőmérséklet; Optimális: 20 %, 20 oC)

• Drága berendezések, különleges gyártóhelyiségek

• Nem tölthető lágy zselatin kapszulába:
 Vizes oldat, mert oldja a zselatint

 Glicerines oldat, mert a kapszulafal megduzzad

 Csersav, egyes fémsók, aldehidek, alkohol, mert cserző hatásúak

 O/V emulzió

• Megfelelően kialakított tárolóhely szükséges 
(40-60 % páratartalmú hely az ideális)



Különbség a lágy és a kemény zselatinkapszula előállításában

• Lágy zselatinkapszula:

A kapszulahéj gyártása és töltése időben és térben
egyszerre történik.

• Kemény zselatinkapszula:

A kapszulahéj gyártása és töltése időben és térben
elkülönül egymástól.



Zselatin előállítása

• Évente körülbelül 300 000 tonna zselatint állítanak 
elő világszerte.

• húsipar és a bőrgyártás 

• sertésbőrből, sertés- és szarvasmarhacsontokból.

• Nemrég megjelent a piacon a halakból előállított 
zselatin, így az ezt tartalmazó előállított 
élelmiszereket és gyógyszereket a zselatint vallási 
okok miatt (elsősorban az iszlám) kerülők is 
fogyaszthatják.

• A hiedelemmel ellentétben a paták és a szarvak nem 
tartoznak a zselatin alapanyagai közé.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91r_(anyag)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvasmarha
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csont
http://hu.wikipedia.org/wiki/Halak


Zsírtalanított csont

Aprítás

Áztatás sósavban (10-14 nap)

Mosás

Áztatás mésztejben (2-3 hónap)

Mosás

Mosás (15-30 óra)

pH beállítás

A zselatin extrahálása

Szűrés

Ioncserélés

Vákuum bepárlás 12-35 % töménységre

Szárítás Zselatin

Zsírtalanított bőr

Aprítás

Zselatin előállítása



A zselatin előnyei:

• széles körben használatos,

• erős, rugalmas filmet képez,

• testhőmérsékleten oldódik,

• élelmiszeriparban is széles körben alkalmazott

• Könnyen oldódik a GI traktus oldataiban is.

• Képes reverzibilis gélképzésre

• Vallási szempontok (sertés eredetű zselatin)

• BSE (szarvasmarha eredetű zselatin)



Zselatin vizsgálata

• Bloom-szám: az a terhelés, mely létrehozza egy

• 1/2 coll átmérőjű rúd

• 4 mm mélyre történő benyomódását

• A g-ban kifejezett terhelés a Bloom-szám.

• alacsony Bloom-szám: 50-100

• közepes Bloom-szám: 100-200

• magas Bloom-szám: 200-300

kemény zselatin kapszula:

• Bloom-szám: 250



Egyéb lehetséges kapszula-alapanyagok

• Hypromellóz

• Pullulan

• Chitosan

• PVA kopolimerek

• Keményítő



Miért szükséges a csere?

• Felhasználói nyomás

• • vegetariánusok/ vegánok

• Technikai szükségesség

• • zselatin instabilitás

• • kioldódás

• • törékenység



polyvinyl alkohol - akrilsav - metil 
metakrilát
• nedvesség hatására lágyul
• gélesedés: carrageenan vagy 

KCl
PVA kopolimer

Chitosan

• homár, rák

• gyomorsavban oldódik

• bélbaktériumok hatására

• dezintegrálódik

Pullulan

• Aerobasidium pullulans

• fermentálás keményítővel

• alfa 1,6 maltotrióz

• 10-13% rh. kapszulában



Lágy zselatin kapszulákLÁGY ZSELATIN KAPSZULÁK



Lágy zselatin kapszulák
1833 -Párizs Mothes és Dublanc

• A lágy kapszulák héja vastagabb, mint a

• kemény kapszuláké, 

• a kapszulahéj egy darabból áll, 

• alakja változatos lehet.



Lágy zselatinkapszula előállítása

• Mártogatásos módszer (ma már nem használt!)

1. Glicerin+vizes meleg zselatinoldatba gömb v tojás alakú formát 
mártanak

2. Kiemelés után a felületen kialakuló hártyát eltávolítják

3. Óvatos töltés hideg töltettel

4. A kapszula zárása zselatincseppel



• töltet

• lágy zselatin

• hűtő kolonna

• kapszulagyűjtő

• keringtető motor

Cseppentéses - Globex eljárás Előnyök:
• Nincs a kapszulán varrat

• A készüléket egyszerű használni és tisztítani

• Nincs szükség speciális körülményekre

• Nincs zselatin veszteség

• Változtatható kapszulaméret

Hátrányok:
• Alacsony kapacitás (10 000 – 40 000 db/h)

• Csak kerek kapszulák gyárthatók



Lágy zselatinkapszula előállítása

• FORGÓHENGERES ELJÁRÁS (ACCOGEL)

• 1. töltet

• 2. zselatinfólia

• 3. zselatinlemez

• 4. vákuumvezeték

• 5. kapszulagyűjtő



Lágy zselatinkapszula előállítása
Két forgóhengeres eljárás (Sherer szabadalom 1933 Detroit)



KEMÉNY ZSELATIN KAPSZULÁK



Első kemény zselatinkapszula előállítása 1846 Lehuby

kemény zselatin kapszulák

Kemény zselatinkapszula héjak

• A gyártók megegyeztek egy nemzetközi standardban

• A 000 és 00 méret ritkán használt, inkább csak
állatgyógyászati céllal

• Japánban a 0 méretet sem alkalmazzák humán célra

• A 3 méret a preferált, de ezt nagymértékben
befolyásolja a töltet mennyisége és denzitása.



kemény zselatin kapszulák



• Különböző térfogatú
• Egyik végükön zárt(és legömbölyített)

• Hosszúkás henger alakú

• Egymásba tolhat

• Két részből állnak

• Szilárd állományú töltet befogadására szolgálnak

kemény zselatin kapszulák



Az üres zselatintokokat merülő eljárással állítják elő

(~400e kapszulatok/h)

kemény zselatintokok előállítása



kemény zselatinkapszulák töltése

• Kapszulatöltés 3 feltétele

• Jó minőségű kapszulatok

• Betöltendő anyag alkalmassága

• Kapszulatöltő gép beállítása

Töltést meghatározó tényezők

• Szemcsék sajátságai (alak nagyság, eloszlás)
• Porreológia sajátságok, nedvességtartalom, elektrosztatikus 

feltöltöttsége
• Kapszula víztartalma egyéb tulajdonságok
• Feldolgozási mód



A kapszulák vizsgálata

• Leírás

• Átlagos töltettömeg

• Töltött kapszula átlagtömeg

• Töltött kapszula hossza

• Szétesés

• Tömegegységesség

• Hatóanyag-tartalom

• Dózis egységessége

• Kioldódás



Alapanyagok vizsgálata

„Raw materials

The gelatin of the capsule shells should be assayed for 
various physical properties like bloom strength, viscosity 
and its loss (by atomic force microscopy).

Chemical tests like purity, microbial properties, and limits 
for heavy metals like arsenic, ash content should be 
determined.

The colorants should also be checked for purity, limits for 
heavy metals, color properties, dye content, subsidiary dye 
content and color value.”

European Pharmacopoeia 8th Edition

https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-8th-edition-1563.html


A kapszulák nedvességtartalma

• PVA kopolimer: 4-6%

• Zselatin: 13-15%

• HPMC: 2-5%

Hatóanyag tartalom egységessége

„Megfelelő, ha legfeljebb egy egység 
hatóanyagtartalma esik kívül az átlagos hatóanyag 
tartalom 85-115%-os határértékén, de egy sem 
esik kívül a 75-125%-on.”

PhHg VIII.



Hatóanyag kioldódás

• Forgólapátos vagy forgókosaras készülékkel,

• Átfolyó cellás készülékkel



Szétesés vizsgálata

• Megtörténtnek tekintjük

• a szitán nincs maradék,

• vagy csak puha maradék van,

• csak a tok töredékei maradnak a szitán.



Hatóanyag tartalom és hatóanyag egységessége

• 50 mg alatti h.a. tartalom esetén: diff.:10%

• 50 mg feletti h.a. tartalom esetén: diff.:5%
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A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szájban diszpergálható tabletták (ODT) 
előállítása és vizsgálata



Az OD tabletták előnyei

• Bizonyos betegcsoportoknak nehézséget okoz a tabletták és a 
kapszulák lenyelése (gyermekeknek, időseknek)

• Bizonyos emberek félnek a nyelés közben kialakuló fuldokló érzéstől, 
ezért nem veszik be a gyógyszert.

• A skizofrén betegek a konvencionális tablettákat elrejthetik a nyelvük 
alá, így veszélybe kerül a terápia sikeressége. 

• Bizonyos betegek rosszulléttel, hányingerrel küszködnek vagy utazás 
közben szorulnak valamilyen gyógyszer alkalmazására (kinetikus 
nausea) és nem áll rendelkezésükre megfelelő mennyiségű folyadék a 
konvencionális tabletta vagy kapszula bevételéhez.



• Könnyű bevétel, könnyű lenyelés és a kellemes íz.

• A betegek 70 %-a OD tablettát szeretne orvosával felíratni, 
beszerezni.

• 80 % szívesebben szedné az OD tablettát, mint a konvencionális 
tablettákat.



Fő alkalmazási területe:

•gyermekgyógyászat 

•Gerontológia

• pszichiátriai betegek kezelése

• dysphagiaban szenvedő betegek



Definíció

• OD tabletták szilárd, egydózisú készítmények, 
nyelvre téve gyorsan dezintegrálódnak a 
szájüregben nyál hatására, nincs szükség hozzá 
víz fogyasztására

• szájban oldódó (mouth-dissolving),

• gyorsan oldódó (quick-dissolv),

• gyorsan olvadó (fast-melt), 

• gyorsan dezintegrálódó (rapid-disintegrating) 
tabletták, 

• fagyasztva szárított ostyák (freeze-dried wafers).



Termék Hatóanyag Indikáció

Alavert™ Loratadine ODT Loratadin Allergia

Benadryl® Fastmelt™ Diphenhydramin Allergia

Claritin® RediTabs® Loratadin Allergia

Tempra® FirstTabs Acetaminophen Láz-és fájdalomcsillapítás

Excedrin® QuickTabs™ Acetaminophen

+Acetil-Szalicilsav

+Koffein

Tenziós és migrénes fejfájás, 

menstruációs görcsök, megfázás

Maxalt® MLT Rizatriptán Migrén

NuLev™ Hioszciamin Emésztőrendszeri betegségek pl. 

hasmenés, peptikus fekély, IBS

Gyakori  vizelés kezelése

Kinetikus nausea megelőzése

Remeron® SolTabs™ Mirtazapin Depresszió

Triaminic® SoftChews® Klórpheniramin

+Phenylpropanolamin

Megfázás, szénanátha, allergia

Zofran ODT® Ondanszetron Rosszullét, hányinger

Zomig ZMT® Zolmitriptán Migrén

Zyprexa® Zydis® Olanzapin Skizofrénia, mániás depresszió



Termék Hatóanyag Indikáció

Abilify (15 mg szájban diszpergálódó

tabletta)

Aripiprazol Hallucináció, pszichózis, 

viselkedészavar, mániás depresszió

Aerius (2,5 mg, 5 mg szájban 

diszpergálódó tabletta)

Desloratadin Allergia

Mirtazapin Orion (15 mg, 30 mg, 45 

mg szájban diszpergálódó tabletta)

Mirtazapin Depresszió

Mirtazapin Sandoz (30 mg, 45 mg 

szájban diszpergálódó tabletta)

Mirtazapin Depresszió

Mirzaten Q-Tab (15 mg, 30 mg, 45 mg 

szájban diszpergálódó tabletta)

Mirtazapin Depresszió

Mizapin Sol (15 mg, 30 mg, 45 mg 

szájban diszpergálódó tabletta)

Mirtazapin Depresszió

Perdox (2 mg, 3 mg, 4 mg szájban 

diszpergálódó tabletta) 

Risperidon Hallucináció, pszichózis, 

viselkedészavar, mániás depresszió

Torendo Q-Tab (0,5 mg, 1 mg, 2 mg 

szájban diszpergálódó tabletta)

Risperidon Hallucináció, pszichózis, 

viselkedészavar, mániás depresszió

Zyprexa Velotab (5 mg, 10mg, 15mg, 

20mg szájban diszpergálódó tabletta)

Olanzapin Skizofrénia, mániás depresszió

Magyarországon forgalomban lévő készítmények





A fejlesztés lépcsőfokai

• A fejlesztés amely az ismert és fejleszteni kívánt gyógyszermolekulát tartalmazza, 
általában bioekvivalens OD tabletta formulálására irányul. 

• Bioekvivalencia úgynevezett biostudy vizsgálatokkal igazolható, melyek egészséges 
önkénteseken végzett, farmakokinetikai vonatkozású humán fázis I vizsgálatok. 

• Ha a generikus készítmény ezen paraméterei 90%-os konfidencia intervallum esetén 
80%-125%-ban térnek el a referens készítmény paramétereitől, akkor a generikus 
készítmény bioekvivalensnek nyílvánítható a referens készítménnyel.

• Ehhez azt kell feltételezzük, hogy a gyógyszer felszívódása OD tabletta esetén is a 
posztgasztrikus emésztőrendszerből történik, hasonlóan a konvencionális per orális 
gyógyszerformákhoz. 

• OD tabletták esetében számolnunk kell különböző mértékű pregasztrikus
felszívódással is 



Pregasztrikus felszívódás

• Szájüreg, torok, nyelőcső

• A gyógyszermolekula elkerüli a máj first pass metabolizmusát. 

• A biztonságosság is növelhető továbbá azoknál a molekuláknál, ahol a first pass
metabolizmus során nagy mennyiségű toxikus metabolit keletkezik. 

• A pregasztrikus abszorpció következtében nő a hatékonyság is



Az ideális szájban diszpergálódó tabletta 
tulajdonságai

• Gyors szétesés és a képesség, hogy a nyálban feloldódnak vagy
diszpergálódnak víz fogyasztása nélkül is

• Megfelelő mechanikai szilárdságú legyen, hogy sérülés nélkül kibírja a
gyártási és csomagolási folyamatokat továbbá ellenálljon a
felhasználás során létrejövő esetleges károsító hatásoknak

• Nagy mennyiségű hatóanyag is inkorporálható legyen benne.

• Kellemes érzetet biztosítson a szájban.

• Ne legyen érzékeny a különböző környezeti hatásokra, mint a
hőmérséklet és a páratartalom.

• Költséghatékony legyen.





Az ideális szájban diszpergálódó tabletta tulajdonságai

• Gyors szétesés és a képesség, hogy a nyálban feloldódnak vagy diszpergálódnak víz fogyasztása
nélkül is

• Megfelelő mechanikai szilárdságú legyen, hogy sérülés nélkül kibírja a gyártási és csomagolási
folyamatokat továbbá ellenálljon a felhasználás során létrejövő esetleges károsító hatásoknak

• Nagy mennyiségű hatóanyag is inkorporálható legyen benne.

• Kellemes érzetet biztosítson a szájban.

• Ne legyen érzékeny a különböző környezeti hatásokra, mint a hőmérséklet és a páratartalom.

• Költséghatékony legyen.



Mechanikai szilárdság:
A bliszterből való eltávolítás során ne törjön le a tabletta egy darabja, ez ugyanis a dozírozás pontatlanságát 

okozná. 



A hatóanyag tulajdonságai

• Az ideális gyógyszerjelölt képes átdiffundálni a gasztrointesztinális traktus 
felső szakaszának epitéliumán (log P>1 vagy inkább >2),

• képes permeálni a szájnyálkahártyán keresztül. 
• A szájüreg pH-ján részlegesen nem-ionizált formában van jelen. A 

molekulatömege kicsi vagy közepes
• A hatóanyag ne legyen lehetőleg keserű ízű, mivel a tabletta a szájüregben 

esik szét. 
• Fontos, hogy a hatóanyag jól oldódjon vízben vagy nyálban, elősegítve ezzel 

a gyógyszerformából való gyors kioldódást.
• Általában nem alkalmasak azok a molekulák, melyeknek rövid a felezési 

idejük és gyakran kell őket adagolni, illetve nyújtott 
hatóanyagfelszabadítást igényelnek



Kihívások az OD tabletta formulálása során

Gyors szétesés :

• A szájban diszpergálódó tabletták egyik jellemző tulajdonsága a gyors 
szétesés. A 2008. évi FDA irányelv szerint a dezintegrációs idő nem 
lehet nagyobb 30 másodpercnél.

• Ideális: néhány másodperc





Kihívások az OD tabletta formulálása során

Jó íz és kellemes érzés a szájban

• Megfelelő íz

• Rossz érzetet biztosíthat a szájban, ha a tabletta szétesése után 
keletkezett részecskék túl nagyok Ha a szemcsék nem vagy csak lassan 
oldódnak a nyálban, akkor kellemetlen kavicsos érzést kelthetnek.



Kihívások az OD tabletta formulálása során

Megfelelő mechanikai szilárdság

• Elérjék a szájüregben való gyors szétesést, az OD tabletták vagy 
nagyon porózusak vagy kis préserővel préselik őket. 

• Ennek következtében a tabletták könnyen kopnak, törnek és nehezen 
kezelhetők. 



Kihívások az OD tabletta formulálása során

Higroszkóposság

• Számos technológiával készült szájban 
diszpergálódó tabletta higroszkópos és 
érzékeny a hőmérsékletre és a páratartalomra. 

• Például bizonyos esetekben a fagyasztva 
szárítással előállított OD tablettákat alumínium 
réteget is tartalmazó több rétegű fóliából 
készült kis tasakokba csomagolják, hogy 
megvédjék a külső nedvességtől 

• Használnak továbbá polivinilidén-klorid
műanyag blisztereket is.



Kihívások az OD tabletta formulálása során

Hatóanyag mennyisége:

• vízben nem oldódó hatóanyag egyszeri dózisa ne
haladja meg a 400 mg-ot

• míg vízoldékony hatóanyag egyszeri dózisa
maximum 60 mg lehet



Kihívások az OD tabletta formulálása során

Hatóanyag vízoldékonysága

• A vízoldékony hatóanyagok gyakran formálnak eutektikus elegyeket, 
melynek következtében fagyáspont csökkenés jön létre, illetve 
liofilizálás során egy üvegszerű képződményt kapunk, melynek 
mechanikai szilárdsága nagyon rossz. 

• Ezen képződmények gyakran összeesnek. Az összeesést 
megelőzhetjük mátrixképző anyagok hozzáadásával például 
zselatinnal, mannitollal



OD tabletta előállítására használt technológiák

• Préselés

• Liofilizálás

• Triturálás



Előállítás préseléssel

• Alapját a szuper dezintegránsok, nagy vízoldékonyságú anyagok, gázképződés
útján pezsgést okozó anyagok, illetve ezek kombinációi alkotják.

• Optimális présnyomás esetén porózus szerkezetet kapunk, mely elősegíti a gyors
dezintegrációt illetve a tabletták törési szilárdsága is elfogadható marad (kb. 4-20
kN).



Alkalmazott segédanyagcsoportok a préselés során:

• dezintegránsok: crospovidon, nátrium-starch-glikolát, kroszkarmellóz
nátrium vagy gázképződésen alapuló dezintegráció (valamilyen 
szerves sav pl. citromsav és nátrium-hidrogén-karbonát)

• töltőanyagok: előnyben részesítik a poliolokat pl. mannitol (tipikus 
töltőanyag, nagy mértékben felelős a szájban való sima és krémes 
érzetért), szorbitol, xylitol, maltitol, de használható speciális laktóz-
keményítő keverék is pl. StarLac®

• lubrikánsok: magnézium-sztearát, nátrium-sztearil-fumarát

• ízesítők: aszpartám, aceszulfám K, különböző cukor származékok



Technológia Patent tulajdonos cég Termék/Hatóanyag

OraSolv Cima Labs Inc. Alavert (loratadin), Tempra

(paracetamol), Remeron

(mirtazapin)

DuraSolv Cima Labs Inc. Parcopa (karbidopa, levodopa), 

NuLev (hioszciamin)

FlashTab Ethypharm Excedrin (paracetamol, acetil-

szalicilsav, koffein)

Pharmaburst SPI Pharma Dimenhydrinát,Acetaminofén,

Mirtazapin

AdvaTab Eurand Pharmaceuticals AdvaTab Cetirizin HCl

Szabadalmaztatott préseléses technológiák



OraSolv

• A hatóanyag íz fedését és egy gázképződésen alapuló (pezsgést kiváltó)
dezintegrációs rendszert jelent az újdonság

• A hatóanyagot polimer réteggel vonják be, így biztosítják az íz fedést.

• Egy szerves sav (például citromsav, fumár-sav) és egy bázis (különböző
karbonátok például nátrium- vagy kálium-karbonát illetve hidrogén-karbonát)
reakciója okozza a megfelelő dezintegrációt, illetve a pezsgést.



OraSolv

szétesési ideje általában kevesebb, mint 40 másodperc
PakSolv
Oral administration, GI tract absorption
Dose range: 1 mg – 750 mg 
Disintegration time: 10 – 30 seconds
Customized release profiles (IR, SR, MR and enteric-coated) 
Tablet size: 1/4” – 5/8” 
Flavor, color and debossing options to match your brand identity
Bitter drugs can be taste-masked
Blister packaging (including child-resistant options) 



DuraSolv technológia

• Kevésbé komprimálható töltőanyagokat tartalmaz, így a préselésnél nagyobb 
préserő alkalmazható. 

• A tabletták ennél fogva elég robosztusak ahhoz, hogy hagyományos kinyomható 
bliszter fóliába vagy üvegbe csomagolják őket. 

• A technológia alkalmazható vízoldékony és nem vízoldékony hatóanyagok esetén 
egyaránt. 

• A gyógyszerformába inkorporált hatóanyag mennyisége elérheti a 750 mg-ot. 

• A hatóanyag polimerrel történő bevonásával nemcsak ízfedés, hanem gyomorsav 
rezisztens, intesztinosolvens bevonat is megvalósítható. 

• A tabletták szétesési ideje 5 és 45 másodperc között változik





FlashTab

• A hatóanyagot Eudragit polimerrel vonják be, ami biztosítja az ízfedést és
elősegíti a hatóanyag gyomorban való kioldódását, így gyors hatást
érhetünk el.

• A mikrokapszulázott hatóanyagot homogenizálják a tablettázáshoz
szükséges segédanyagokkal és dezintegránssal, majd tablettává préselik.

• Dezintegránsként kroszpovidont, nátrium-karboximetil-cellulózt és duzzadó
anyagokat (keményítő) alkalmaznak.

• A szétesési idő kevesebb, mint 1 perc



Pharmaburst



Pharmaburst



Példa a Pharmaburst használatára

Pharmaburst C1  96,10% OD segédanyag

Peppermint 1,50% aroma

Szukralóz 0,30% édesítőszer

Nátrium-sztearil-fumarát 2,10% lubrikáns



AdvaTab

• AdvaTab újítása egy külső súrlódáscsökkentő rendszer,
melyben a lubrikánst csak a tabletta felszínén
alkalmazzuk

•A tabletta kemény és erős, csomagolható bliszterbe
vagy üvegbe.



AdvaTab



AdvaTab



Előállítás liofilizálással
Technológia Patent tulajdonos cég Termék/Hatóanyag

Zydis Cardinal Health Claritin Reditabs (loratadin), 

Zofran ODT (ondanszetron), 

Zyprexa Zydis (olanzapin)

Lyoc Cephalon Spasfon Lyoc

(phloroglucinol), Loperamide

Lyoc (loperamid), Paralyoc

(paracetamol), Proxalyoc

(piroxicam) 

QuickSolv Janssen Pharmaceutica Risperdal quicklet

(risperidon)



Zydis



Zydis technológia

• 1996 USA

• A technológia egy, a hatóanyagot is tartalmazó vizes diszperzió
liofilizálásán alapszik.

• A liofilizálás az előre elkészített bliszterekben történik

• Vízben nem oldódó hatóanyag esetén a dózisnagyság max. 400 mg,
vízben nem oldódó hatóanyag esetén az egyszeri dózis max. 60 mg.

• részecskeméret 50 µm körüli

• Az ideális gyógyszerjelölt tehát nem vízoldékony, finom
részecskemérettel rendelkezik (mikronizált) és stabil szuszpenzió
készíthető belőle.



• A liofilizálásos technológia előnye, hogy nagyon kis mennyiségű
hatóanyagok (µg-nyi mennyiségek) pontos adagolására is alkalmas.

• Hátránya viszont, hogy az így készült termékek törési szilárdsága kicsi,
illetve nedvességre érzékenyek, ezért speciális csomagolást igényelnek
(alumínium bliszter, bliszterről lehúzható fólia)

A Zydis technológia előnyei-hátrányai



Lyoc technológia

A hatóanyagból és a segédanyagokból egy o/v típusú emulziót készítünk,
melyet a bliszterben kialakított mélyedésekbe töltünk, majd liofilezünk.



QuickSolv

• egy vizes oldatot vagy szuszpenziót készítünk a hatóanyagból, mátrixképző anyagokból és
egyéb segédanyagokból, majd lefagyasztjuk

• a lefagyasztott vizes diszperziót alkoholban merítjük el, mely kiextrahálja és megköti a vizet



Előállítás triturálással

• A triturált tabletták kicsi, nedves masszából trituráló forma segítségével
készülő tabletták.

• A tabletták alakját a trituráló forma határozza meg.

• A tabletták egyedi tömege általában 30 és 250 mg között van.

• A triturált tablettáknak felhasználás szempontjából két fajtáját különítjük el, a
gyógyszerkészítéshez használt triturátumokat, illetve a hipodermikus
tablettákat.



Előállítás triturálással

• A tabletta gyártása során a hatóanyagot és a segédanyagokat
homogenizáljuk, majd a porhomogenizátumot megfelelő arányú etil-
alkohol-víz eleggyel granuláljuk.

• A nedves homogenizátumot trituráljuk

• A triturátumok előállítása történhet kézi technológiával, automatizált
triturálógépek segítségével, illetve préselt triturátumok esetén
tablettázógéppel.



Kézi trituráló berendezés (Vektor/Colton)



WOWTAB® technológia

• A folyamat során nagy vízoldékonyságú, kevésbé gyúrható,
granulálható cukrokat (mannitol, laktóz, glükóz, szukróz)
granulálnak jól granulálható cukrokkal (maltóz, maltitol,
sorbitol, trehalóz).

• A tabletták préselése alacsony préserővel történik, amit egy
megfelelő páratartalmon végzett kondicionálás követ annak
érdekében, hogy növeljék a tabletták keménységét.

• Benadryl® Fastmelt allergia elleni készítmény



Speciális ODT segédanyagok

F-MELT®

A C típus összetétele:

D-Mannitol

Xylitol

Mikrokristályos cellulóz

Kroszpovidon

Vízmentes dibázikus kálcium-foszfát (Fujicalin)

Az M típus összetétele: 

D-Mannitol

Xylitol

Mikrokristályos cellulóz

Kroszpovidon

Magnézium aluminometaszilikát (Neusilin)





Szénhidrátok, dezintegráns, szervetlen összetevő homogenizálása

Porkeverék nedvesítése,

granulálása

Szárítás fluidizációs berendezésben

Homogenizálás (hatóanyaggal,íz-és színanyagokkal, lubrikánssal)

Préselés OD tablettává

Gyártási folyamat az F-MELT segédanyagkeverék
felhasználásával



Ludiflash®

• Összetevői: D-mannitol, kroszpovidon (Kollidon CL-SF), polivinil-acetát
(Kollicoat SR 30D) és kis mennyiségű povidon (Kollidon 30).

• Nem oldódik teljesen vízben

• Direkt préseléses technológiához.

• A kész tabletta speciális csomagolóanyagot igényel, mert nedvességre
érzékeny, kis mértékű higroszkóposságot mutat.



Ludiflash-t tartalmazó formuláció

Loperamid HCl 2% hatóanyag

Ludiflash 94,5% OD segédanyag

Kollidon CL-SF (kroszpovidon) 1% dezintegráns

Csokoládé aroma 1,5% ízanyag

Nátrium-sztearil-fumarát 1% lubrikáns



StarLac

• 85 rész laktóz monohidrátot és 15 rész kukorica keményítőt tartalmaz
fluid berendezéssel előállított granula formájában

• A két komponens mechanikai behatás során nem szegregálódik, így a
gyártási folyamat során elkülönülésük nem jön létre.

• A részecskék a fluid granulálásnak köszönhetően gömb alakúak, ezért
a StarLac jó folyási sajátságokkal bír.

• Szétesési idejét a tabletta keménysége csak kis mértékben
befolyásolja, széles keménységi határok között állandónak mondható,
illetve csak kicsit változik a dezintegrációs idő.



Példa StarLac-ot tartalmozó ODT formulációra

Acetilcisztein 16,67% hatóanyag

StarLac 79,43% OD segédanyag

Narancs íz 2,00% aroma

Aceszulfám K 0,60% édesítőszer

Magnézium-sztearát 0,70% lubrikáns





Ízfedési lehetőségek

• édesítőszerek (pl. aszpartám, aceszulfám
K)

• aromákkal, melyek egyébként is keserű
ízhatásúak(pl. grapefruit, kávé, lime)

• citromsav és a nátrium-
hidrogénkarbonát

• az édesgyökér, szegfűszegolaj, mentol,
borsmenta és a nátrium-citrát

• Hidrogénezett,etoxilezett glicerin-észter

• lecitin

• Ciklodextrinek

• Ioncserélő gyanták

• Bevonási eljárások
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A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Hatóanyag alapú gyógyszerrendelés



Hatóanyagfelírás - jogszabályi háttér -

• A nemzeti erőforrás miniszter 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelete az egyes egészségügyi és gyógyszerészeti 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról úgy rendelkezik:

• az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM 
rendelet 9. §-a 2012. április 1-től a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

• „(5a) A 7. számú mellékletben meghatározott ATC csoportokba tartozó gyógyszereket az orvos
kizárólag nemzetközi szabadnéven rendelheti.”

• ATC kódja: C10AA, megnevezése: Hmg CoA reductase gátlók.



• A 2/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 18. § (1) bekezdése április 1-től módosítja 

• a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének 
szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendeletet.

•
• a szoftvernek „alkalmasnak kell lennie az emberi felhasználásra kerülő

gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendelet 9. § (5)
bekezdése szerinti nemzetközi szabadnéven történő rendelésre”

Hatóanyagfelírás - jogszabályi háttér -



Generikus gyógyszer-helyettesítés szakmai protokoll 

• Ha a beteg nem elutasító a helyettesítő készítmény kiválasztása során fel kell 
mérni, hogy

• a beteg eddig az adott hatóanyagból milyen gyógyszert szedett, 

• az adott készítménnyel kapcsolatban volt-e valamilyen negatív 
tapasztalata,

• a beteg által eddig szedett készítmény és a referencia készítmény között 
milyen Napi Terápiás Költség (NTK) különbség van,

• van-e a gyógyszertárban készleten az eddig szedett készítménynél 
kedvezőbb NTK-jú készítmény,

• a beteg a kedvezőbb térítési díj esetében hajlandó-e az eddig alkalmazott 
készítmény váltására,

• ha ehhez készleten nem lévő gyógyszer beszerzése szükséges, azt 
hajlandó-e a beteg megvárni,

• a helyettesítés veszélyezteti-e a beteg-együttműködést.



4.4.1. Vényköteles gyógyszerek expediálása első alkalommal

• a gyógyszer helyes megnevezése és annak fonetikus kiejtése,

• a gyógyszer tárolásával, eltartásával, megsemmisítésével kapcsolatos előírások,

• az adag nagysága, a bevétel/gyógyszeralkalmazás időpontja, pontos körülményei, 

• a gyógyszerbevétel/gyógyszeralkalmazás módja,

• kezelés orvos által előírt illetve várható időtartama,

• a hatás várható kezdeti ideje,

• az adott gyógyszerre vonatkozó speciális (pl. étkezéssel, életvitellel, gépjárművezetéssel 
kapcsolatos) utasítások, 

• az óvatossági és tiltó szabályok,

• a mellékhatások ismertetése, figyelembe véve azok gyakoriságát, észlelhetőségét és 
súlyosságát, az alábbiak szerint

• önmegfigyeléssel felismerhető, gyakori (>10%),

• alkalomszerű (1-10%),

• ritka (<1%), 

• önmegfigyeléssel felismerhető nagy jelentőségű;

• a más gyógyszerekkel való együttszedés szabályai, következményei és tilalmai,

• az étkezéssel összefüggő szabályok, különös tekintettel a gyógyszer-étel interakciókra,

• az adagolási hiba esetén követendő teendők, 

• a beteg személyiségének, betegségének megfelelő kérdések tisztázása



4.4.2. Vényköteles gyógyszerek expediálása többszöri alkalommal

• Vényköteles gyógyszerek expediálása többszöri alkalommal (tájékozottság 
felmérése)

• Mit mondott az orvosa Önnek
• milyen betegségre kell ezt a gyógyszert szednie?

• hogyan kell ezt a gyógyszert szednie? 

• milyen hatást várhat a gyógyszertől?

• Mit remél a gyógyszer szedésétől?
• Mi a legzavaróbb a gyógyszer szedésével/betegségével kapcsolatban?
• Amennyiben a beteg tájékozottsága nem megfelelő az ún. első tájékoztatásnak 

megfelelő tájékoztatást kell nyújtani

• Gyógyszer-helyettesítés, adagolás módosításkor
• a beteg folyamatos gyógyszerszedés esetén tudja, hogy mi helyett szedi
• önmegfigyeléssel észlelhető mellékhatásról a gyógyszerészét, és orvosát 

tájékoztassa 
• a gyógyszerész kiemeli az új adagolási rendet



GKI Egészségügykutató Intézet felmérése - 1000 fős minta, 2013 március

• A gyógyszertárba járó felnőtt lakosság 44 százaléka 
tapasztalta az elmúlt egy évben, hogy a patika nem 
tartott abból a gyógyszerből, amit ki akart váltani, így 
újból vissza kellett mennie. 

• Legkevésbé a fővárosi patikák készleteznek (vélhetően a 
raktárak közelsége miatt), a betegeknek mindössze 46 
százalékát tudják azonnal kiszolgálni. 

• A krónikus betegek nagyobb arányban tapasztalták, 
hogy vissza kell menniük a gyógyszerért.



GKI Egészségügykutató Intézet felmérése II.

• A krónikus betegek 53 százaléka egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy 
megszűnt a három havi gyógyszeradag egyszeri kiváltási lehetősége, s 
így havonta kell kiváltani a receptet.

• E változást a fővárosiak közel kétharmada teljesen elutasítja, míg a 
többi településtípusnál ez az arány 30-40 százalék között ingadozik. 

• A krónikus betegek 37 százalékának jelenleg is komoly nehézséget 
okoz a havi gyakoriságú gyógyszerkiváltás.



GKI felmérés

• A nemrégiben bevezetett patikai szolgáltatások közül a válaszadók 26 
százaléka már igénybe vette az "információs pult" szolgáltatást, 
viszont a többit (vérnyomás, vércukor, testzsírtömeg mérés, 
gyógyszer-házhozszállítás, internetes rendelés) alig veszik igénybe.

• A felnőtt lakosság többsége egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán 
szokott gyógyszerekre vonatkozó információt kérni patikusától. A 
patikába járó felnőtt lakosság közel egynegyede elmondása szerint 
már értesült a jelenleg is zajló népegészségügyi programról 
(elsősorban nem kötelező szűrésekről).





Originális készítmény, amelynek 
bizonyítva van a biztonságossága és 

a hatékonysága.

Generikus 
Bioekvivalencia az 

originátorhoz képest

Néhány hatóanyag változás
Formuláció

Indikáció, Adagolási mód, 
Adagolási frekvencia

Generikumok
Ismert hatóanyag, ekvivalens gyógyszerforma.

Szupergenerikumok ?
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Szupergenerikumok

A generikus hatóanyaggal fejlettebb ill. előnyösebb terápiát 
biztosító (hatékonyabb, tolerálhatóbb, előnyösebben 
alkalmazható, stb.) „szupergenerikus” vagy „generikus plusz” 
készítmény. 

Ismert hatóanyag, új gyógyszerforma.



Bioekvivalencia vizsgálatok szükségességének legismertebb oka 
a generikumok törzskönyvezési eljárása. 

• A bioekvivalencia vizsgálatok olyan egycentrumú vizsgálatok, melyeknek
célja, hogy egy azonos dózisú referencia- és egy tesztkészítmény
biohasznosíthatóságát összehasonlítsa és igazolja a két készítmény
biológiai egyenértékűségét.

• Az egyszerűsített engedélyezési eljárás során elegendő bizonyítani az
innovátor és a generikum közötti bioekvivalenciát a forgalomba hozatali
engedély megszerzéséhez.



A vizsgált farmakokinetikai paraméterek a tmax, cmax és AUC 
értékek. Akkor mondható ki a bioegyenértékűség, ha az AUC és 

cmax logaritmusainak hányadosa 0,80 és 1,25 közötti értéket 
mutat, azaz a 90% konfidencia intervallumon belül esik.



Bioekvivalencia definíciója

• „Két gyógyszerkészítmény bioekvivalens, ha egymással gyógyszerészetileg egyenértékűek
vagy egymásnak gyógyszerészeti alternatívái, és azonos moláris dózisban való
alkalmazásukat követően biohasznosulásuk oly mértékben hasonló, hogy hatásuk - mind
hatásosságuk, mind biztonságosságuk vonatkozásában - alapvetően azonos.” EMEA

• „Szignifikáns különbség hiánya annak vonatkozásában, amilyen sebességgel és mértékben
a hatóanyag vagy az aktív összetevő a gyógyszerészetileg egyenértékű vagy alternatív
készítményből elérhetővé válik a gyógyszer hatásának helyén, amennyiben a
készítményeket azonos moláris dózisban, hasonló körülmények között egy megfelelően
tervezett vizsgálatban adagolják.” FDA



Példák

1. Eredeti készítmény cseréje generikumra

Tapasztalatok:

• A betegek többsége probléma nélkül átállítható

• Ha a generikum eltérő segédanyagot tartalmaz 
mellékhatások jelentkezhetnek

• Pszichés tünetek is, de ezek gyorsan 
megszűnnek.



Példák
1. Eredeti készítmény cseréje generikumra

• Originális furoszemid lecserélése 

• Kroszkarmellóz-nátrium allergiás reakciót okozott.



Példák
1. Eredeti készítmény cseréje generikumra

• Laktóz intoleráns, antiarrthymiás szerrel kezelt beteg 
esetén generikus szubsztitúció

• Generikum laktóz tartalmazott, gastrointestinális
panaszok léptek fel. Ez hatott a bélben való 
áthaladás idejére, befolyásolta a 
plazmakoncentrációt.

• Az originális és generikus szérumkoncentrációja 
között szignifikáns különbség lépett fel.

• Következmény: az arrhytmia tünetei visszatértek.



Nemzetközi protokoll, első expediáláskor tájékozódni kell:

• Van-e  a betegnek tudomása gyógyszer-allergiáról, 
érzékenységről. 

• Ha a beteg laktóz, glutén vagy benzoát-érzékeny, illetve egyéb 
allergiás problémát jelez, ezt a gyógyszerkiválasztás során figyelembe 
kell venni. 

• A készítmények laktóz, glutén illetve benzoát tartalmáról az 
alkalmazási előírások adnak tájékoztatást 
(http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/), illetve a GYEMSZI-OGYI 
honlapján elérhető tájékoztató adatbázis 
(http://www.ogyi.hu/listak/).

http://www.ogyi.hu/gyogyszeradatbazis/
http://www.ogyi.hu/listak/


Példák

1. Eredeti készítmény cseréje generikumra

• USA-ban végzett felmérés kardiovaszkuláris gyógyszercsoport 
eredeti és generikus készítményeinek terápiás 
egyenértékűsége

• 1984 és 2008 közötti vizsgálati eredmények 

• Nem volt szignifikáns különbség



Date of download:  3/19/2013
Copyright © 2012 American Medical 

Association. All rights reserved.

From: Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease: A Systematic 

Review and Meta-analysis

JAMA. 2008;300(21):2514-2526. doi:10.1001/jama.2008.758

ACE indicates angiotensin-converting enzyme; CI, confidence interval.

Figure Legend:



Eredeti készítmény cseréje generikumra

• Generikus propafenon legalább annyira biztonságos  mint az eredeti.

Konklúzió:

• A generikus helyettesítésnél fontos, hogy orvosi felügyelet mellett 
történjen és a beteg az esetleges mellékhatásokról tájékoztatást kapjon.



Példa 2.
Generikum cseréje generikumra

• Nem automatikus, hogy a generikumok egymással is 
egyenértékűek.

• Ha a két generikus gyógyszer az elfogadási határérték 
két szélső intervallumán helyezkedhet el, akkor a 
különbség 45 %.

• Plusz: a megengedett ± % %, amely a gyártási tételből 
származó gyógyszerek hatóanyagának eltérő 
felszívódásából adódik. 



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek

„Adagolás szempontjából kritikusnak minősül minden olyan 
gyógyszer, amelynek esetében adott hatóanyagon belül a:

• dozírozás megváltozása 

• és/vagy az alkalmazott gyógyszerkészítmény helyettesítése 
toxicitási, immunogenitási kockázatot eredményezhet, 

• vagy a terápia hatékonyságát veszélyezteti. 

Ide tartoznak:

• a szűk terápiás indexű gyógyszerek,

• a személyre szabott beállítást (titrálást) igénylő készítmények,

• valamint a biotechnológiai eredetű készítmények.”



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek

Ide tartoznak:

• Antiepileptikus gyógyszerek

• Pszichoaktív gyógyszerek

• Alacsony dózisú orális fogamzásgátlók

• NSAID

• Protonpumpa gátlók

• Szűk terápiás indexű kardiovaszkuláris gyógyszerek

• Módosított hatóanyag-leadású orális készítmények (ha a 
hatóanyag nem szívódik fel, a várt hatás elmarad)

• Ha a biohasznosulás nő, akkor tolerálhatósági problémák és 
különböző mellékhatások lépnek fel.

Probléma: nagy az interindividuális variabilitás 



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek

Ezért a módosított hatóanyag-leadásnál:

• éhomi , 

• étkezés utáni, 

• valamint steady-state állapotban is el kell végezni a 
bioekvivalencia vizsgálatot.



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek

Konklúzió:

• Csak orvosi felügyelet mellett történhet az átállítás

• Egyáltalán nem kell átállítani a beteget.

Ilyenkor a bioekvivalencia:

• csak a két készítmény felszívódásának mértékében lévő 
hasonlóságot bizonyítja, 

• az elfogadási intervallumon belül nem ad felvilágosítást, 

• hogy az originátor-generikum közötti biohasznosulás
eltérés 

• milyen befolyással van a klinikai hatásra.



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek (antiepileptikumok)

• Szűk terápiás indexszel rendelkeznek (pl. fenitoin, 
valproát, karbamazepin stb.)

• Fontos a megfelelő gyógyszerszint, ezt fokozatos 
dózisnöveléssel kell végezni.

• Nagyon érzékeny a beteg a legkisebb változásokra is.

• Ha egy epilepsziást originátorról generikusra állítanak 
át, újra megjelenhet az epilepsziás roham.



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek (antiepileptikumok)

Felmérés:

• 1333 beteg kikérdézese a váltás után

• 70,5 % -nál gond nélküli volt a váltás

• 10,8 %-nál görcsök visszatérése

• 9,9 % egyéb mellékhatás

• 8,8 % értékelhetetlen



Példa 3.
Kritikus gyógyszerek (antiepileptikumok)

Másik vizsgálat:

• Hiába volt a bioekvivalencia megfelelő, az 
eredeti és a másolt gyógyszer 
plazmakoncentrációjában mégis szignifikáns 
volt a különbség.

Leggyakoribb mellékhatások:

• Szédülés, álmosság, egyensúlyzavar, kettős 
látás alkalmi epilepsziás rohamok.



Assessing bioequivalence of generic antiepilepsy drugs

Annals of Neurology
Volume 70, Issue 2, pages 221-228, 29 JUN 2011 DOI: 10.1002/ana.22452
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22452/full#fig1

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.v70.2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22452/full


Assessing bioequivalence of generic antiepilepsy drugs

Annals of Neurology
Volume 70, Issue 2, pages 221-228, 29 JUN 2011 DOI: 10.1002/ana.22452
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22452/full#fig2

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.v70.2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22452/full


Következtetés

• Ha generikummal vagy originátorral kezdik a kezelést, 
akkor nincs szignifikáns különbség a rohamok 
jelentkezésében, 

• de ha lecserélik az elsődlegesen választott szert 
eredetire vagy másik generikumra, akkor megnőhet a 
betegek kórházi kezelésével töltött napok száma.



Következtetés

• Pl. az antieplileptikumoknál elmondható, hogy az 
innovatív készítmény és a generikum között fenálló
bioekvivalencia nem mindig jelenti a terápiás 
egyenértékűséget.

• Nem megfelelőek a bioekvivalenciát értékelő 
módszerek 

• Túl nagy a betegek közötti variabilitás.

• Az is baj, ha a terápiát rögtön generikummal kezdik, 
ilyenkor beteg populáción nincs adat, csak egészséges 
önkéntesen bizonyították a hatékonyságot és 
biztonságot



Biosimilar

A biológiailag hasonló gyógyszerek olyan gyógyszerkészítmények, 
melyek hatóanyaga alapvetően hasonlóak egy már engedélyezett 
biológiai gyógyszeréhez. 

• A biohasonló gyógyszer és a referens készítmény hatásmechanizmusa, 
hatáserőssége, beviteli módja és is megegyezik. 

• A fehérjék összetettsége miatt a molekula felépítésében lehetnek 
eltérések, ez pedig megváltoztathatják a molekula biológiai 
tulajdonságait, ezért a két készítmény immunogenitásában
különbözhet egymástól.

Egy biológiailag hasonló gyógyszer engedélyezéséhez:

• fizikai-kémia, 

• biológia, 

• nem klinikai és klinikai vizsgálatokkal kell bizonyítani, 

• hogy a hatása és biztonságosság is kellő mértékben hasonló az eredeti 
termékével.



Biotechnológia

• A kifejezés, valamint az első definíció megalkotása a magyar Ereky
Károly nevéhez fűződik. A biotechnológia (német: Biotechnologie) 
kifejezést egy 1918-ban tartott előadásában használta először, valamint az 
első publikáció is az ő nevéhez fűződik. Ennek megfelelően világszerte 
Ereky Károlyt tekintik a biotechnológia atyjának.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Defin%C3%ADci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ereky_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/1918




Biosimilar gyógyszerekre példa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579676/table/T1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579676/table/T1/


Originális készítmény, 
bizonyítva a 

hatásosság és a 
biztonság

Potenciális különbség 
a szerkezetben és a 

minőségben

Biosimilar/Referencia
Különbözőség biztonságosságban 

és hatékonyságban

Biohasonló
(szerkesztés alatt)



Generikus és biosimilar gyógyszerek engedélyeztetése 
(Forrás: Süle A.: előadásanyag)

Kismolekulás generikus 
készítmények

Biohasonló gyógyszerek

A molekula másolata Teljesen azonos szerkezet Nagyon hasonló szerkezet

Termelés Kémiai szintézis (általában) Fermentáció
(bioszintézis)

Regisztráció EU (tagállami)
Bioekvivalencia vizsgálat:  az azonos 
hatóanyag azonos biológiai 
hasznosíthatósága biztosítja az 
azonos klinikai hatást 

EU-ban centrális (EMA)
Biohasonlósági vizsgálat: a hasonló 
hatóanyagok összehasonlító 
preklinikai és klinikai vizsgálatai 
igazolják a minőséget, 
hatékonyságot, biztonságosságot, 
terápiás egyenértékűséget

Regisztrációhoz szükséges 
betegszám

Kb. 25-70 Kb. 500

Farmakovigilancia
Kockázatkezelés

Rutin
Rutinszerűen nem kell

Külön terv alapján
Külön terv alapján

Teljes fejlesztési költség Kb. 1-1,5 millió USD 160-250 millió USD



Originális készítmény, 
bizonyítva a 

hatásosság és a 
biztonság

Kiegészítő 
összehasonlító 

biztonságossági és 
hatékonysági 
vizsgálatok

Biosimilar (biohasonló)
Összehasonlítható bioekvivalencia
és biztonságossági és hatékonysági 

vizsgálatok

(Biobetters) 
Biojobb

gyógyszerek????

Megoldás:
Kiegészítő összehasonlító  
biztonságossági és 
hatékonysági vizsgálatok 
egy alternatív készítmény 
érdekében

Engedélyeztethetővé 
válik



Európában engedélyezett biohasonló készítmények

Készítmény név Gyártó és az engedélyezés éve

1. Omnitrope (somatropin, rHGH)
2. Valtropin (somatropin, rHGH)
3. Binocrit (epoetin alfa)
4. Epoetin alfa Hexal (epoetin alfa)
5. Abseamed (epoetin alfa)
6. Silapo (epoetin alfa)
7. Retacrit (epoetin alfa)
8. Ratiograstim (G-CSF)
9. Biograstim (G-CSF)
10. Tevagrastim (G-CSF)
11. Filmgrastim Hexal (G-CSF)
12. Zarzio (G-CSF)
13. Nivestim (G-CSF)

Sandoz, 2006
Biopartners, 2006
Sandoz, 2007
Hexal Biotech, 2007
Medicine, 2007
Stada, 2007
Hospira, 2007
Ratiopharm, 2008
CT Arzneimittel, 2008
Teva, 2008
Hexal Biotech, 2009
Sandoz, 2009
Hospira Enterprises, 2010

G-CSF = fehérvérsejt növekedési faktor 
(granulocita kolónia stimuláló faktor)



Biotechnológiai készítmények szabadalmának becsült lejárata

Év Készítmény neve

2013
2014
2015
2016
2017

Avonex, Byetta, Epogen/Procrit, Humalog, Neupogen, Rebif
Remicade, NovoLog
Herceptin, Lantus, Neulasta, PegIntron, Rituxan, Synagis
Aranesp, Humira
Avastin, Pegasys

Herceptin



Készítmény neve Hatóanyag Hatás

Avonex
Byeatta
Epogen/Procrit
Humalog
Neupogen
Rebif
Remicade
NovoLog
Herceptin
Lantus
PegIntron
Rituxan
Synagis
Aranesp
Humira
Avastin
Pegasys

Interferon beta-1a
Exenatid
Epoetin alfa
Insulin-lispro
Filgrastim
Interferon beta-10
Infliximab
Insulin Aspart
Trastazumab
Insulin glargin
Peginterferon alfa-2b
Rituximab
Palivizumab
Darbepoetin alfa
Adalimumab
Bevacizumab
Peginterferon alfa-2a

SM (sclerosis multiplex)
2-es típusú diabétesz
Vese eredetű anémiák és más indikáció
1. és 2. típusú diabetes
Neutropenia
SM
Rheumatoid arthritis, psoriasis
1. és 2. típusú diabetes
Emlőrák
1. és 2. típusú diabetes
Hepatitis C
Non-Hodgkin limfóma és rheumatoid arthritis
RSV (respiratory syncytial virus) 
Vese eredetű anémiák és más indikáció
Rheumatoid arthritis, psoriasis, Crohn betegség

Non-Hodgkin limfóma és rheumatoid arthritis
krónikus hepatitisz B vagy C kezelése



TOP 10 (2012-es adat alapján)



Név Vállalat Globális 
forgalom 

(mrd USD)

Hazai forgalom

(mrd Ft, 2011 
MAT8)

Klinikai indikációk

Enbrel

(etanercept)

Amgen, Wyeth, Takeda 7.29 3,990 Rheumatoid arthritis, psoriasis, 

juvenilis idiopathiás arthritis

Avastin

(bevacizumab)

Genentech, Roche

Chugai, 

6.97 6,092 MS Colorectális, emlő, tüdő, vese 

rák, glioblastoma

Rituxan

(rituximab)

Genentech, 

Roche, Chugai

6,86 4,158 Non-Hodkin limfóma és rheumatoid

arthritis

Humira

(adalimumab) 

Abbott, Eisai 6,55 5,180 Rheumatoid arthritis, psoriasis, 

Crohn betegség

Remicade

(infliximab)

Centocor (J&J), Schering 

Plough, Mitsubishi Tanabe

6.52 5,993 Rheumatoid arthritis, psoriasis

Herceptin

(trastuzumab)

Genentech, 

Roche, Chugai

5,86 3,765 Emlőrák

Lantus

(insulin glargine)

Sanofi-Aventis 4,83 3,604 1. és 2. típusú diabetes

Epogen/Eprex

(epoetin alfa)

Amgen, Ortho Biotech, 

Janssen-Cilag

4,59 Vese eredetű anémia és más 

indikációk

Neulasta

(pegfilgrastim)

Amgen 3,56 5,009 neutropenia

Lucentis

(ranibizumab)

Genentech & Novartis 3,10 Nedves öregköri macula-

degeneráció (AMD)

Globális top 10 biológiai gyógyszer 2010-ben
Forrás: dr. Mázsár Péter
kereskedelmi igazgató, EGIS Nyrt. (2011. előadása alapján)



Hogyan lehet az adherenciát mégis 
megnövelni ?



Rendszeres gondozás, tanácsadás
Biztatás, ösztönzés



Rendszeres tanácsadás eredménye

Hatóanyag-alapú 
gyógyszerrendelés eredménye



A kérdés: kötelező-e a hatóanyag alapú gyógyszerrendelés ?

• A kezelőorvos a piaci kizárólagosságot vesztett hatóanyagot 
tartalmazó gyógyszerkészítmények rendelésekor a vényen az 
ún. nemzetközi szabadnevet tünteti fel a készítmény 
márkaneve helyett

• Kötelező

• Ajánlott

• fakultatív



Miért kötelező/ajánlott/fakultatív ?

• Olcsó, de drága termékek kiszűrése

• A költségvezető stratégiák előtérbe helyezése

• A termékek marketingintenzitásának csökkentése

• Orvoslátogatói hálózatok méretének és költségének 
csökkentése, az orvosok gyógyszergyártói ösztönzésének 
visszaszorítása

• A készítményválasztás nem szakmai szempontjainak háttérbe 
szorítása

• Háziorvosi piac átláthatóbb

• Gyógyszertári kedvezményrendszerek áttekinthetővé válása



Mik a korlátok (I). ?

• Alacsony terápiás index:
• Antikonvulzív szerek

• Szívglikozidok

• Orális antikoagulánsok

• Diuretikumok idős betegeknél

• Antarrythmiás szerek
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A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Szárítás

A szárítás elvi alapjai - Szárítási eljárások -
Szárítás hőközléssel, szoba-hőmérsékleten –

Fluidizáció - Fagyasztásos szárítás



Nedvesség hatással van

• Termék sűrűségére

• Anyagok gördülékenységére

• Anyagok tapadóképességére

• A szilárd anyag préselhetőségére

• Az anyag keverhetőségére



Hőközléssel történő szárítás:

• A nedvesség mozgása az anyag 
belsejéből a felszíne felé- lassú

• A nedvesség párolgása a felszínről-
gyors



Szárítási görbe I:

A görbe jellegztes pontjai:

• A: kiindulási állapot, ahol az anyag 
hideg és tartalmazza a kezdeti 
nedvességet.  

• B: állandó szárítási sebesség kezdete

• C: Kritikus nedvesség tartalom, ahol a 
szárítás sebessége csökken és a 
szárítandó anyag hőmérséklete 
emelkedik. 

• D: egyensúlyi nedvesség tartalom, a 
szárítás sebessége Nulla. 



Szárítási görbe II:

A görbe jellegztes pontjai:

• A: kiindulási állapot, ahol az anyag hideg
és tartalmazza a kezdeti nedvességet.  

• B: állandó szárítási sebesség kezdete

• C: Kritikus nedvesség tartalom, ahol a 
szárítás sebessége csökken és a 
szárítandó anyag hőmérséklete
emelkedik. 

• D: egyensúlyi nedvesség tartalom, a 
szárítás sebessége Nulla. 

A görbe a szárítandó anyag 
hőmérsékletéről ad felvilágosítást. 



Szárítási görbe II:

A szárítás időtartalmát fontos 
figyelembe venni, mert a terméket 
melegítve azt károsíthatjuk, vagy az 
egyéb, nem kívánatos változásokat 
szenvedhet.



Szárítás, csoportosítás:

A szárító levegő mozgásállapota szerint:

• Levegőáramlás nélküli (vákuum szárítás)

• Természetes vagy mesterséges levegőáramlással

(szemcsehalmaz felett vagy azon keresztül)



Szárítás, csoportosítás:

A szilárd szemcsék mozgásállapota szerint:

• Nyugvóréteges (tálcás szárítószekrény vagy alagútszárító)

• Mozgóréteges (dob szárító, fluid szárító)



Szárítás, csoportosítás:

Üzemmenet szerint:

• Szakaszos (tálcás szárító, liofilizáló, fluid szárító)

• Folyamatos (porlasztva szárítás, alagút szárító, fluid szárító)



Szárítás, szobahőmérsékleten

Nedvesség megkötése, szilikagél és 
exszikkátor

kék: vízmentes CoCl2

rózsaszín: CoCl2*6 H2O

Növényi kivonatok tárolása, 
légmentesen zárt edényben



Szárítóberendezések, tálcás szárító

Levegőáramlással működő, szakaszos 
üzemű és nyugvóréteges eljárás.

Alkalmas nedves granulátumok 
szárítása, de különösen alkalmas 
amikor szükséges a nyugvóréteg 
alkalmazása a szárításkor. 



Szárítóberendezések, porlasztásos szárító

A porlasztásos szárítás vagy porlasztó 
szárítás olyan folyékony 
halmazállapotú elegyek beszárítására 
használható, ahol a szárazanyag-
tartalom oldott vagy szuszpendált 
állapotban van. Lényege, hogy a 
folyadékot porlasztófejjel kisméretű 
cseppekre aprózzák, ettől párolgási 
felülete megnövekszik, így a meleg 
szárító levegő hatására gyorsan 
elveszti nedvességtartalmát. 

A folyamat végterméke száraz por. 



Szárítóberendezések, porlasztásos szárító
Az anyag- és hőátadás szempontjából 
kedvező állapotban lévő cseppek 
összekeverednek a forró porlasztó levegővel, 
a párolgás gyorsan végbemegy.

A gyors párolgás során az elpárolgó csepp 
gőze a kialakuló szemcse körül 
védőburokként funkcionál, nem engedi, hogy 
a szemcse felvegye a szárító levegő 
hőmérsékletét. A cseppből – mire az a 
készülék falához ér – már csak száraz 
(mintegy 1-5% nedvességtartalmú) szemcse 
marad.

A terméket a szárító levegő juttatja el a 
ciklonba (porleválasztó), ahol a levegő a 
szemcsékkel együtt csavarvonal alakú pályán 
halad. A szemcsék a centrifugális erő 
hatására fokozatosan kiválnak és a tartályba 
hullnak, a szemcséktől mentes levegő a felső 
kivezető csövön keresztül távozik. 



Szárítóberendezések, porlasztásos szárító

Vérplazma, vérsavó  
készítmények, fehérjekivonatok 
szárítása.

Jó gördülékenységű és 
monodiszperz szemcseméret 
eloszlású a termék. 

Ha az oldószer gyúlékony akkor 
nitrogén gázban történik a 
szárítás. 



Szárítóberendezések, porlasztásos szárító

Előnye a nagy fajlagos felület
miatt a rövid szárítási idő és a 
kíméletes szárítás, ezért
hőérzékeny anyagok is 
száríthatók. 

Automatizálható, ipari
körülmények között a szárítás
folyamatosan monitorozható. 

Hátránya a nagy hely-, költség-
és energiaigény..



Szárítóberendezések, vákuum szárító

Vákuum a szárítás hőmérséklete 
alacsonyabb, mint atmoszférikus 
nyomáson. Indokolt alkalmazni, hogy ha 
hőre érzékeny anyagot (biológiai minták, 
fehérjék) vagy higroszkópos anyagot kell 
szárítani. 

A vákuum előállításhoz megbízható és 
hatékony vákuum pumpák szükségesek. 

A vákuumban alkalmazott 0,03-0,06 atm
nyomás esetén a víz forráspontja 25-
30°C környékére süllyed. 



Szárítóberendezések, vákuum szárító



Szárítóberendezések, mikrohullámú szárítás

A mikrohullámú sugárzás, kis energiájú 
és nem ionizáló elektromágneses 
sugárzás. Az anyagban mikorhullámmal
melegedést és hőfejlődést lehet 
előidézni.

A mikrohullámú szárítást az teszi 
lehetővé, hogy a szárítandó anyagban 
levő víz elsőrendű dielektrikum. A víz 
molekulák, a létrehozott 
nagyfrekvenciájú térben, az elektromos 
mező polaritásával összhangban 
mozogva és súrlódva hőt termelnek. 

Ez a keletkező hő alkalmas az anyag 
nedvességtartalmának eltávolítására. A 
száradó anyagban a mikrohullámú 
szárítás hatására a diffúziós nedvesség-
áram sokkal nagyobb az anyag 
belsejében, mint felület közeli 
rétegekben, ezért egyenletesebb 
száradást



Szárítóberendezések, mikrohullámú szárítás



Előnyök:

A minta egészét melegítjük, a 

hullám nagyfokú penetrációja 

lévén a folyadék hőmérséklete 

gyorsan eléri a forráspontot. 

Elsősorban granulátumok 

szárítására használt, 

vákuummal kombinálva. 

Szárítóberendezések, mikrohullámú szárítás



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

Ha egy szemcsés szilárd halmazon keresztül fluidumot (folyadékot vagy gázt)
áramoltatunk, akkor az áramlási sebességtől függően többféle állapotot
figyelhetünk meg.

A szemcsehalmaz kezdeti sűrűsége a töltött sűrűség, amihez egy kezdeti réteg
(ágy) magasság (Lo) tartozik. A levegő elosztón (pl.: porózus vagy perforált
lemezen, szitarácson) áramló levegő hatására a réteg fellazul, a szemcsék
távolodnak egymástól, nő a hézagtérfogat, csökken a réteg sűrűssége, és a
kezdetinél egy kissé nagyobb, lazítottágymagasság (Ll) alakul ki.



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

Növelve a sebességet, a szemcsék távolodnak egymástól, nő hézagtérfogata
és a réteg magassága, majd a réteg megmozdul, és a szemcsék önálló
mozgásba kezdenek.

A fluidizáció kezdeti állapotához szükséges sebességet minimális fluidizációs
sebességének nevezzük. Ezt követően az áramlási sebesség további
növelésével, alakul ki a fluidizált állapot, és a réteget fluid-ágynak nevezzük.



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

Fluidizált állapotban a szemcsék lebegnek, mivel a rájuk ható erők egyensúlyban
vannak, a közegellenállási erő egyenlő az archimédeszi súllyal. A töltet
nyomásesése ekkor egyenlő a töltetet tartó lemezre nehezedő nyomással.

Az áramlási sebesség további növelésekor a réteg a pneumatikus szállítás
állapotába megy át (maximális fluidizációs sebesség felett), a hézagtérfogat és az
ágymagasság tovább növekszik. Ezt a jelenségét szemcsés és por alakú termékek
szállítására alkalmazhatjuk.



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

Anyagtartály

Tágulási kamra

Szűrőház



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

A fluidizált szemcsehalmaz intenzív keveredése 
miatt a fluidizált rétegben a hőmérséklet és a 
koncentráció eloszlás homogénebb, mint álló 
ágyban. 

A hő-és anyagátadás az egyes szemcsék között, 
továbbá az egyes szemcsék és a fluidum között 
következik be és gyorsítja a folyamatokat.

A fluidizáció gyors és hatékony technológia, ami 
javítja a termelékenységet.

Hőérzékeny anyagok a jó hőátadás következtében 
alacsonyabb hőmérsékleten, a jó keveredés és 
anyagátadás miatt gyorsabban száríthatók



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

A fluidizált szemcsehalmaz intenzív keveredése 
miatt a fluidizált rétegben a hőmérséklet és a 
koncentráció eloszlás homogénebb, mint álló 
ágyban. 

A hő-és anyagátadás az egyes szemcsék között, 
továbbá az egyes szemcsék és a fluidum között 
következik be és gyorsítja a folyamatokat.

A fluidizáció gyors és hatékony technológia, ami 
javítja a termelékenységet.

Hőérzékeny anyagok a jó hőátadás következtében 
alacsonyabb hőmérsékleten, a jó keveredés és 
anyagátadás miatt gyorsabban száríthatók



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

A fluidizációs technológia folyamatos üzemmódban is megvalósítható, az 
egyébként szakaszos üzemi technológiák folytonos üzeművé alakíthatók.



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás

Hátrányok:

A por leválaszatása miatt szükséges fém 
vagy textil szűrőket alkalmazni. 

A granulátumok szárításakor a folymataos
mozgás miatti ütközéses során számolni kell 
a szemcseméret csökkenésésével.

Relatíve magas üzemeltetési költségek.



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás



Szárítóberendezések, fluidizációs szárítás



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

• liofilezés

• kriodehidrálás

• Jégszublimálás

fagyasztásos
szárítás



Szublimáció, definíció

A szublimáció olyan halmazállapot-változás (fázisátalakulás), amelynél a 
szilárd halmazállapotú anyag átmegy gőzállapotba melegítés hatására 
anélkül, hogy közben folyékony állapotot venne fel.

Szublimációhő az olvadáshő és a párolgáshő összege.

Víz (jég) olvadáshője: 6,00678 kJ/mol (0°C)

Víz párolgáshője: 45,051 kJ/mol (0°C)

Víz (jég) szublimációs hője:51,058 kJ/mol (0°C)



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

Olyan szárítási módszer amely során a megfagyasztott termékből 
szublimálással távolítjuk el az oldószert. 

Fagyasztva szárításkor a termék kiindulási alakja megtartott, de a 
jégkristályok szublimációja miatt az porózus és szivacsos állományú.

A művelet a gyógyszertechnológiában jól alkalmazható például vakcinák, 
nedvességre érzékeny, vízben bomlékony anyagok tartósítására..

A fagyasztva szárított termék nedvességtartalma általában 1%-nál kisebb.

A porózus, szivacsos állomány, a nagy belső felület igen gyors oldást tesz 
lehetővé



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

Mintatartó edények, fűthető felülettel.

Vezérlő egység a vákuum pumpával, a 
hűtőegységgel és a kondenzátorral

Víz (jég) szublimációs hője:51,058 kJ/mol (0°C)



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

Ipari liofilező kamra



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

Fagyasztásos szárításkor az anyag óvatos melegítésével lehet elérni a száradás 
miatti hőveszteség pótlását, az egyensúly fenntartását, mivel szárításkor a 
nedvesség eltávozásával az anyag lehűl, ami jelentősen lelassíthatja a 
folyamatot. 

Az esetleges túlmelegítés viszont olvadáshoz vezet, ami az anyag feloldódását 
okozhatja. Az anyagból távozó nedvességet hűtött kondenzátor felületén 
lehet megkötni, ami leolvasztható és ez eltávolítható a rendszerből.

A hőátadás a fűtött tálcákról a termékre a csomagolás közvetítésével 
történik. A leggyakrabban alkalmazott magas minőségű üveg ebből a 
szempontból nem feltétlenül előnyös. 



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

A megfelelő nedvességtartalom elérése után, a 
szárítási művelet a terméket tartalmazó edények 
lég– és nedvességmentes zárásával fejeződik be.



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

Előnyök:

• termolabilis anyagok száríthatósága

• a biológiai anyagok megtartják eredeti biokémiai, fiziológiai és terápiás
tulajdonságaikat,

• vizes közegben kémiai és/vagy biológiai bomlásra hajlamos anyagok hosszú
ideig stabilan tárolhatók, és csak felhasználáskor szabad őket feloldani.

• oldószer hozzáadásakor az anyag igen gyorsan és maradék nélkül oldódik,

• A tartályokba a termék folyékony állapotban kerül letöltésre, így 
biztosítható a pontos adagolhatóság.



Szárítóberendezések, fagyasztásos szárítás

Hátrányok:

• Steril termékek szárítása megfelelő tisztaságú környezetet szükséges 
biztosítani.

• A jégkristályok a nem megfelelő fagyasztáskor károsíthatják a biológiai 
mintákat.

• Vákuum alkalmazása miatt, az illékony anyagok is eltávolításra kerülnek.

• magas beruházási költség, drága üzemeltetés, 3.) jelentős energia többlet
és költséges csomagolás a nedvesség kizárása céljából
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Kivonással készülő gyógyszerformák



Kivonás

• Lényegileg diffúziós művelet, melynek során a megfelelően szárított
és aprított drogból megfelelő oldószerrel kivonjuk az értékes ható és
kísérőanyagokat.

• A kivonás a gyógyszertechnológiában a növényi drogokból a
hatóanyagok (biológiailag aktív anyagok) és más komponensek
elkülönítését, illetve töményebb formában való előállítását jelenti.



• Alkaloidok

• Illóolajok

• Szaponinok

• Szteroidok

• Keserűanyagok

• Cseranyagok

• Flavonoidok

• vitaminok

• Szénhidrátok

• Fehérkék

• Zsírok

• Viaszok

• Enzimek

Hatóanyag Kísérőanyagok



Kivonás folyamata

• Kettős irányú diffúzió

• Kivonó folyadék – ép, vagy a roncsolt sejtfalon át- behatol 
a növényi sejtekbe.

• Ép sejtfal : gátolt diffúzió

• Roncsolt sejtfal : szabad diffúzió

• Kivonó folyadék feloldja a sejtekben található értékes 
anyagokat, és ballasztanyagokat.

• Tömény oldat : sejtlé

• Sejteket körülvevő tiszta kivonó folyadék: töltőlé



Kivonást befolyásoló tényezők

• Drog előkészítése 
• aprítottság mértéke- felaprítás
• Nedvességtartalom- szárítás

• Kivonó folyadék kémiai minősége
• Kémhatás
• Viszkozitás
• Felületaktív anyagok

• Sejtlé, töltőlé koncentrációja

• Kivonás hőmérséklete

• Alkalmazott kivonó eljárás



Felület, aprítottság mértéke

• Nagyobb a felület, a kivonás 
hatása nő

• Aprítottság növelésével nő a 
sérült sejtek

• Nő a drog kioldódásának 
mértéke



Kivonást befolyásoló tényezők

• Hőmérséklet nő
• Kivonás mértéke nő

• Viszkozitás nő
• Kivonás mértéke csökken

Hőmérséklet Viszkozitás



Kivonáshoz használt oldószerek

• Víz

• Alkohol- víz elegy

• Savas oldat (pl. ecetsav, sósav, citromsav…)

• Lúgos oldat (pl. ammónium-hidroxid)

• Szerves oldószer (pl. hexán, éter, petroléter)



Kívonó eljárások

• Áztatás (maceratio)

• Digerálás

• Perkolálás (percolatio)
• Ellenáramú kivonás

Gyógyszertárban:

Főzet (decoctum)

Forrázat (infusum)



Áztatás (maceratió)

• Egyszeri vagy megismételt kivonó eljárás

• Jól záró edény /üveg, porcelán.)
• Megfelelő méretre aprított, esetleg kiszárított 

drog

• Kivonó folyadék teljes mennyiségével rázogatás 
kevergetés

• 6 nap, szobahőmérséklet

• Drog, kivonat elkülönítése

• Nedves drog kipréselése



Áztatás eredményesebbé tehető

• Keveréssel : turboextrakció
• Nagy fordulatszámú keverő

• Intenzív mozgás: hő fejlődés

• Késes-mixelők / tovább aprít/

• Ultrahangos vibráltatás : vibroextrakció
• Ultrahang: képes a sejtfalon rést nyitni: szabad diffúzió



Digerálás

• Megegyezik az áztatás lépéseivel

• Enyhe hő alkalmazása

• 40 – 50 ºC-nál nem nagyobb



Perkolálás (percolatio)

• Szobahőmérsékleten végzett átáramoltatásos
kivonás

• Duzzasztott drogoszlopon keresztül 

( üveg, vagy fémedény)kivonó folyadékot lassú 
ütemben átáramoltatják.

• Kivonó folyadék felülről lefelé halad, extrahálja a 
drogot.

• A kivonatot folyamatosan pótolják

• Nedves drog kipréselése

• kivonat



Ellenáramú kivonó eljárás

• Gyógyszeriparban használják

• Gyorsabb

• Drog és a kivonófolyadék ellentétes irányban mozgásban van.

• Pl. csigaműves ellenáramú berendezés

• Szász-féle extractor

• Hildebrand féle berendezés



Reperkolálás

• Ha a kivonófolyadék egyszeri áthaladással nem képes az összes aktív 
anyagot kivonni.

• Több perkolátorban helyezik el a drogot és a készüléket sorba kötik.

• A kivonófolyadékot felfogják, tovább vezetik.



Kivonó eljárással előállított gyógyszerformák

• Kivonat / extractum/

• Tinktúra / tinctura/

• Főzet /decoctum/

• Forrázat /infusum/



Kivonat /extractum/

• Folyékony, félszilárd vagy szilárd halmazállapotú
(betöményített), jellegzetes szagú és ízű
gyógyszerkészítmény, amelyeket szárított növényi
drogokból vagy állati eredetű anyagokból állítanak elő.

• Folyékony kivonat – extractum fluidum

• Félszilárd kivonat 
• Félsűrű – extractum subspissum

• Sűrű – extractum spissum

• Szilárd kivonat – extractum siccum



Gyógyszeres kivonatok 
/Ph.Hg.VII./

• Extractum aloes siccum
• Száraz aloé-kivonat

• Extractum belladonnae siccum

• Extractum liquiritiae fluidum

• Extractum strychni siccum



Extractum belladonnae siccum
száraz belladonna kivonat /Ph.HG.VII./
• Belladonnae folium (V)

• Alcoholum dilutum 70%

• Lactosum

• Perkolálás
• Alkohollal

• Hatás:
• Parasympatolyticum

Belsőleg csökkenti a 
mirigyelválasztást

Simaizomgörcsoldó

Oldja a bélspasmust

Asthma bronchiale kezelés



Extractum liquiritiae fluidum /Ph.Hg.VII./
Folyékony édesgyökér kivonat
• Extractum liquiritiae venale

• Nyers édesgyökér kivonat

• Ammonia soluta 10%

• Aqua destillata

• Sol. conservans

• Hatás:

• ízjavító



+ Extractum strychni siccum
Száraz sztrichnosz-kivonat
• Strychni semen

• Alcoholum dilutum 70%

• Lactosum

• Perkolálás

• Hatás:
• Agykéregre hat, fokozza az 

érzékszervek érzékenységét, a 
tapintást, a hallást, növeli a 
látásélességet stb.

• Nagyobb adag: fényiszony

• Kimerültségi állapot, erősítő 
szer



Tinktúra /tinktura/

• Folyékony készítmény, általában szárított növényi drogokból vagy
állati eredetű anyagokból készült alkoholos vagy vizes-alkoholos híg
/tiszta/ kivonat, melynek színe, szaga és íze a felhasznált drogra és a
kivonó folyadékra jellemző.



Tinktúrák

• 10g növényi anyagból kivont aktív anyagot tartalmaznak 100 ml 
tinktúrában.

• Előállítás:
• Maceráció

• perkolálás



Fontosabb tinktúrák /Ph.HG.VII/

• Tinctura amara
• Keserű tinktúra

• Tinctura aromatica
• Fűszeres tinktúra

• Tinctura aurantii
• Narancs tinktúra

• Tinctura aurantii pro sirupo

• Tinctura valerianae alcoholica

• Tinctura saponariae

• Tinctura ipecacuanhae

• Tinctura thymi
• Kakukkfű-tinktúra

• Tinctura strychni



+ Tinctura ipecacuanhae

• Ipecacuanhae radix et rhizoma
• Ipekakuána gyökér és gyökértörzs

• Alcoholum dilutum 70%

• Perkolálás
• Alkohollal

• Hatás:
• Expectorans

• Hánytató



Tnctura saponariae - szappangyökér tinktúra

• Saponariae albae radix
• Fehér szappangyökér

• Alcoholum dilutum 70%

• Perkolálás

• Expectorans



+ Tinctura strychni /Ph.Hg.VII./- sztrichnosz-tinktúra

• Strychni semen
• ebvészmag

• Aether petrolei

• Alcoholum dilutum 70%

• Perkolálás

• Hatás:
• Agykéregre hat, fokozza az 

érzékszervek érzékenységét, a 
tapintást, a hallást, növeli a 
látásélességet stb.

• Nagyobb adag: fényiszony

• Kimerültségi állapot, erősítő szer



Tinctura valerianae alcoholica /Ph.Hg.VII./
Alkoholos valeriána-tinktúra
• Valerianae rhizoma et radix 

/Macskagyökér/

• Alcoholum dilutum 70%

• Áztatással

• Hatás: 
• Nyugtató

• Ideiglenes álmatlanságban



FŐZETEK ÉS FORRÁZATOK
(DECOCTA ET  INFUSA)



Főzet, Forrázat definíció

• A főzetek (decocta) és forrázatok (infusa) növényi
drogokból, előírt hőmérsékleten vizes kivonással
előállított gyógyszerkészítmények (Ph.Hg.VII).

• Egyes főzetekkel, ill. forrázatokkal egyenértékű
készítmények megfelelő tinktúrákból hígítással, a
krioszikkálással előállított száraz kivonatokból
pedig oldással is elkészíthetők.



A főzetek és forrázatok készítése (FoNo VII)

• A főzet és forrázat készítéséhez használt 
drogok aprításának mértéke általában a II. 
szita, 

• fás részek, gyökerek és kérgek aprításának 
mértéke pedig általában az V. szita.



Készítés menete I.

• A kellően felaprított drogot
mozsárba helyezzük, vízzel
megnedvesítjük, s pár percig
pisztillus segítségével
nyomkodjuk (duzzasztás).



Készítés menete II.

• Ezt követően a mozsár tartalmát
desztillált vízzel Erlenmeyer lombikba
mossuk és 10 percig szobahőmérsékleten
állni hagyjuk (áztatás).

• Az áztatást követően az Erlenmeyer
lombikot gőzfazékba (pl. Schulek-féle
gőzfazék) helyezzük.



Készítés menete II.

• Amennyiben más előírás nincs, megfelelő előkészítés után (duzzasztás,
áztatás)

• a főzetet 40 percig,

• a forrázatot pedig 20 percig, alkalmas edényzet gőzterében tartjuk.

• A főzetet még melegen, 

• a forrázatot pedig kihűlés után 

• vékony vattarétegen (pl. Wohlschiffer-szűrőn) szűrjük , és vízzel az 
előírt tömegre kiegészítjük.

• Főzetet és forrázatot rendeléskor készítünk



Főzet készítése Nyálkatartalmú drogból

orvosiziliz-gyökér (Althaeae radix),

lenmag (Lini semen) –

kevés szobahőmérsékletű desztillált vízzel leöblítjük,

ezután – ha más arány nincs előírva – 20-szoros mennyiségű
szobahőmérsékletű desztillált vízzel, gyakori keverés közben ½
órán át állni hagyjuk

Szűrés



Főzet, Forrázat hátránya

• visszaszorult a drogokból melegen végzett kivonatkészítés, amiben a 
következő szempontok játszottak szerepet:

• A növényi drogok hatóanyag-tartalma változó (általában csak az alsó 
határértékkel jellemzett).

• Ennek megfelelően a belőle készített főzet vagy forrázat hatóanyag-tartalma 
nem egységes;



Főzet, Forrázat hátránya

• A kivonás során melegen, legtöbbször vizes közegben bomlás mehet
végbe (oxidáció, hidrolízis stb.) így e készítmények egységes előállítása
nehézkes.

• A főzet és forrázat kicsiny stabilitása miatt csak rövid ideig (2-3 nap)
használható, s az előírások szerint nem tartható készletben, hanem
rendeléskor készítendő.



Más hatóanyag adása főzethez, forrázathoz

• A főzethez és forrázathoz rendelt más gyógyszert a megszűrt és lehűlt
készítményhez utólag adjuk hozzá.

• Az erős hatású drog mennyiségét az orvos jelöli meg, míg a nem erős
hatású drog mennyisége – ha erre más utasítás nincs – 100 g
szüredékre 3 g drogot.



Ipekakuána-forrázat és 
fehér szappangyökér- főzet  készítése
• megfelelő tinktúra hígításával állítjuk elő

• 1 g ipekakuánagyökér és – gyökértörzsnek
(Ipecacuanhae radix et rhizoma) 10 g ipekakuána-
tinktúra (Tinctura ipecacuanhae)

• 1 g fehér szappangyökérnek (Saponariae albae radix) 2
g szappangyökér-tinktúra (Tinctura saponariae) felel
meg.



Expediálás

• A főzetet és forrázatot megfelelő méretű 
üvegben adjuk ki. 

• Szignatúra szövege előírás szerint 

• „Hűvös helyen tartandó !” és szükség szerint 
a közvetlenül drogokból előállított 
készítményeknél „Használat előtt 
felrázandó!”.



Decoctum saponariae 200,0 g FoNo VII. 

• Tinctura saponariae 10,0 g

• Spiritus anisatus 2,0 g 

• Solutio conservans 1,0g    

• Extractum liquiritiae fluidum    10,0 g

• Aqua destillata ad 200,0g

Szignatúra: 2 óránként 15 ml-t bevenni. „Hűvös helyen tartandó!” 
szignatúrával. Felbontástól számítva 2 hétig használható fel.

Készítés: FoNo VII. szerint: A szappangyökér-tinktura és az ánizsos szesz
elegyéhez hozzáadjuk a konzerváló oldatot. Vízzel hígítjuk, végül
hozzáadjuk a folyékony édesgyökér-kivonatot, összerázzuk, kiegészítjük.



Decoctum saponariae FoNo VII.

• Expedíció: Sötét üvegben, adagoló kanállal. Rendeléskor készítjük. 

• Felbontástól számítva 1 hónapig használható fel.

• Alkalmazása: Expectorans. Phytotherapeuticum. (FoNo VII.)

• Megjegyzés: Gyermekgyógyászatban alkalmazása nem ajánlatos.



+ Infusum ipecacuanhae 200,0 g
FoNo VII

• Tinctura ipecacuanhae 3,0 g
• Spiritus anisatus 2,0 g 
• Solutio conservans 1,0 g
• Aqua destillata ad 200,0 g      
• Szignatúra: Naponta 3-4-szer 15 ml-t étkezés után beadni. „Hűvös helyen 

tartandó!” szignatúrával.

• Készítés: FoNo VII.: Az ipekakuána-tinktúra és az ánizsos szesz elegyéhez
hozzáadjuk a konzerváló oldatot, majd desztillált vízzel az előírt tömegre
hígítjuk.



+ Infusum ipecacuanhae FoNo VII.

• Expedíció: Sötét üvegben, adagoló kanállal. Felhasználhatósági idő 1 
hónap.(FoNo VII.)

• Alkalmazása: Expectorans. Phytotherapeuticum.(FoNo VII.)



+ Infusum ipecacuanhae pro parvulo 100,0 g 
(Inf. ipecac. pro parvul.) FoNo VII.
• Tinctura ipecacuanhae 1,0 g

• Spiritus anisatus V gtt

• Sirupus sorbiti FoNo VII.

vel

• Sirupus simplex 20,0 g

• Solutio conservans 1,0 g

• Aqua destillata ad 100,0 g

• Szignatúra: 3 éven felüli gyermeknek naponta 3-4-szer 5-10 ml-t étkezés 
után beadni. „Hűvös helyen tartandó!” valamint „Gyermekgyógyszer” 
szignatúrával ellátni.

• Készítés: Az ipekakuána-tinktúra, és az ánizsos szesz elegyéhez hozzáadjuk
a konzerváló oldatot, majd desztillált vízzel hígítjuk és végül a szorbit
szirupot (vagy egyszerű szirup) adjuk hozzá, összerázzuk, kiegészítjük.



+ Infusum ipecacuanhae pro parvulo FoNo VII.

• Expedíció: Sötét üvegben. Felhasználhatósági idő 1 hónap.

• Alkalmazása: Expectorans. Phytotherapeuticum.
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Sterilezés



STERILEZÉS FOGALMA

• Sterilezés: 

az élő mikroorganizmusok

inaktiválása, eltávolítása az anyagban 

(pl. gyógyszer, kötszer) vagy tartályon, illetve eszközön.



Sterilezés fogalma Ph.Hg. VII. szerint

Azon eljárások összessége, melyek a 
mikroorganizmusoknak és összes nyugvó
alakjainak elpusztítására alkalmasak.



A gyógyszer, kötözőszer a Gyógyszerkönyv szempontjából akkor steril,

• ha azt a Gyógyszerkönyvben leírt módon

• készítették

• sterilezték

• úgy tartják el

• ellenőrizték

• A gyógyszerkönyvben leírt sterilitási vizsgálatok

során abból elő mikroorganizmust sem aerob, sem

anaerob körülmények között nem voltak

kitenyészthetők.



A mikroorganizmusokra kifejtett hatás szempontjából 
megkülönböztetjük az alábbi fogalmakat

• Sterilezés

• Szaporodásgátlás

• Antimikróbás kezelés

• Dezinficiálás

• Konzerválás

• Antiszepszis

• Aszepszis



FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK I.

• Sterilezés

Olyan hatások, melyek

a mikroorganizmusokat

elpusztítják

Baktericid (bakt.elpusztító)

Fungicid (gombákat ölő)

Virocid (vírusokat elpusztító)

Sporocid (spórákat elölő)

• Szaporodásgátlás

Mikroorganizmusokat

nem öljük meg, hanem

azok életműködéseit,

növekedésüket és

szaporodásukat

akadályozzuk.

Bakteriosztatikus

Fungisztatikus



FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK II.

• ANTIMIKRÓBÁS KEZELÉS: 

azon eljárások összessége, melyekkel a kezelt objektumban a
mikroorganizmusokat inaktiválni, elölni vagy eltávolítani lehet.

• KONZERVÁLÁS:

olyan kezelési eljárás, mellyel a mikroorganizmusok
növekedése gátolható.



FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK III.

• DEZINFICIÁLÁS:

a patogén mikroorganizmusok

eltávolítása, a fertőzési

veszély kizárása, a fertőző

képesség megakadályozása.

Felületi kezelés

Teljes dezinficiálás: patogén spórák 
eltávolítása.

• Pl. vegyi anyagokkal végzett részleges
mikroorganizmus-pusztítás

• Dezinficiensek

• Dezificiens aeroszolok

• Légtér-dezinficiens

• Glikolok

trietilén glikol

propilén glikol

• Munkakezdés előtt 20-30 perccel végezzük 
el



FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK IV.

• ASZEPTIKUS GYÁRTÁS:

azon intézkedések összessége,

melyek a mikrobiológiai

kontaminációt akadályozzák

• ASZEPSZIS:

a fertőzés megelőzése.

• ANTISZEPSZIS:

a patogén csírák

Megölése

az élő szövetekben

(főként sebekben)



GYÓGYSZEREKBEN TÚLÉLŐ MIKROORGANIZMUS SZÁM FÜGG:

• ható- és segédanyag

• víztartalom, ozmotikus nyomás

• pH

• összetétel

• vízoldékonyság: hígítási koeff.



Mikroorganizmusok pH érzékenysége

mikroorganizmus pH-tolerancia

bacilusok 4,5-8,5

lactobactériumok 3,0-6,5

coli bact. 3,5-9,5

pseudomonas 3,0-11,0

élesztőgombák 1,5-8,5



Sterilezéshez szükséges idő annál nagyobb, minnél:

• Nagyobb a kezdeti csíraszám (mikroorganizmusszám)

• Nagyobb a hőrezisztencia

• Fejlettebbek a mikroorganizmusok

• Kedvezőbb a környezet a tenyésztésre

• Kisebb az organikus sókoncentráció

• Közelebb áll az oldat PH-ja a semlegeshez

• Alacsonyabb a hőmérséklet



Sterilezéshez szükséges idő annál nagyobb, minnél nagyobb a kezdeti 
csíraszám (mikroorganizmusszám)

• Cél: sterilezendő gyógyszer csak kevés mikroorganizmust 
tartalmazzon, e célból gyakran bizonyos előkészületeket kell tenni.

• Aszeptikus gyógyszerkészítés feltételeinek megteremtése



FIZIKAI STERILEZÉSI ELJÁRÁSOK

Hőhatással:

száraz hő

szabad láng

hőlégsterilizátor

nedves hő

tindallozás

autokláv

Sugárhatás: 
Ionizáló

γ-sugárzás
nem ionizáló

UV
IR

Hűtőhatás

Szűrés (membrán)

Ultrahang kezelés



KÉMIAI STERILEZÉSI ELJÁRÁSOK

Kémiai anyagok

Formaldehid

β-propiolakton

etilén-oxid



Hőhatással történő sterilezési eljárás:

száraz hő
szabad láng
hőlégsterilizátor

nedves hő
tindallozás
autokláv



Száraz hő: szabad láng (flammálás)

• Fémtárgyak színtelen, nem kormozó gázlángban 
vagy alkoholégőben történő többszöri áthúzása 
vagy kiizzítása.

• pl. spatula,csipesz,óraüveg,

• patendula,injekciós tű



Száraz hő: hőlégsterilizátor (szárítószekrény)

• Elektromos fűtéssel biztosított fémből 
készült 

• A hőmérséklet állandósága biztosított, 
fontos hogy a tárgyak azonos 
hőmérsékletűek legyenek!

• mechanikus légmozgással vagy mechanikus 
légmozgás nélküli készülék



Hőlégsterilező, szárítószekrény

Ph.Hg. VII.

hőmérséklet(°C) idő (perc) idő (perc)

mechanikus légmozgás mechanikus légmozgás

biztosításával nélkül

195-205 10 35

175-185 25 60

155-165 45 120

135-145 ----------- 180



Hőlégsterilező alkalmazása

Alkalmazás:

• üveg, fém, porcelán, tárgyak, 
készülékek

• termostabil szilárd anyagok 

( pl. KCl,ZnO,talkum)

• ásványolajok

• Zsírok, viaszok

• alacsony gőznyomású nem vizes 
folyadékok

Nem alkalmazható:

• éghető anyagok (ruha, vatta)

• termolabilis anyagok

• nagy gőznyomású folyadékok

• szerves oldószerek

• víz

• vizes oldat, emulzió



Nedves hő: Tindallozás (frakcionált sterilezés)

• Név:Tyndall

• ok: termolabilis gyógyszer a szokásos hőfokon nem 
sterilezhető

• Módszer:4 egymást követő napon 30-30 percen át 100ºC-on 
áramló vízgőzben melegítés

• Közbeeső időben pedig 20-25 ºC-on tartás



Tindallozás hatása

• 100 ºC-on :mikroorganizmusok (vegetatív formák) elpusztulnak, kivétel a 
termorezisztensek

• 20-25 ºC-on:spórák számára kedvező hőmérséklet, így azok vegetatív formává 
alakulnak, és a következő hőkezelésnél (100 ºC) elpusztulnak.

• Nem biztos sterilezési eljárás, csak csíraszegény állapot érhető el!



GŐZSTERILEZÉS

Feltételei:

• telített vízgőz töltse ki a teret

• felületi levegő eltávolítás

• hő kiegyenlítési idő

• a mikroorganizmusok hővel szemben védtelenek



Autokláv

• Nyomáskülönbségnek kellően ellenálló egy-
vagy kettős falu készülék

• Belsejében célszerűen szabályozható 
hőmérsékleten ill., ennek megfelelő 
nyomáson áramló vízgőzben tartjuk a 
sterilezendő gyógyszereket,tartályokat



Autókláv működés elve

• Zárt térben vizet melegítve fokozatosan 
emelkedik a gőztér nyomása.

• A nyomással emelkedik a 
fázisegyensúly (gőz,víz) hőmérséklete 
is, vagyis a víz folyékony állapotból 
gőzzé alakul.

• Sterilezéskor az autókláv belsejét vízgőz 
tölti ki.





Autókláv üzemideje

• Felfűtési idő

• Felmelegedési idő

• Kiegyenlítődési idő

• Sterilezési idő

• Lehűtési idő

A sterilezési időt attól a 
pillanattól kezdve 
számítjuk, amikor a 
sterilezendő tárgy a 
kívánt hőfokot eléri!



Gőzsterilező (autokláv) berendezés paraméterei

Ph.Hg. VII.:

• 1342°C 205,9 kPa(2,1 atm) 10 perc

• 1213°C 107,8 kPa (1,1atm) 20 perc

1 atm=101,32 kPa

1 atm= 1,0132 bar



Gőzsterilezés alkalmazása

Alkalmazás:

• fém, üveg, porcelán, termostabil mű-
anyag(nyitott)

• víz, vizes oldat(zárt)!!

• szuszpenzió, emulzió

• kis gőznyomású, vízzel keverhető 
folyadékok (glicerin, propilénglikol)

Nem alkalmazható:

• porok

• nagy gőznyomású folyadékok(pl. 
etanol)

• vizet nem tartalmazó folyadékok (pl. 
olajok)



Autokláv ellenőrzése

1. Termoindikátor

Autoclave tape

Browne cső

2. Elektromos érzékelők

3. Biológiai indikátor

ATTEST indikátor



Termoindikátorok
• Autoclave tape Nº 1222

hőmérsékletre színelváltozó 
festékkel sávokban impregnált 
papírszalag

inf. palackra ragasztható

• Browne-cső

hőmérsékletmérő festék 
üvegcsőben



Elektromos érzékelők

• Autoklávba beépített

• Sterilezés egész ideje alatt egy forgókorongra helyezett papíron rögzíti 
a belső viszonyokat 

• Hőmérséklet

• Nyomás

• Idő

Pl. Getinge-autokláv



Biológiai indikátor

• ATTEST

• Kettős cső

• Belső üveg cső

brómkrezol-vörös indikátorral lilára festett 
táptalaj

• Külső műanyag cső

szűrőpapírcsíkra felvitt baktériumszuszpenzió

Bacillus stearotermophilus spóraszuszpenzió



ATTEST indikátor használata

• Külső műanyag cső behajlításával kettétörjük a belső üvegcsövet

• Baktériumszuszpenzió és a táptalaj keveredik

• Sterilezés

• Inkubálás 56 °C  48 óra

• Sterilezés eredményes: 

szín változatlan, lila

• Sterilezés eredménytelen: 

szín megváltozik, citromsárga



Sterilezés sugárhatással

Nem ionizáló

UV

IR

Ionizáló

γ-sugárzás



Sterilezés nem ionizáló sugárhatással

• Ultraibolya /UV/

Hullámhossz : 200-400 nm

Hatékony : 240-280 nm fehérjemolekulák 
erre a hullámhosszra a legérzékenyebbek

Használat: felületi fertőtlenítés

levegő(légtér) csíramentesítésére

Germicid lámpa



Germicid lámpa

• 25-100 cm távolságban 3-5 perc alatt a 
mikroorganizmusok 90%-a elpusztul

• Munkakezdés előtt 20 perccel kell bekapcsolni, 
alatta ki kell kapcsolni!

• Kötőhártyagyulladást , bőrirritációt okoz.



Sterilezés nem ionizáló sugárhatással

• Infravörös /IR/

Hatásmechanizmus: hőhatás, melegítés

Energia hőátadással továbbítódik az

anyag belső részébe



Sterilezés ionizáló γ-sugárzással

• γ-sugárzást kibocsátó izotópok

Cobalt 60   /60Co/

Cézium 137 / 137Cs/

Standardként elfogadott abszorbeált dózis: 25 kGy

un. hideg sterilezés



Mértékegységek:

• Elnyelt sugárdózis egysége SI: Gray /Gy/ 

1 rad = 0,01Gy 1Gy = 1 J/kg
rad:régebben használt mértékegység SI-n kívüli

1Mrd = 10 kJ* kg-1

• A sugárforrás aktivitásának egysége SI:

Bequerrel /Bq/

1 Bq olyan radiokatív sugárforrás aktivitása, melyben 1 s alatt 1 bomlás következik be.

1Ci = 3,7*1010Bq Curie /Ci/ SI-n kívüli

• Besugárzási dózis egysége: Coulomb/kg

• Sugárzások energiája: millioelektronvolt /MeV/



KÜLÖNBÖZŐ ORGANIZMUSOK ÉS VÍRUSOK SUGÁRZÁSI ÉRZÉKENYSÉGE

• A hatékony sugárdózis általában: 25 kJ*kg-1 /25 kGy/ 
Ph.Hg.VIII.

• 1 J*kg-1 energiadózis: 

1J energia átadása 1kg tömegű anyagra

konstans energiasűrűség mellett



Hatékony sugárdózisok

organizmus Letalitást, inaktivitást okozó dózis γ
sugárzáskor (kJ/kg)

Ember, állat 0,005-0,01

Baktérium 0,3-5,0

Gomba 2,0-10,0

Baktérium spóra 15,0-20,0

vírus 20,0-50,0



Sterilezés ionizáló γ-sugárzással

• Termolabilis gyógyszerek

Hőérzékeny szteroidok (hormonok)

Antibiotikum

Vitamin

Enzim

Plazma, más vérfrakció

• Sebészeti kötözőszerek, varróanyagok

• Élelmiszerek

• gyógyszerkészítmények

Nem alkalmazható:

Kenőcsalapanyagok közül, vazelin 

(viszkozitás megváltozik, sötét, kellemetlen 
szag)



KÉMIAI STERILEZÉSI ELJÁRÁSOK

Kémiai anyagok

Formaldehid (gáz)

β-propiolakton (gáz)

etilén-oxid (gáz, folyékony)



Formaldehid (gáz)

Korlátozott felhasználás:

• Gyenge behatolóképesség

• Nagy hőmérsékleti koefficienssel rendelkezik

• Szaga csípős

• Eltávolítás nehéz

• Polimerizációra hajlamos



Formaldehid (gáz)

Alkalmazás:

• Textíliák

• Műszerek sterilezése



β-propiolakton (gáz)

• Kevésbé irritáló, mint a formaldehid

• Kis koncentrációban hatásos

• Hatása gyorsabb, mint az etilén-oxidé



etilén-oxid (gáz)

• Baktériumok spórás és vegetatív elölésére is alkalmas

• Fehérjék aktív csoportjait 

/ észter, -SH, -NH2/ leköti



Etilén-oxid (gáz)

Előny:

• Erős baktericid hatás majd minden 
mikroorganizmusra

• Spórás alakok rezisztenciája kicsi

• Csekély anyagkárosító hatás

• Nagyfokú penetráció

• Nem korrodeáló

• Szobahőn is lehet sterilezni

Hátrány:

• Szerves vegyületek egy részét károsítja

• Vazelinféleségek és nagy tömegű por 
sterilezésére nem javasolt

• Csak megfelelő gázkeverék formájában 
alkalmazható (+ CO2)

• Mérgező, rákkeltő

• szagtalan



etilén-oxid (gáz)

Használat

• Textília

• Kötszer sterilezése

Nyomás:

• Normál v. kis túlnyomás

• Vakuumos eljárás

• Nagynyomású etilén oxid



etilén-oxid (folyékony)

• Zárható tartályba kell helyezni a sterilezendő tárgyat és a lehűtött 
folyékony etilén-oxidot



Sterilezési módszer kiválasztása:

• Az eljárás az anyag természetének megfelelő legyen

• A gyógyszerkészítmény fizikai, fizikai-kémiai, kémiai tulajdonságai
vagy ezzel kapcsolatos hatásértéke változást ne szenvedjen.



Sterilezési módszer célja:

• Rövid idő alatt és célszerű körülmények között közölje a sterilezendő
tárggyal azt az energiamennyiséget, amely a mikroorganizmusok
elöléséhez szükséges.



Sterilezési napló adatai

• Sorszám

• Sterilezés dátuma

• Sterilezett anyag megnevezése

• Sterilezett anyag gyártási száma

• Sterilezett anyag darabszáma

• A kiszerelt térfogat

• Sterilezés kezdete és vége

• Sterilezés hőfoka

• Autókláv száma

• Sterilezést végző aláírása



Felhasznált Szakirodalom

• Panta G, Richardson AK, Shaw IC. Effectiveness of autoclaving in sterilizing reusable medical
devices in healthcare facilities. J Infect Dev Ctries. 2019 Oct 31;13(10):858-864. doi: 
10.3855/jidc.11433. PMID: 32084015.

• Panta G, Richardson AK, Shaw IC, Chambers S, Coope PA. Effectiveness of steam sterilization of 
reusable medical devices in primary and secondary care public hospitals in Nepal and factors
associated with ineffective sterilization: A nation-wide cross-sectional study. PLoS One. 2019 
Nov 21;14(11):e0225595. doi: 10.1371/journal.pone.0225595. PMID: 31751421; PMCID: 
PMC6874085.

• Panta G, Richardson AK, Shaw IC, Coope PA. Compliance of primary and secondary care public
hospitals with standard practices for reprocessing and steam sterilization of reusable medical
devices in Nepal: findings from nation-wide multicenter clustered audits. BMC Health Serv Res. 
2020 Oct 7;20(1):923. doi: 10.1186/s12913-020-05788-0. PMID: 33028325; PMCID: 
PMC7542764.

• Hernández-Navarrete MJ, Celorrio-Pascual JM, Lapresta Moros C, Solano Bernad VM. 
Fundamentos de antisepsia, desinfección y esterilización [Principles of antisepsis, disinfection
and sterilization]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014 Dec;32(10):681-8. Spanish. doi: 
10.1016/j.eimc.2014.04.003. Epub 2014 Jul 9. PMID: 25023372.



Inhalaszolok, aeroszolok

Biofarmáciai szempontok. Az areoszol és inhalaszol
előállításának elmélete és művelete. Hajtógázok. 

Környezetbarát megoldások. Aeroszol tartályok. Aeroszolok 
betöltése. Aeroszolok vizsgálata.

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



Ph.Hg. VII. fogalmi meghatározása:

Az aeroszol – mint gyógyszerforma – a kolloid méretet megközelítő aerodiszperz rendszerek
előállítására alkalmas, a rendeltetésüknek megfelelő mikrobiológiai tisztaságú és
porlasztás útján felhasználásra kerülő gyógyszerkészítmény.



Ph. Hg. VIII. fogalmi meghatározása:

Belégzésre szánt/inhalációs gyógyszerkészítmények (Inhalanda)

A belégzésre szánt gyógyszerkészítmények olyan folyékony vagy szilárd készítmények,
amelyek gőz vagy aeroszol formájában a tüdőbe juttatva lokális vagy szisztémás hatást
fejtenek ki. Ezek a készítmények egy vagy több hatóanyagot tartalmaznak megfelelő
vivőanyagban oldva vagy diszpergálva.



Túlnyomásos gyógyszerkészítmények - Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu

A túlnyomásos (hajtógázas) gyógyszerkészítményeket speciális túlnyomásos
tartályokban hozzák forgalomba; egy vagy több hatóanyagot tartalmazhatnak. A
készítmények megfelelő szelep működtetésével juttathatók ki a tartályból,
mégpedig aeroszol (a felhasználásnak megfelelő diszperzitásfokú, gázban
diszpergált szilárd vagy folyadék részecskék) folyadék vagy félszilárd hab
formájában. A tartályból való kijuttatáshoz szükséges nyomást alkalmas
hajtógázokkal érik el.



Az aeroszolok helye a Ph.Hg. VIII. gyógyszerformái sorában

Belégzésre szánt /inhalációs gyógyszerkészítmények (Inhalanda)

Bőrfelületre szánt / dermális folyékony állatgyógyászati készítmények
… aeroszolok (spray-k)

tőgybimbó spray-k
Fülészeti gyógyszerkészítmények (Auricularia)

…..fülcseppek és fülspray-k
Gyógyszeres habok
Hüvelyben alkalmazott/vaginális gyógyszerkészítmények (Vaginalia)

…..hüvelyhabok
Orrüregben alkalmazott /nazális gyógyszerkészítmények (Nasalia)

…..orrcseppek és folyékony orrspray-k
Szájnyálkahártyán alkalmazott készítmények (Praeparationes buccales)

……cseppek, spray-k

Túlnyomásos gyógyszerkészítmények 
- Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum  pressu)



Aeroszolokból történő felszívódás

INHALÁLT FARMAKON (100%)

Alveoláris felszívódás (~25%)

Ülepedés a légzőtraktusban (~25%)

GI traktusba kerül 

VÉRÁRAMBA KERÜL



A  szemcseméret jelentősége az inhalációs terápiás rendszerek formulálásában
(kilégzés=0,5-2 um)

Száj 30-50 um

Gégefő

Légcső 

10-30 um

Bronchus

Bronchiolus

Alveolus járat

alveolus

20 um 6 um 2 um



Aeroszolokkal szemben támasztott követelmények:

• ne izgassa a légzőtraktust

• pH semleges legyen

• Izo-vagy hipotóniás

• Fiziológiásan legyen indifferens

• A tüdőreceptorokhoz kellő affinitással rendelkezzék

• A farmakon poláros vagy szemipoláros oldószerben készüljön

• Maradéktalanul eliminálódjon a tüdőből



Aeroszolok, inhalációs készítmények, spray-k, habok

Aerodiszperz rendszer képződik: köd - füst - hab

• A tartályban található rendszerek
• Az alkalmazás során keletkező rendszerek



A nevezéktan nem egységes, a fogalomhasználat  nem következetes, az alkalmazás 
helye sokféle.

Aerodiszperz rendszer:

• hajtógázas palackos aeroszolok (ipari értelem),
• egyéb módon történő porlasztással előállított aerodiszperz rendszer

• gőzképzésre szánt rendszer
• mechanikai vagy más módon porlasztott rendszer



Aeroszolok – diszperz rendszerek

DISZPERZ RÉSZ

Folyadék (köd)
Szilárd (füst)

DISZPERZIÓS KÖZEG
(gáznemű)



Aeroszolok stabilitása

Kinetikai állandóság:
• diszperzitásfok állandósága

Freundlich-féle fajlagos koagulálási idő
T ½ = 1/n0 4 D R
n0= az eredeti részecske szám
D = diffúzió állandó
R = a részecske sugarának kétszerese
•eloszlás állandósága

Stokes’-Cunningham egyenlet:

v =2/9 (ρ-ρ0) gr2/η (1 +A Λ/r)
V= ülepedési sebesség
ρ=a részecskék sűrűsége, ρ0=a levegő sűrűsége
G=nehézségi gyorsulás
η=a levegő viszkozitása
Λ=a gázmolekulák átlagos szabad úthossza
A=0,85(rugalmas ütközések esetén)



Gyógyszeres aeroszolok csoportosítása II.

Megjelenési forma (porlasztás előtti jelleg)

• Folyadék aeroszol
** oldatos
** emulziós
** szuszpenziós

• Por aeroszol
• Kenőcs aeroszol



Gyógyszeres aeroszolok csoportosítása III.

Terápiás alkalmazás szerint:

• inhalációs aeroszol
• testüregek kezelésére szolgáló aeroszol
• bőr (nyálkahártya) kezelésére szolgáló aeroszol
• környezeti aeroszol



Gyógyszeres aeroszolok csoportosítása IV.

Felhasználási terület szerint:
* intézeti kezelésre alkalmas (különböző generátorok)
* ambuláns kezelésre alkalmas (hajtógázas aeroszol)

• humán kezelésre szolgáló aeroszolok
• állatgyógyászati kezelésre szolgáló aeroszolok



Aeroszolok előnyei

•A beteg területen viszonylag kevés hatóanyaggal nagy helyi gyógyszer koncentráció érhető el

• Alkalmazásával távolhatás biztosítható

• Az injekciós gyógyszeradagolással egyenértékű

• per os adagolás veszélyei elháríthatók  (pl. az emésztőrendszerben történő bomlás, stb.)

Alaptípusok

•Inhalációs aeroszolok (tüdő kezelése, felszívódás a tüdőből)

•Testüregek kezelése (szájüreg, rektum, vagina)

•Bőrfelület kezelése (érzéstelenítés, fájdalom csillapítás, kötözés)

•Környezeti aeroszolok (fertőtlenítés)

•Állatgyógyászati aeroszolok



Porlasztás kivitelezése

• Mechanikus

• Ultrahangos

• Pneumatikus

• Teremaeroszolos

• Sátor aeroszolos

• Elektroaeroszol

• Respirációs terápia



Indikációs területek

• Antiaszthmatikum

• Antibiotikum

• Glükokortikoidok

• mukolitikumok



Hajtógázas palackos aeroszolok

Részei: hatóanyag-segédanyag
tartály, hajtógáz, szelep            

Előnyei:

• kezelése gyors, kényelmes, egyszerű,

• a palack az applikátor és a tároló szerepét is betölti,

• az adagoló szelepek az alkalmazást pontossá teszik,

• védelmet biztosít a levegővel és a mikroorganizmusokkal szemben,

• célzott alkalmazást biztosít,

• finom porlasztást biztosít



Aeroszolok felépítése



Hátrányok

- Drága

- Jellemzők megtartása a lejárati ideig problémás

- Korlátozott biztonság
- Gyúlékonyság

- Túlnyomás

- Nem megfelelő belégzés



Porlasztási folyamat lépései

1. A szórófejen kilépő folyadéksugár dezintegrálódik

2. A keletkezett cseppek a légellenállás hatására tovább diszpergálódnak

3. A cseppekből az oldószer elpárolog és szilárd részecskék maradnak vissza

4. Az áramló részecskék átadják kinetikus energiájuk egy részét a levegőnek 

ennek következtében a levegőáramlás felgyorsul



Hordozó tartály

Követelmények:
* szilárdság, megfelelő nyomásállóság,
* tartós tömörítettség,
* korrózióállóság,
* viszonylagos gazdaságosság (ne legyen túl drága)

* Fémpalackok (alumínium-eloxálás)
* üvegpalackok
* műanyag palackok
* kombinált anyagú palackok



Speciális palack megoldások

a) Gáz a bélés és a palack fala között, hatóanyag+segédanyag a flexibilis bélésben
b) Az elkülönítést műanyag dugattyú biztosítja



Belső tartályos aeroszol palack



Szelepek

• folyamatos működésű szelepek,
• adagoló szelepek,
• speciális szórófejek

Mechanikus szelepek: a szórófej lenyomásakor légritka tér 
szívja és porlasztja a folyadékot

Előnyei:
* mindenféle hajtógázt feleslegessé tesz,
* nincs nagy belső nyomás a palackban, nem kell

nyomásálló palackot alkalmazni,
* a spray karakterisztika független a töltet mennyiségétől



Porlasztás:

1. Primér dezintegráció

2. Szekunder dezintegráció

Folyamatos működésű szelepek

(szeleprendszer: merülőcső, szelepház, rugó, szeleptörzs, szeleptányér, szórófej)

Adagolószelepek

Különleges feltétek: 

• Fogászati

• Inhalációs

• Torok, garat, szublinguális

• Nazális

• Habfeltét

• Vaginális, rektális

Szelepek



Folyamatos működésű szelep



Kamrás adagoló szelep



Speciális szórófejek

a) Inhalációs
b) Rhinológiai
c) Fogászati
d) Bőrgyógyászati
e) Rektális
f) Vaginális

Kezelésre szolgáló feltétek



Palackos aeroszolok egyszerű használata?

Elvégzendő feladat

- a védőkupak eltávolítása

- A tartály összerázása

- A t. adott irányba tartása

- A fej hátrahajtása

- Az ajkak összezárása

- Belégzés-inhalátorműködtet

- Lassú, mély belégzés

- A belégzett levegő benntart.  10s

- Orron keresztüli kilégzés

- 1 lenyomás alkalmazása

Elvégzése %-ban

Krónikus obstr.tüdőm. Asztma

100 100

64,7 70,6

92,2 88,2

82,4 85,3

78,4 86,8

60,8 66,22

25,5 57,4

29,4 53,4

5,9 25,0

74,5 80,9



Hajtóanyagok (propellensek)

Követelmények:

• biztosítsák a folyamatos és pontos működéséhez szükséges   állandó belső nyomást,

• kompatibilitás,

• a palack teljesen kiüríthető legyen nagy belső nyomás biztosítása nélkül,

• alacsony forrásponttal, nagy tenzióval rendelkezzenek,

• ne legyenek gyúlékonyak, robbanásveszélyesek

Típusai:

- sűrített gázok
- folyékony propellensek



Sűrített gázok

- Alacsony inhalációs toxicitás

- Jó kémiai stabilitás

- Nagyfokú tisztaság

- Olcsó

- Nincs káros környezeti hatás

- Hátrány

- Durva diszperz rendszert eredményez
- Alkalmazás során nyomásesés

(széndioxid, nitrogén, dinitrogénoxid)



Szénhidrogén hajtógázok

- Olcsó

- Minimális ózon depléció

- Növényházhatás negligible

- Kiváló oldószerek

- Hátrány
- Gyúlékony
- Utóíze van
- Toxicitási kérdések
- Alacsony sűrűség
( propán, bután)



Klórozott-fluorozott szénhidrogének (CFC)

- Alacsony toxicitás

- Nagyfokú kémiai stabilitás

- Nagyfokú tisztaság

- Jó oldószer

- Cseppméret beállítható

- Hátrány
- Ózon bontás

- költséges



Freonok

• A palackban mindig két/három fázist képeznek (folyadék/gőzfázis)

• Nyomásuk hőmérsékletfüggő

• Erősen apolárosak

• Vízzel nem elegyednek



Hidrofluorozott szénhidrogének HFC

- Alacsony toxicitás

- Kiváló kémiai stabilitás

- Tiszta

- Nincs ózon depléciós hatása

Hátrány:

- kevéssé jó oldószer

- magas költség

- kismértékű üvegházhatás



Komprimált gázok

• N2 nyomás T független

• N2O jól oldódik vízben, nem képes a permetet diszpergálni

• CO2



Aeroszol készítmények előállítása (üzemi eljárás modellje)



Aeroszolok vizsgálta

• Hajtógázt nem tartalmazó aeroszolok vizsgálata
• Hajtógázt tartalmazó aeroszolok vizsgálata

• a palack vizsgálata
• a porlasztó apparátus vizsgálata
• a töltet vizsgálata



Palack vizsgálata

• Nyomástűrés

• Kompatibilitási

• Belső lakkozás porozitásvizsgálat



Szelepvizsgálat

• Szórási folt

• Szelepalkotók

• szeleptányér



Készítmény vizsgálat
• Zárás (30 perc, 50 C vízfürdő)

• Szivárgási érték (10 napra 25 C termosztát)

• Palack belső nyomása

• Egyedi és átlagtömeg

• Kifúvatható töltetsúly

• Töltet/hajtógáz arány

• Kiürülési sebesség

• Nedvességtartalom meghat.

• Szórási folt

• Permet sugárméretének meghatározása

• Adagolási pontosság

• Készítmény hűtőhatása

• Részecskenagyság (belsőleges: 4-10 µm, külsőleges: 50-100 µm



• Részecske meghat. (mikroszkóp, szedimentációs, lézerholográfiás módszer)

• Gyúlékonyság vizsgálat

• Plasztikus sebfedő készítmények vizsgálata

• Hab aeroszol (pH, habsűrűség, habtérfogat növekedés vizsgálat, habkeménység 
vizsgálat)

• Mikrobiológiai tisztaság

STABILITÁSI VIZSGÁLAT 

• Hajtóaanyag-hatóanyag

• Hajtóaanyag-segédanyag

• Csomagolóanyag

Készítmény vizsgálat



Néhány törzskönyvezett készítmény

Aldecin aeroszol (beklometazon-propionát)
Astmopent spray (orciprenalin-szulfát)
Lidocain spray 
Oxycort spray (oxitetracikin, hidrokortizon)
Plastubol spray (metil-metakrilát,butil-metakrilát kopolimer)
Salbutamol aeroszol (szalbutmol-szulfát)
Vasopressin orr-spray (lypressin)



Felhasznált Szakirodalom
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2018 Jun;63(6):708-733. doi: 10.4187/respcare.06290. PMID: 29794206.

• Berlinski A. Pediatric Aerosol Therapy. Respir Care. 2017 Jun;62(6):662-677. doi:
10.4187/respcare.05298. PMID: 28546371.

• Dugernier J, Ehrmann S, Sottiaux T, Roeseler J, Wittebole X, Dugernier T, Jamar F, Laterre PF,
Reychler G. Aerosol delivery during invasive mechanical ventilation: a systematic review. Crit
Care. 2017 Oct 21;21(1):264. doi: 10.1186/s13054-017-1844-5. PMID: 29058607; PMCID:
PMC5651640.

• Ari A. Aerosol Drug Delivery Through High Flow Nasal Cannula. Curr Pharm Biotechnol.
2017;18(11):877-882. doi: 10.2174/1389201019666171219104217. PMID: 29256347.

• Li J, Fink JB, MacLoughlin R, Dhand R. A narrative review on trans-nasal pulmonary aerosol
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32807226; PMCID: PMC7430014.



Vérkészítmények
Volumenpótlás

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



A Vér  - Sanguis

• Tápanyag

• Oxigént szállít a sejteknek.

• bomlástermékeket elszállít
• ( pl. széndioxid)

• szervezet védekezése 

• hőszabályozás

• A szervezet belső miliőjének állandóságát 

biztosítja

( izotónia, izohidria stb.)



Vér

Vérplazma

víz Diffúzibilis anyagok

Ionok

Nem ionos d.a.

Oldott gázok

Nem diffúzibilis
plazmafehérjék

Albumin

α, β, γ globulin

Fibrinogén

Alvadási faktorok

Alakos elemek

A Vér  - Sanguis



Alakos elemek

Vörösvérsejtek

erythrocyta

Vérlemezkék

thrombocyta

Fehérvérsejtek

leukocyta

granulocyta monocyta lymphocyta

A Vér  - Sanguis



A vérátömlesztés - vértranszfúzió

 gyógykezelés alatt álló személy érrendszerébe 

történő vér vagy vérkészítmény

( vérkomponens ) bevitele

 plazma alkotórészektől az 

 élő sejtkészítményekig



Vértranszfúzió

• Az élő sejtek transzfundálása során 

• szövet, ( szerv) átültetése történik 

• szövetátültetés.

• szubsztitúciós kezelés: 

• csak a hiányzó vagy a funkcióképtelen 

• alkotóelemeket kell pótolni.



Vérátömlesztés feltételei

• Steril

• Pirogénmentes

• Biológiailag ártalmatlan

• Biológiai aktivitás megőrzése

• Immunbiológiailag kompatibilis

• Egészségügyi intézményben kell adni



Vérkészítmények

1. Vörösvérsejt készítmények

2. Fehérvérsejt készítmények

3. Plazma készítmények

4. Alvadási faktor készítmények

5. Albumin készítmények

6. Immunoglobulin készítmények



Vörösvérsejt készítmények

Teljes vér

• Egyszeri véradásból származó vér

• Vér valamennyi komponensét tartalmazza

• hypovolaemiás sokk , cseretranszfúzió

• antikoaguláns-tartósító oldatban 

/solutio anticoagulans /tárolják.



Holosanguis humanus conservatus Ph.Hg.VII. -
Tartósított teljes embervér 

Egynemű, sötétpiros folyadék.

Nyugalmi helyzetben :
• az alakos elemek leülepedése: 

alsó része sötétpiros, 
felső része világossárga folyadék.

A két réteg határán 
• vékony, szürkésfehér hártya 
• fehérvérsejtek és thrombociták

Eltartás: +4 (±2)°C-on tartjuk.



Solutio anticoagulans „ACD” Ph.Hg.VII.

/ „ACD” alvadásgátló oldat/

Solutio anticoagulans „CPD” Ph.Hg.VII.

/ „CPD” alvadásgátló oldat/

Acid-citrate-dextrose (ACD)

citrate-phosphate- dextrose (CPD)



Alvadásgátló oldatok

Hatás:

 Véralvadás gátlása

 Tápanyaggal látja el a sejteket 

anyagcseréjük folytatásához

 Tárolás: stabilizálja a sejteket



Solutio anticoagulans „ACD” Ph.Hg.VII.
„ACD” alvadásgátló oldat

Acidum citricum 5,1  g

Trinatrium citricum 20,0  g

Glucosum anhydricum 27,0  g

Aqua destillata pro injectione ad 1000,0 ml

 Az oldatot haladéktalanul sterilezett vérvételi palackokba vagy megfelelő műanyag 
tartályokba töltjük.

 A letöltött oldatot autoklávban 121°C-on 20 percen át sterilezzük 

 400-450 ml vér tartósításához 100 ml oldat szükséges.



Acidum citricum 3,27  g

Trinatrium citricum 26,30  g

Glucosum anhydricum 34,47  g

Natrium dihydrogenphosphoricum 2,22  g

Aqua destillata pro injectione ad 1000,0 ml

 Az oldatot haladéktalanul sterilezett vérvételi palackokba vagy megfelelő műanyag 
tartályokba töltjük. 

 A letöltött oldatot autoklávban 121°C-on 20 percen át sterilezzük 

 400-450 ml vér tartósításához 63 ml oldat szükséges.

Solutio anticoagulans „CPD” Ph.Hg.VII.
„CPD” alvadásgátló oldat



CPD  - natrium-dihidrogénfoszfát

• Vértartósító oldat savanyító hatásának 

kompenzálása

• Transzfundált vér savanyító hatása 

• NaHCO3 8% 40-60ml infúzió 

(ezzel egyenértékű)



Acidum citricum - citrát

• Vér Ca 2+ ionjainak megkötése

• Nagy mennyiségű Ca 2+ 
• Mimikai izmok remegése

• Tetania

Citrát intoxikáció alakulhat ki

Vértartósító oldatban több citrát van, mint ami a Ca 2+ megkötésére szolgál.

• Megakadályozza a glükőz karamellizációját az autoklávban történő sterilezés 
alatt



VÉR    + vértartósító oldat

centrifugálás

Vörösvérsejt 
koncentrátum

Reszuszpendáló
oldatba

Plazma

centrifugálás

Thrombocyata

„lélegző zsák”



Lélegző zsák
• Zsák fala átereszti a thrombocyta

által termelt CO2

• Savanyító hatás nincs
• 5 napon belül felhasználható

Reszuszpendáló oldat
• Hígítja a lecentrifugált 

vörösvérsejt koncentrátumot

• Transzfundálás könnyebb

• Koaguláció gátlás

• Sejtek táplálása



Vörösvérsejt készítmények

Helyreállított vér

Speciális esetekben alkalmazzák. 

• „motoros szívműtét”

• újszülött kori vércsere

Vörösvérsejt koncentrátum

 vér oxigénszállító kapacitásának növelése

 Pl. Massa Erythrocytaea concentrata

/ Vörösvérsejt-koncentrátum/ Ph.Hg.VII.



Thrombocyta koncentrátum

 Thrombocytopenia v. 

 kóros thrombocyta működés miatt fellépő 
Vérzés

 Pl. Concentratum Thrombocytaeum

/ thrombocita-koncentrátum/ Ph.Hg.VII.



Fehérvérsejt készítmények

• Kritikus szint alatti potenciálisan 

reverzibilis granulocytaszám, 

• súlyos granulocyta funkciózavar

antibiotikumra 48 óra után sem reagáló 

szepszis áll fenn.

Pl. Concentratum Leucocytaeum

/ fehérvérsejt-koncentrátum/ Ph.Hg.VII.



Plazma készítmények

• Humán plazma Ph.Hg.VIII.

• Friss fagyasztott plazma ( FFP)

• Fagyasztott plazma (FP)



Friss fagyasztott plazma ( FFP)

• Vérvétel után 18 órán belül előállításra és 
lefagyasztásra kerül.

• Véradás során teljes vérből elválasztott felülúszó 
plazma, v. aferezissel gyűjtött plazma.

• 70% alvadási faktor
• térfogat pótlására nem javallt,
• alvadási faktorok pótlására alkalmas.
• Syncumar hatásának azonnali gátlása
• májbetegség
• Klinikailag a komplex véralvadási zavarban 

szenvedő betegeknél alkalmazható jó hatásfokkal.

• Fagyasztott plazma (FP)

• VIII. faktorban szegény, 
• 18 órán túl fagyasztják 

le.



Alvadási faktor készítmények

Krioprecipitátum (KRIO)

 plazma hidegen oldhatatlan része. 
 Nagy molekulasúlyú fehérjék,

krioprecipitált antihaemophiliás faktor (AHF)
koncentrátuma

• ( 1-6 ºC) csapadékot képez,
• az FFP felolvasztása során ezen a hőmérsékleten kiválik.

A KRIO tartalmaz: 
 von Willebrad faktort ( vWF), 
 VIII faktort, 
 fibrinogént és fibronektint.



Alvadási faktor készítmények

VIII. alvadási faktor koncentrátum

 A haemophilia A faktor hiányában 

kialakuló vérzékenységben alkalmazható.

 Pl. Humafaktor-8



IX.alvadási faktor koncentrátum

 A haemophilia B faktor hiányában 

kialakuló vérzékenységben alkalmazható.

 Pl. Humafaktor-9

Ritkábban alkalmazott alvadási faktor 
koncentrátum

 A II.,V.,VII.,X.,XI.,XII.,XIII.,faktor tartalmú 

koncentrátumok.



Alvadási faktor készítmények

• Humán VII. véralvadási faktor  Ph.Hg.VIII.

• Humán VIII. véralvadási faktor  Ph.Hg.VIII.

• Humán IX. véralvadási faktor Ph.Hg.VIII.

• Humán XI. véralvadási faktor  Ph.Hg.VIII.



Albumin készítmények

• Az albumin a legbiztonságosabb 

plazma expander. 

/természetes volumenpótló/

• Plazmaprotein oldat, Albumin oldat 

• Seroalbuminum Humanum

/ Humán szérumalbumin/ Ph.Hg.VII.

• Humán albumin oldat Ph.Hg.VIII.



Albumin készítmények alkalmazása

 hypoalbuminaemiás állapotban

 tüdő- és agyödémában

 olyan kórképekben, ahol az 

extravazális folyadékterekből vízelvonás a cél

 hypovolaemiás és vérzéses sokkos állapot



Albumin készítmények alkalmazása

 extracorporális szívműtéteknél 
 krisztalloid oldattal együtt alkalmazva 

 súlyos akut pankreatitis és peritonitis

 akut májelégtelenség

masszív plazmacsere



Immunglobulin készítmények

Humán anti-D IgG Ph.Hg.VIII.

 Rh immunizáció megakadályozása

 Rh (D) negatív nő szülészeti eseménye 
 Első gyerek Rh+, anya (Rh-) ellenanyagot termel
 Második gyerek,magzati sejtek

ellenanyag termelést indítanak az anyában
elpusztítja a magzat vörösvérsejtjeit

 ill. téves transzfúzió esetén



Humán Hepatitis -B-IgG Ph.Hg.VIII.

 Váratlan sérülés következtében 

beálló fertőzésveszély 

Humán Tetanus-IgG Ph.Hg.VIII.

 Életmentő lehet tetanusszal 

szemben oltatlan vagy 

hiányosan oltott személy sérülésekor.



Különleges vérátömlesztések

1. Masszív transzfúzió

• transzfundált vér mennyisége 24 óra alatt 
meghaladja  a vértérfogatot.

• ha a transzfundálást fél-, egy órán belül el 
kell végezni. 

• 50% körüli a mortalitás. 

• túléli a transzfundálást, 
kb. 10%-ban szövődmény alakulhat ki.



Különleges vérátömlesztések

2. Vércsere

• leginkább újszülötteknél 

• Újszülött kori haemalyticus betegség

(UHB). 

• Pl. újszülött kori sárgaságban.



Különleges vérátömlesztések

3. Intrauterin transzfúzió

• ultrahang ellenőrzés 

mellett végzik,

• magzat köldökvénájába 

beadva, de hasüregbe is adható. 

• Pl. súlyos UHB, 

• hydropsos esetek megelőzésére



Hemaferezis - aferezis

• teljes vért vesznek le a donortól vagy 
betegtől, 

• komponensekre bontás után kívánt
komponens visszatartása mellett

• a többi alkotórészt

egyesítve visszaadják

a donornak.



• Plazmaferezis

• Citaferezis
• thrombocytaferezis

• leukaferezis

• haemopoetikus őssejtek gyűjtése 

• Az elnevezés attól függ, 

hogy a teljes vérből melyik 

komponenst veszik ki.



Autológ transzfúzió

A donor és a transzfúzió 
recipiense azonos Autológ transzfúzió előnyei

• -transzfúzióval átvihető betegségek 

megelőzése

• -alloimminizáció megelőzése

• -transzfúziós reakciók megelőzése 
• ( GVHD, allergiás, lázas, haemolyticus)



Autológ transzfúzió előnyei

• homológ vérfelhasználás csökkentése

• -többszörös alloantitestet hordozó beteg 

vérellátása

• -megnyugtatja a beteget

• -stimulálja az erythropoesist



Autológ transzfúzió hátrányai

• többlet költség

• -véradással kapcsolatos reakciók

• -a donorok többlet elfoglaltsága 

• -a műtét halasztása esetén a 

vérkészítmény lejárhat

• -a beteg egészségi állapotától függő



Autológ transzfúzió lehetőségei

• Preoperatív vérvétel

• Intraoperatív hemodilúció

• Intraoperatív vérmentés

• Posztoperatív vérgyűjtés



Preoperatív vérvétel

A betegek a tervezett műtét előtt önmaguknak 
adnak vért.

Intraoperatív hemodilúció
• egy-két egység vért levesznek a műtét

kezdetén,

• műtét folyamán, vagy azt

követően kapja vissza a

beteg a saját vérét.

• A tapasztalat az, hogy

egy egység intraoperatív levett

vér két egység autótraszfúziós

vérrel egyező hatású.



Intraoperatív vérmentés

• Ilyen esetekben a műtéti területről

vagy az extracorporális rendszerből

gyűjtik össze és adják vissza a vért.

• műtéti terület steril és tumormentes

• vért jelentős haemolysis nélkül lehet 

leszívni 

• várható vérveszteség meghaladja a 

20 %-ot. 

• Intraoperatív vérmentés során speciális 

készülékeket alkalmaznak, amelyekben 

• összegyűjtik, 

• koncentrálják és 

• mossák a vörösvérsejteket.



Posztoperatív vérgyűjtés

A műtétet követően a vért sebészeti drainerekből gyűjtik össze



A vérátömlesztés kockázati tényezői, szövődményei

• Vércsoport kompatibilitás következtében létrejött transzfúziós 
szövődmény

• Hemolizált vér transzfúziója

• Haemosiderosis

(vas felhalmozódik,máj, szív, endokrin szerv)

• Lázkeltő hatás

• Hyperkalaemia

• A transzfundált vér savanyító hatása

• Citrát intoxikáció

• Légembólia



Vérkészítményekkel átvihető fertőző betegségek

• Hepatitis vírusok : Hepatitis A, B,C,D,E,G 
(HAV,HBV,HCV,HDV,HEV,HGV)

• Epstein-Barr vírus ( EBV)

• Citomegalovírus (CMV)

• HIV-1,HIV-2

• Gram-pozitív aerob coccusok, 

• Staphylococcus aureus

• pl. plasmodium vivax, malariae



Volumenpótlás

• intravazális tér hiánypótlása 

• keringés fenntartásához 

szükséges vérnyomást fenntartsa.



Volumenpótlás alkalmazása I.

• Akut volumenvesztés, 

• hypovolaemiás schock megelőzése, 

kezelése.

• Égési, traumás, haemorrhagiás schock megelőzése és 
kezelése

• Perifériás keringési zavarok



Volumenpótlás alkalmazása II.

• Thrombosis profoilaxis

• Prehospitalis volumenpótlás

• Tömeges sérülés 

( katasztrófa medicina)

• Tervezhető műtétek előtti, közbeni és 
utáni volumenpótlás



VÉR akut elvesztése

hipovolaemia

Szervezet kompenzáló mechanizmusa beindul



Szervezet kompenzáló mechanizmusa

• Érszűkítés

• Extravazális térből intravazális térbe 

folyadék-beáramlás

• Fokozott szívműködés



Kompenzáló mechanizmus nem működik

Multiple Organ Failure

MOF

Sejtek elpusztulnak
Oxigénhiány Tápanyaghiány

Makro,-mikrocirkuláció tartósan romlik, 

elégtelenné válik

Erek összeesnek

Vérnyomás lecsökken



Vérveszteség mértéke

• Szervezet ki tudja egyenlíteni
10% nem nagyobb

• Kolloidális plazmapótló
25%

• Kolloidális plazmapótló: vér

• 1:1
25-50%

50% felett

1:2



Volumenpótlásra alkalmas készítmények

izotóniás krisztalloidok

hipertóniás oldatok 

( kis térfogatú oldatok, 

SVR= small volume resuscitation)

kolloid volumenpótlók
természetes kolloidok 

( vérrel és alkotóelemeivel)
mesterséges kolloid oldatok



Izotóniás krisztalloidok

• 0,9% NaCl oldat, 

• Ringer oldat, 

• Ringer-laktát/acetát oldat.

Hipertóniás oldat

A small volume resuscitation ( SVR)

Magyarországon kevésbé elterjedt volumenpótló eljárás

Gyors helyszíni ellátásban igen jelentős lehet



Hipertóniás oldat 7-7,5%, 10%-os NaCl oldat - iv

½ -1 óra

Korházba érkezik Beteg stabilizálodik

Felesleges Na+, CL- fokozatosan ürül

Folyadék fokozatosan visszadiffundál az extravazális térbe

Intersticiális tér                            intravazális tér /plasma/

Átmeneti intravazális
folyadéknövekedés



Kolloid volumenpótlók

Természetes kolloidok

• Humán  albumin oldatok

• Vér és véralkotóelemek

• Plazmaprotein-oldatok

• Konzervált szérumok

Mesterséges kolloidok

• Dextrán

• Hidroxietilkeményítő (HES)

• Zselatin



Mesterséges kolloidális - Volumenpótlás előnye

• Nagy térfogat pótlására ad lehetőséget

• Nem kell hozzá vércsoport-meghatározás

• A hemodinamikai paraméterek stabilizálhatók 

( hemodilúció, növekvő szöveti perfúzió, 

növeli a szövetek oxigénfelhasználását)

• Iparilag előállítható



Mesterséges kolloidális -Volumenpótlás előnye

• Állandóan készletben tartható

• Steril, pirogénmentes

• Hosszú tárolhatóság 

( szobahőmérsékleten)

• Nincsen fertőzés átviteli veszély

• Placentán nem hatol át

• Mikrocirkulációt javítja

• Vérkészítményeknél olcsóbb



Mesterséges kolloidális - Volumenpótlás hátránya

• Testidegen anyagok

• Keringés túlterhelésének lehetősége

• Véralvadási potenciál csökkentése

• Egyes szervfunkciók befolyásolása

• Esetleges allergia, anaphylaxia

• Laborvizsgálatok esetleges 

befolyásolása



Mesterséges test idegen kolloidok

Dextrán

• Leuconostoc mesenteroides által cukorból termelt poliszacharid, 

• technológiai lépésekkel megfelelő 

molekulaméretre bontanak és szűrnek.

• Kb. 40000-45000 D molekulatömegű dextrán

• Kb. 60-85000 D molekulatömegű dextrán

• Kb. 1000 D molekulatömegű dextrán

Pl. Promit



DEXTRÁN
Molekulatömeg 40000- 45000 D 60000- 85000 D

Vízmegkötő képesség
/onkotikus kapacitás/

29-37 ml/g 20-28 ml/g

Hatástartam 4-6 óra 6-8 óra

példa

Dextranum 40 ad iniectabile
Dextrán 40 parenterális készítmények 

előállításához Ph.Hg.VIII.

Fluidex 40
Rheomacrodex

Laevodex 40

Dextranum 60 ad iniectabile
Dextrán 60 parenterális

készítmények előállításához 
Ph.Hg.VIII.

Macrodex
Laevodex 60



Dextrán előnye

• Vörösvértestek agglutinációját gátolja

• Keringő vértérfogatot növeli

• Vér alvadékonyság csökken

• vér viszkozitás csökken

• Diurézist fokozza



Dextrán mellékhatásai

• Időseknél előforduló súlyos dehidratáció

• A 40000 molekulaméretű dextrán erősen 

zavarja a rutin laborvizsgálatok paramétereit 

( bilirubin, vércukor, vérsüllyedés).

• zavarják a vér-csoport meghatározást

kezelés előtt kell vérmintát venni. 



Dextrán mellékhatásai 

• véralvadási paraméterek

megváltozásával kell számolni.

• allergiás reakciók 
anafilaxiás reakciók 

• dextrán- monomer

( Promit: 1000D dextrán-fragmentum) alkalmazásának 
bevezetése óta legsúlyosabb ( anafilaxiás) esetek 
előfordulása drasztikusan csökkent.



Hidroxietil keményítő (HES)

Mellékhatások:

• vizelet viszkozitás- NŐ

• se-amiláz aktivitás - NŐ

• véralvadási paraméterek gyakori 
romlása

Ekohäst, 

Expahes, 

Haes-steril,

Osmohes, 

Plasmasteri

KÉSZÍTMÉNYEK



Zselatin

• magas kollagén tartalmú,

• állati eredetű szervekből (csont, bőr) gondos tisztítási, bontási 
majd kémiailag végzett térhálósítási folyamatok révén nyert 
polipeptid, 

• 3-5% közötti oldatot használunk plazmapótlásra. 



Zselatin mellékhatás

• allergiás reakció 

• anafilaxiás ill. súlyos életveszélyes 

reakciók ritkán fordulnak elő.

Gelifundol

( 5,5% oxipolizselatin),

Gelofusine

( 4% módosított folyékony zselatin)
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Kenőcsök I.

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



• A kenőcsök a bőr, vagy a nyálkahártya kezelésére szánt plasztikus
gélek, amelyek az alkotórészeket egyenletesen eloszlatva oldott,
emulgeált, vagy szuszpendált állapotban tartalmazzák.

Definíció



• Egyes lágy konzisztenciájú (állományú) és nagyobb víztartalmú
emulziós kenőcsöket krémeknek (cremor) is szokás nevezni.

Krémek



 A keményebb állományú kenőcsöt, amely szilárd diszperz fázisként
nagyobb mennyiségű, többnyire 40 % feletti porított
gyógyszeranyagot tartalmaz, pasztának (pasta) nevezik. (Ph. Hg. VII.)

Paszták



• A bőr az egyik legfontosabb érzékszervünk, ugyanis nemcsak mint
érzékszerv funkcionál, hanem az egész testet borítja, védi a külső
környezeti tényezők káros hatásaitól.

Bőr



Bőr szerkezete



Bőr védőhatásai

• Mechanikai védelem

• Fényvédelem

• Vegyi védelem 

• Kórokozók elleni védelem

• Hőhatások ellen



Bőr funkciói 1

• Védelem

• Bőrlégzés
• O2 felvétel, CO2 leadás, ami kismértékű, 

de elengedhetetlen

• Ennek gátlása (vazelinnel) bőr öregedését okozza

• Kiválasztás
Verejtékezés (5%)

Jelentékeny víz és sóvesztés



Bőr funkciói 2

• Érzékelés
• Melegpontok 0-2 db/cm2
• Hidegpontok 1-20 db/cm2
• Tapintási pontok10-100 db/cm2
• Fájdalom pontok 50-200 db/cm2

• Felszívódás a bőrön keresztül
Szarurétegen át: víz, o/v emulziók
Szőrtüszők mentén: 1% természetes zsírok és

v/o emulziók, 
de ásványi eredetű zsírok és olajok nem



• Egészséges bőrfelület 
• kezelése

• megvédése

• Megbetegedett bőrfelület
• Gyógyítása

• Nyálkahártya /szem, orr, végbél/ kezelése

• Gyógyszert bőrön át bedörzsölve a véráramba juttatni

Kenőcs alkalmazása szerinti csoportosítás



A hatás kifejlődésének helye szerint:

 Helyi
 Távolhatású

A bőrgyógyászati gyakorlatban történő felhasználás szerint:

 Hidratáló
 Félzsíros
 Zsíros



Kenőcsök hatásának részfolyamatai

Hatóanyag a krémben

Farmakon a kenőcs és a 
bőr határfelületén

Hatóanyag az epidermiszben

Farmakon a szubkutiszban

Hatóanyag a véráramban

FELSZABADULÁS

PENETRÁCIÓ

PERMEÁCIÓ

RESZORPCIÓ



• Fedő, védő

• Sebkenőcs

• Penetrációs

• Távhatású /reszorpciós/

Kenőcsök felosztása



• Bőr felületén hat

• Bőr mélyebb rétegeibe nem hatol be

• Bőr felületét védik a külső behatásoktól

/szél, por, nedvesség, hőhatás stb../

Kozmetikai kenőcsök

Bőrt tápláló zsíros kenőcsök

Sebkenőcsök

Fedőkenőcs



• Sérült, sebes bőrfelület gyógyítására használjuk

• Cél: ne szívódjon fel, szárítsa a sebet, szívja magába a sebből 
kiszivárgó váladékot, így elősegíti a sebgyógyulást

• Fedő és sebkenőcsök általában szénhidrogén-származékok, főleg 
vazelin

Sebkenőcsök



• Bőr mélyebb rétegeibe hatol, itt fejti ki a hatását

• A faggyúmirigyeken át és a szőr-papillák mentén jutnak be a bőr 
mélyebb rétegeibe

• Pl. Állati zsiradékok, növényi olajok

Penetrációs kenőcs



• Bőrön keresztül a szervezet véráramába kerül

• o/v emulziós kenőcs javasolt

• Felhámoldó (keratolitikus) anyag használata,  a hatóanyag jobb 
felszívódása érdekében

• Pl. szalicilsav, rezorcin, 

Távhatású kenőcsök



Oldatos
hatóanyag az alapanyagban van feloldva

 Emulziós
folyékony hatóanyagot 
(vagy a szilárd hatóanyag vizes v. más oldószeres oldatát) tartalmazza egyenletes 
eloszlatásban

 Szuszpenziós

a hatóanyagot szilárd alakban az alapanyagban egyenletesen
eloszlatva tartalmazza

A hatóanyag eloszlása szerinti csoportosítás
/kenőcsök felosztása technológia jellegük szerint/



Terápiás hatás kialakulása
hatásháromszög /Tronnier szerint/

HATÁS

hatóanyag

készítményalap Bőr



Gyógyszeres kenőcsök

Hatóanyag(ok) készítményalap

Kenőcsalapanyag Segédanyag(ok)



• Azok az egyszerű vagy több alkotórészből álló, összetett anyagok,
amelyek segítségével a hatóanyagokat plasztikus
kenőcskészítményekké feldolgozhatjuk.

Kenőcsalapanyag



• Alkalmazás helyén jól tapadjanak

• Kellő viszkozitás

• Jól felkenhető legyen

Kenőcsalapanyagok kívánt tulajdonsága



• Ismeretes, hogy a hatóanyag szükséges, de nem elégséges feltétele a
gyógyszer hatásosságának.

• Ezért a kenőcskészítésénél nagy körültekintéssel kell eljárni, hogy a
legideálisabb alapkenőcsöt alkalmazzuk az adott helyen és időben,
amelyből a hatóanyag kioldódása és felszívódása a legideálisabb.

Kenőcsalapanyag kiválasztása



• Szénhidrogén-gélek

• Lipogélek

• Hidrogélek

• Polietilén-glikol gélek /PEG/

• szilikongélek

Kenőcsalapanyagok gélszerkezetüket felépítő kémiai összetételük alapján a 
következőképp csoportosítjuk



 Vaselinum flavum Ph.Hg.VIII. sárga vazelin

 Vaselinum album     Ph.Hg.VIII. fehér vazelin

 Paraffinum solidum Ph.Hg.VIII szilárd paraffin

 Paraffinum liquidum Ph.Hg.VIII folyékony paraffin

 Unguentum simplex Ph.Hg.VII. egyszerű kenőcs

Kevés vizet tudnak felvenni

Jól kenhető

Kevésbé reakcióképes

Nem avasodik

Szénhidrogéngélek



• Lanalcolum

• Alcoholum cetylstearylicum

• Vaselinum album ophthalmicum

• Vaselinum album

Unguentum simplex Ph.Hg.VII.
Egyszerű kenőcs



 Bőrbe nem szívódik fel, 

 eltömi a pórusokat, 

 gátolja az izzadság elpárolgását

 Nehezen távolítható el, főleg szőrös, hajas bőrfelületről

 célszerű olyan esetben, amikor 

felületi vagy fedő hatást kívánunk elérni

Szénhidrogéngélek használata



• Zsiradékok és viaszok

• Növényi olajok
• Oleum helianthi napraforgóolaj

• Oleum ricini ricinusolaj

• Növényi zsiradékok
• Butyrum cacao kakaóvaj

• Állati eredetű olajok
• Oleum jecoris csukamájolaj

Lipogélek



• Unguentum oleosum • Állati eredetű zsiradék
• Adeps suillus disznózsír 

• Adeps lanae gyapjúzsír

• Cera flava sárga viasz

• Cera lanae
gyapjúviasz

• Cera alba fehér 
viasz

Lipogél



 Előny:
◦ Nem testidegen
◦ Bőr rétegeibe behatol

 Hátrány:
◦ Avasodik

Alkalmazás:

hatóanyag zsírokban oldódik és penetráló hatás elérése a cél.

Lipogélek tulajdonsága



• Szervetlen hidrogél
• Bentonit

• Aerosil

• Szerves hidrogél
• Zselatin

• Tragakanta

• Keményítő

• Metilcellulóz

• Hydrogelum methylcellulosi

Hidrogélek



• Jó tapadóképesség

• Nagy víztartalma miatt
• Jó hűtőhatás

• Olcsó

• Védőhatás

• Jó gyógyszerleadás

• Vízoldékony kenőcsalapanyag!!!

• Alkalmazás:

hatóanyag vízben oldódik és a 

bőr lipoidokkal szemben érzékeny. 

A kenőcs vízzel lemosható 

Hidrogélek



Hidrogélek készítése

A hidrogéleket az alapanyag sajátosságainak megfelelően
duzzasztással készítjük.

Hydrogelum methylcellulosi Ph.Hg.VII.



Hydrogelum methylcellulosi Ph.Hg.VII.

• Methylcellulosum

• Glycerinum

• Solutio conservans

• Aqua destillata

Metil-cellulózt forró vízzel elkeverjük 15 percig áll. A glicerint, konzerváló
oldatot vízzel hígítjuk, 15 C alatti hőmérsékletre hűtjük. Elegyítjük a két
oldatot, keverjük, átlátszó géllé alakul. Egy nap hideg helyen tartjuk.



• Macrogolum 400

• Macrogolum 1540

• Unguentum macrogoli 1000,0 g PH.Hg.VII.
• Macrogolum 400 500,0 g

• Macrogolum 1540 500,0 g

Polietilénglikol gélek (PEG)
/makrogol gélek/



• Nedvességet szív, így a sebek gyógyulását segíti

• Hatóanyag-leadás gyors

• ha a hatóanyag a kenőcsanyagban oldódik és a bőr lipoidokkal
szemben érzékeny.

PEG gélek



• Szerves sziliciumdioxidot tartalmaz

• Bőr felületéről nem szívódik fel

• Így jó ipari védőkenőcsöt lehet előállítani belőle

Szilikongélek



• Víz az olajban (v/o) emulziós kenőcsanyagot

• Olaj a vízben (o/v) emulziós kenőcsanyaggal

• Kenőcsállományú hidrogélek

Összetett kenőcsalapanyagok



• Részben tartalmaznak vizet, illetve víz emulgeálására alkalmasak

• Vízben oldódó hatóanyagot jól lehet inkorporálni

• Belső fázisba, lassú,de tartós hatás

• hatóanyag vízben vagy lipoidokban oldódik és tartós hatást 
kívánunk elérni

Víz az olajban (v/o) emulziós kenőcsanyagot



• Unguentum hydrosum víztartalmú kenőcs

Ung.simplex + Aqua.dest.

• Unguentum emolliens puhító kenőcs

ung.oleosum + Aqua dest.

Víz az olajban (v/o) emulziós kenőcsanyagot



• Külső fázis víz : 
• vízzel könnyen lemosható
• Vízoldékony hatóanyag könnyen oldódik
• gyors hatás
• Hűsítő hatás (víz gyorsan párolog)

• Hátrány: 
• beszárad, penészesedik

• Jól záró üvegben kell eltartani

• Konzerválni kell őket

Olaj a vízben (o/v) emulziós kenőcsanyaggal



 Unguentum hydrophilicum anionicum

Anionos hidrofil kenőcs Ph.Hg.VII.
◦ Unguentum emulsificans anionicum

/anionos emulgeáló kenőcs/
◦ Solutio conservans
◦ Aqua destillata

 Unguentum hydrophilicum nonionicum

Nemionos hidrofil kenőcs Ph.Hg.VII.
◦ Unguentum emulsificans nonionicum

/nemionos emulgeáló kenőcs/
◦ Solutio conservans
◦ Aqua destillata

(o/v) emulziós kenőcsanyag



 A gyógyszeres kenőcsök hatóanyagot és alapanyagot tartalmaznak.

 A kenőcsök tartalmazhatnak egy, illetve több hatóanyagot is, amely az
alapanyagokban lehet oldott, emulgeált, illetve szuszpendált formában.

A kenőcskészítés főbb szabályai



 A kenőcsök előállítása során nagyon fontos a megfelelő technológia
alkalmazása, mivel más eljárást kell alkalmaznunk recepturai,
középüzemi, illetve nagyüzemi kenőcskészítés alkalmával.



 az egyes alkotórészeket

felolvasztjuk infra lámpa alatt vagy vízfürdőn, majd onnan levéve
kihűlésig keverjük.

A készítést követő napon a kenőcsöt újra kavarjuk, homogenizáljuk.

Vízmentes kenőcsalapanyag készítése



 a zsíros alapanyagokat patendulában megolvasztjuk, illetve
meglágyítjuk és az azonos hőmérsékletű vizes fázist állandó keverés
közben részletekben emulgeáljuk a zsíros fázisban.

 A kenőcsöt teljes kihűlésig keverjük, majd másnap homogenizáljuk.

v/o típusú kenőcsök készítése



• hasonló technológiával készítjük, mint a v/o típusú kenőcsöket, majd
a készítmény teljes kihűlése után az elpárolgott vizet pótoljuk.

• Ezeket a készítményeket 1 %, illetve 2 % konzerváló oldattal
tartósítjuk.

o/v típusú kenőcsöket 



A hidrogéleket az alapanyag sajátosságainak megfelelően
duzzasztással készítjük.

Hidrogélek készítése



• A kenőcskészítés módját mindig a készítményalapok, illetve az elérni 
kívánt hatás fogja meghatározni.



 A kenőcsanyagban oldani azokat a hatóanyagokat szabad, amelyek a
kenőcsanyag olvadási hőmérsékletén bomlást nem szenvednek és a
kenőcsből szakszerű tárolás közben még hosszabb idő után sem
válnak ki.

Oldatos kenőcs készítése



 A kenőcsanyagban nem oldható gyógyszeranyagok – ha azokból
vízzel, vagy más közömbös oldószerrel megfelelő töménységű olyan
oldat készíthető, amelyből a hatóanyag állás közben sem válik ki –
oldatként emulgeálhatók a kenőcsalapanyagban.

 Az oldatkészítéshez használt oldószert utólag nem szabad a
kenőcsből elpárologtatni.

Emulziós kenőcs készítése



 Az oldatként el nem oszlatható szilárd hatóanyagokat előírt
szemcseméretű porként (VII-VIII szita) kell a kenőcsanyagban
szuszpendálni. (Ph.Hg.VII.)

Szuszpenziós kenőcs készítésa



• Ha az orvos a kenőcsalapanyagot nem jelöli meg, akkor azt egyszerű
kenőccsel (Unguentum simplex) kell elkészíteni,

• azonban ha a hatóanyag feldolgozását a Gyógyszerkönyv vagy a FoNo
más alapanyaggal írja elő, úgy azt alkalmazunk.



• Folyékony paraffin

• Glicerin

• Hidrofil kolloid szilícium-dioxid

• Mikroszemcsés paraffin

• Polietilén-glikol származékok

• Poliszorbát 20, 60, 80

• Polividon

Javasolt segédanyagok:



Kenőcskészítés eszközei

 Kenőcskészítésre általában patendulát
használunk, kivételt képeznek a
szuszpenziós rendszerű kenőcsök,
melyeknél a mozsár használata
szükséges

 Keverésre a sima felületű keverő
pisztillus, illetve szuszpenziós kenőcsök
esetén a dörzsfelülettel rendelkező
pisztillus használatos.



Kenőcskészítés eszközei

 Olvasztásos kenőcsök előállításánál talp
nélküli patendula használata előnyösebb,
mivel a vízfürdőre való feltétele
egyszerűbb és praktikusabb.

 Amennyiben infravörös lámpa alatt
melegítjük az alapanyagot, talpas
patendulát alkalmazunk



• A gyógyszertárban készletben tartott kenőcsöket

• szobahőmérsékleten,

• fedett edényben,

• a víztartalmú kenőcsöket
• jól záró edényben, fénytől és sugárzó hőtől védve tartjuk.

Kenőcsök eltartása 



• A kenőcsök raktári készleteit hűvös, de legfeljebb 20C-t meg nem 
haladó hőmérsékleten tartjuk.

• Gyári készítmény:5 év

• FoNo VII: 
• kenőcs galenikum:1 év

• Készítmény :6 hó

Kenőcsök eltartása 



 A kenőcsöket általában tubusban, vagy üvegben, illetve a célnak 
megfelelő műanyag tégelyben expediáljuk.

 Az o/v típusú kenőcsöket mindig tubusban adjuk ki.

 Szignatúra előírás szerint.

Kenőcsök expediálása



Kenőcsök II.

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



 A keményebb állományú kenőcsöt, amely szilárd diszperz fázisként
nagyobb mennyiségű, többnyire 40 % feletti porított
gyógyszeranyagot tartalmaz, pasztának (pasta) nevezik. (Ph. Hg. VII.)

Paszták



Paszták készítése

• Háromhengerművel

• A paszta három sima felületü henger 
között forog

• Az egymás mellé helyezett hengerek 
forgási iránya mindig ellentétes

• A durván összekevert pasztát a 
hengerek között áthajtják és ezzel 
biztosítják a paszta egyenletes 
eloszlását

• A műveletet többször el lehet végezni



Ph.Hg.VII:

• Pasta zinci oxydati

• Pasta zinci oxydati oleosa

• Pasta zinci oxydati salicylata

FoNo VII.

• Pasta antirheumatica

• Pasta boraxata

• Pasta antiphlogistica

• Pasta Burowi

Készítmények



• A gélek kolloid méretű szervetlen részecskékből , illetve szerves
makromolekulákból előállított nagy folyadéktartalmú kolloid koherens
rendszerek.

• Rendszerint áttetszőek, illetve átlátszóak (transzparens rendszerek)
ezekben nincs látható fázishatár a váz és a folyékony közeg között.

Gélek



Szemkenőcsök



• A szemkenőcsök

a szem kezelésére szánt steril vagy legfeljebb csak megengedett számú
nem patogén mikroorganizmusokat tartalmazó lágy kenőcsök.
(Ph.Hg.VII.)

Definíció



• sterilek vagy mikrobiológiailag megfelelő tisztaságúak legyenek

• ne legyen az alkalmazás helyén irritáló hatásuk

• a hatóanyag gyorsan felszabaduljon

• az alapanyag a hatóanyagot finom eloszlásban, lehetőleg oldott állapotban 
tartalmazza

A szemkenőcsökkel szemben támasztott követelmények I.:



• könnyen kenhetőek, lágy konzisztenciájuk legyen

• a szemen gyorsan eloszlathatók legyenek

• jól tapadjanak az alkalmazás helyén

• stabilitásukat sokáig megőrizzék

• csekély mértékben csökkentsék a látást, vékony rétegben átlátszóak
vagy áttetszők legyenek

A szemkenőcsökkel szemben támasztott követelmények II.:



 Szénhidrogén típusú alapanyagok:

 Vaselinum album ophthalmicum Ph.Hg.VII.
szemészeti fehér vazelint 

 Oculentum simplex (Ph.Hg VII.), 
egyszerű szemkenőcs

 Oculentum hydrosum (Ph.Hg VII.), 
víztartalmú szemkenőcs

 Oculentum basis (FoNo VII.), 
szemészeti alapkenőcs

Szemkenőcsök készítéséhez használt alapanyagok I.:



• Lanalcolum 50,00 g

• Paraffinum liquidum 250,00 g

• Vaselinum album ophthalmicum 700,00 g

Megjegyzés: Ha az orvos a szemészeti kenőcs alapanyagát nem jelöli meg
vagy csak vazelint rendel, ezt a készítményt használjuk.

Oculentum simplex (Ph.Hg VII.)



• Oculentum simplex 900,00 g

• Aqua destillata pro injectione 100,00 g

• Megjegyzés: v/o típusú emulziós kenőcs.

Oculentum hydrosum Víztartalmú szemkenőcs (Ph.Hg. VII.) 



• Glycerinum monostearinicum 0,30 g

• Vaselinum album ophthalmicum 4,85 g

• Paraffinum liquidum 4,85 g

Oculentum basis Szemészeti alapkenőcs (FoNo VII.) 



• Hidrogél tipusú kenőcsalapanyagok: 

Hydrogelum carbomerae pro oculoguttis 

(FoNo VII.), karbomer gél szemcseppekhez

Szemkenőcsök készítéséhez használt alapanyagok II.:



• Carbomera 3,00 g

• Natrium hydroxydatum 1,20 g

• Cetrimidum 0,01 g

• Aqua destillata pro injectione ad 100,00 g

Hydrogelum carbomerae pro oculoguttis
Karbomer gél szemcseppekhez FoNo VII.



Hidrogélek tulajdonsága

 Előny

Intraokuláris infekció kezelése
esetén javasolt a használatuk,
mert gyógyszerleadásuk jó.

Rövid ideig tartó, kis mértékű
izgató érzés ellenére a kívánt
hatás elérése érdekében
célszerű az alkalmazásuk.

 Hátrány,

alkalmazásuk ragacsos érzést
kelt és a visszamaradt filmréteg
izgatja a szem nyálkahártyáját.



Szemcsepp. Szemkenőcs készítése

Manipulátor

• Aszeptikus munkafeltétel 
megteremtése



A szemkenőcsöket a Ph.Hg VII. I. kötetében a

 Szemkenőcsök ,

 Kenőcsök

 Aszeptikus gyógyszerkészítés ,

 Sterilezés

fejezetekben leírtak alapján készítjük.

 A szemkenőcsök sterilek 

(I. mikrobiológiai tisztasági osztály) legyenek, de legalább a II. 
mikrobiológiai tisztasági osztály követelményeinek feleljenek meg. 

Készítési irányelvek:



Oldatos kenőcs:
hatóanyag oldódik a kenőcsalapanyagban, s abból huzamosabb ideig

való tárolás során sem válik ki.

 Ha a szilárd hatóanyag injekcióhoz való desztillált vízben vagy folyékony
paraffinban oldódik, a kenőcs össztömegének 5%-át meg nem haladó
mennyiségben oldjuk, és az oldatot emulgeáljuk a kenőcsalapanyagban.

Ebben az esetben olyan szemkenőcsalapanyagot kell választanunk,
hogy v/o típusú emulziós szemkenőcsöt kapjunk.

Készítési irányelvek



Készítési irányelvek

• Szuszpenziós szemkenőcsök készítéséhez
vagy mikroszemcsés hatóanyagot kell
használni vagy gondos porítással biztosítjuk
a megfelelő szemcseméretet.

• receptúrai méretben- szuszpendálásra jól
alkalmazható a porfirizátor, amely egy
maratott üveglapból és egy lapos végű,
maratott felszínű pisztillusból áll.



• poliszorbát-származékot, 

• glicerint, 

• propilénglikolt 1%-nál nagyobb mennyiségben nem tartalmazhatnak, 

• mivel ennél nagyobb mennyiségben a szemen irritációt okoznak.

Készítési irányelvek



• A szemkenőcsöket fémből vagy műanyagból készült sterilitást 
biztosító csőrös tubusban adjuk ki. 

• A műtét előtt vagy a frissen operált szemen felhasználásra kerülő
egyadagos szemkenőcsöket leforrasztott üveg- vagy műanyag
ampullákban expediáljuk.

A szemkenőcsök expediálása és eltartása:



• A Ph.Hg.VIII. előírása szerint a készítmény töltettömege nem 
haladhatja meg az 5 g-ot.

• A Ph.Hg.VII. előírása szerint a szemkenőcsök csomagolási egységeinek 
tömege legfeljebb 10 g legyen. 

A szemkenőcsök expediálása és eltartása:



• A szemkenőcsöket hűvös, de legfeljebb 20 ºC-ot meg nem haladó
hőmérsékleten tartjuk.

• A készítmény szignatúráján minden esetben jelezni kell, hogy
felbontás után hány napig használható fel.

A szemkenőcsök expediálása és eltartása:



 Aethylmorphinium chloratum 0,25 g

 Solutio ophtalmica cum benzalkonio FoNo VII.1,50 g

 Oculentum basis FoNo VII. 8,25 g

 Készítés: A 40ºC-on megolvasztott szemészeti alapkenőcsben részletekben
emulgeáljuk az azonos hőmérsékletű előzőleg elkészített etil-morfínium-
klorid és benzalkónium-kloridos szemészeti alapoldat oldatát.

 Alkalmazása: Ophthalmicum, Lymphagog és helyi érzéstelenítő hatású
szemkenőcs.

 Javallat: Szaruhártya degeneratív folyamatának kezelésére.

+Oculentum dionini FoNo VII.



Solutio ophtalmica cum benzalkonio FoNo VII.

Benzalkónium-kloridos szemészeti alapoldat

• Acidum boricum 11,56 g

• Natrium tetraboricum 1,14 g

• Natrium chloratum 2,20 g

• Benzalkonium chloratum solutum 10% FoNo VII. 0,50 g

• Aqua destillata pro injectione ad 1000,0 g



 Erythromycinum 0,05 g
 Oculentum hydrosum ad 10,0 g

 Szignatúra: Külsőleg. Szemkenőcs. Felbontástól számítva 2 hétig használható 
fel. Hideg helyen tartandó.

 Expedíció: Steril tubusban, csőrös feltéttel.
Felhasználhatósági idő 1 hónap.

 Alkalmazása: Ophthalmicum. Makrolid antibioticum.
 Javallat: A kötőhártya makrolid antibiotikumra érzékeny gyulladása.
 Mellékhatás: Szemben csípő égető érzés, viszketés jelentkezhet.

+Oculentum erythromycini FoNo VII.



 Neomycinium sulfuricum 0,05 g

 Oculentum hydrosum ad 10,0 g

 Szignatúra: Külsőleg. Szemkenőcs. Felbontástól számítva 2 hétig használható fel. Hideg 
helyen tartandó.

 Expedíció: Steril tubusban, csőrös feltéttel.

 Felhasználhatósági idő 1 hónap.

 Alkalmazása: Ophthalmicum. Aminoglycosid antibioticum.

 Javallat: Egyéb antibiotikumra vagy chemotherapeuticumokra rezisztens acut
conjuctivitis, keratitis esetén.

 Mellékhatás: Az alkalmazás helyén túlérzékenységi reakció, viszketés alakulhat ki.

+Oculentum neomycini FoNo VII.



Kenőcsök vizsgálata



• Fizikai módszerek

• A konzisztencia vizsgálata

• Stabilitás

• A gyógyszerfelszabadulás vizsgálata

• Speciális módszerek

Kenőcsök vizsgálata



• Cseppenési hőmérséklet

• Dermedési hőmérséklet

• homogenitás

Fizikai vizsgálatok



Hűlés és dermedés vizsgálata

• Hűlési görbe

• Hőmérséklet- keverési idő

• szobahőmérsékletig



Cseppenési hőmérséklet meghatásrozása

• A ºC-ban megadott hőmérséklet,
amelyen a kenőcs a megadott
feltételek között cseppenthetően
folyékonnyá válik.

• A cseppenéspont az a
hőmérséklet, amelyen a
megolvadó vizsgálandó anyag
első cseppje

• lecseppen a vizsgáló edényből.

• Ubbelohde-féle hőmérő



Cseppenési hőmérséklet

• Vízmentes kenőcsalapanyagnak 
pontos, jól mérhető

• A cseppenési hőmérséklet a 
szilárd komponensek 
olvadáspontjának és 
mennyiségének függvénye.

• Emulziós összetételeknek nincs 
határozott cseppenési 
hőmérséklete.

Ubbelohde-féle hőmérő



Dermedési hőmérséklet

• A dermedési hőmérséklet az a legmagasabb hőmérséklet, amelyen a
kenőcsolvadék megszilárdul.

• Zsukov készülék,módszer

• Forgatott/rotációs/ hőmérő



Homogenitás

• A kenőcs- vékony rétegben- teljesen egyenletes eloszlású legyen.

• Összetapadt részecskék, göbök, folyadékcseppek, eltérő színű részek,
csíkozottság még négyszeres nagyítású kézinagyítón keresztül sem
lehet látható.

• A kenőcsből két tárgylemez közé annyit teszünk, hogy a tárgylemezek
összenyomásával kb. 2 cm átmérőjű folt keletkezzék.

• A foltot szabad szemmel, majd négyszeres nagyítású kézinagyítón át is
megvizsgáljuk.



Konzisztencia vizsgálata

• A konzisztencia fogalma, British Royal Rheological Society szerint

• A konzisztencia egy rendszer (pl. kenőcs) azon tulajdonsága, hogy a
mechanikai hatásoknak ellenáll, és ez az ellenállás a nyíróerő-
deformáció függvényekkel vagy más reológiai jelzőszámmal (pl.
folyáshatár, viszkozitás, tixotrópia) kvantitatív módon jellemezhető.



A konzisztencia fontossága

• A konzisztencia határozza meg a kenőcs felkenhetőségét

• Az alkalmazás helyén a szétterülés mértékét

• Az alkalmazási felülethez való tapadást

• A kinyomhatóságot a tubusból

• A hatóanyag diffúzióját a vivőanyagból



Konzisztencia vizsgálat

• Felhasználás szempontjából 
fontos tulajdonság

• Rotációs viszkozométer

• Konzisztometer

• penetrometer

• Ezek mellett más empirikus 
módszer:

• Szétterülés, extenzometer

• Tapadás vizsgálata

• Bioadhéziót mérő készülék

• Kinyomhatóság tubusból



Viszkozimetria

Gélek, kenőcsök: 

• Plasztikus alakváltozás

• Kapilláris viszkoziméterek

• Ejtőgolyós viszkoziméterek

• Rotációs viszkoziméterek

• Oszcillációs viszkoziméterek

• Empirikus módszerek és 
készülékek



Penetrometria

• Egy kúp alakú test saját súlyánál fogva a 
vizsgálandó mintába merül.

• Az adott ideig tartó bemerülés mérhető
/penetrációfok/
A bemerülés mértéke függ:
• Konzisztencia
• Kúp tömege
• Kúp nyílásszöge
A bemerülés mélységéből számítható:
• Bemerült kúprész felülete
• Kúp által kiszorított kenőcs térfogata





Olajszám

• Az a folyékony alkotórész
mennyiség, amely a vízmentes
kenőcsből hő hatására elkülönül.

• Különböző módszerekkel 
számolható



Emulziós kenőcs

• Vízfelvételének,illetve 
vízmegtartó képességének 
vizsgálata

• Víztartalom meghatározás

• Vízszám:

Az a grammban kifejezett 
maximális vízmennyiség, melyet 

100 g vízmentes kenőcsalapanyag 
szobahőmérsékleten tartósan 

meg tud kötni.



Vízfelvevő képesség

Cf=  m2-m1 X 100

m2

Cf: vízfelvevő képesség /%/

m1: anyag tömege /g/

m2: anyag + víz tömege /g/



Vízmegtartó képesség

• Cm= 100 m3 – m2 (100-cf)

m3

Cm: vízmegtartó képesség

m2: lemért víztartalmú kenőcs tömege /g/

m3: a víztartalmú kenőcs tömege a vizsgálat után /g/

cf: vízfelvevő képesség /%/



Kenőcsalapanyagok vízfelvevő képessége

• Hidrogélek és polietilénglikol-gélek vízzel jól elegyíthetőek

• A szénhidrogén-gélek vízfelvevő képessége igen csekély.

• A lipogélek hasonlóképpen, általában 10% vizet képesek max. 
felvenni. /emulgensek/

• v/o emulziós kenőcs: konzisztencia kedvezőbb, jól kenhető

• o/v emulziós kenőcs: 
• Hűsítő hatás, külső fázis elpárolog mikor megtörik az emulziós rendszer.



Emulziós kenőcsök típusának meghatározása

• Tömény kolbalt(II) kloridba mártott és kiszárított szűrőpapír darab

• A kenőcsből borsónyit tárgylemezre helyezünk- a vizsgálat előtt láng 
felett óvatosan kiszárított szűrőpapír darabbal lefedjük. 

• A szűrőpapíron foltként először a kenőcs külső fázisa jelenik meg. 

• A szűrőpapír eredeti színe kék színű

• o/v 1 percen belül rózsaszín

• v/o 1 percen belül zsíros folt jelenik meg.



Ph.Hg.VII. szerinti vizsgálat

• Kenőcsök egyedi tömege

• Homogenitás

• Kenőcs konzisztenciája
• Penetrometriás vizsgálat

• Szemcseméret

• Emulziós kenőcsök típusának 
ellenőrzése

• vízszám



Krémek, gélek, paszták, kenőcsök 
stabilitásának összetevői
• Elszíneződés, kellemetlen szag

• Változások a homogenitásban (makroszkóposan látható)

• Oxigén, ill. levegő-érzékenység

• Reológiai változások

• Szemcseméret (cseppméret) növekedés

• Tömegcsökkenés

• PH-változások, pH-érzékenység

• Mikrobiológiai változások



Konzisztencia-terápiás hatás

• Adagolás célja, helye
• A krémeknek, kenőcsöknek ezért jól kenhetőnek, a globulusoknak, kúpoknak, 

pálcikáknak pedig kellő szilárdságúaknak kell lenniük.
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Rektális gyógyszerformák

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



Hogyan ne használjuk a végbélkúpokat !!!!!



Történeti áttekintés

• Hippokrates

• Dioszkorides (i.u. I.sz.) távol hatás, 
altatószer

• Galenus (i.u. II.sz.) szappankúpok

• Baumé, 1766 – kakóvaj

• XIX. sz. általános hatás



Definíció

A végbélkúpok (suppositorium), hüvelygolyók – és hengerek a testüregekben 
alkalmazott, a test hőmérsékletén megolvadó vagy a testnedvekben feloldódó 
gyógyszerkészítmények. Ezek a hatóanyagot emulziós, szuszpenziós vagy oldott 
formában tartalmazzák. Azonos elbírálás alá esnek a gyógyszeres pálcikák (bacilli) is. 
(Ph.Hg. VII.)



Definíció II.

A rektális készítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére, ill. 
esetenként diagnosztikai célokra, a végbélbe juttatva alkalmazzák 
(Ph.Hg.VIII.)

Rektális gyógyszerformák:

• Végbélkúpok (gyermek 1,0 g-2,0 g; felnőtt 2,0 g-3,0 g)

• Végbélkapszulák

• Végbéloldatok, emulziók, szuszpenziók

• Porok és tabletták végbéloldatokhoz és szuszpenziókhoz

• Végbélhabok

• végbéltamponok



A VÉGBÉLKÚPOK ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYE:

• Ájult, epilepsziás egyéneknek

• Csillapíthatatlan hányás

• Nyelés akadályoztatása, gyomor kímélése

• Máj megbetegedései

• Hatássebesség kb. az im. injekció sebességével azonos

• Aranyér kezelése

• Kontakt laxatívum

• Műtétek premedikációja

• Gyermekgyógyászat



A VÉGBÉLKÚPOK ALKALMAZÁSÁNAK HÁTRÁNYAI

• Visszacsorgás, visszafolyás, defekálás

• Higiénés szempontok

• A terápiás adag az orvosok receptúrájában nem egységes



A rektális dózis változó
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A rektális gyógyszerbevitel kontraindikációi:

• Neuropathia (<500 neutrofil/μl)

• Trombocytopenia(<20.000/ μl)

• Hasmenés

• Anorektális megbetegedések  pl. perianális tályog vagy fisztula



A rektális gyógyszerbevitel betegtől függő tényezői:

• A rektális gyógyszerbevitelnek elfogadásának kulturális és 
etnikai tényezői is vannak. (pl. szexuális abuzusok)

• A beteg képtelen tartani a végbélkúpot vagy defekálja azt.

• Ha használatához személyzet szükséges a betegek többsége 
teljesen elutasító a rektális gyógyszerformával szemben.

• Jobban elfogadják  mint a hospitalizációt.



Hogyan alkalmazzuk a kúpokat ?



A rektum vérkeringése

Vena rectalis superior

Vena rectalis medialis

Vena rectalis inferior

Vena portae

Máj

Vena cava inferior









A hatóanyag felszabadulása és abszorpciója végbélkúpokból

Hidrofil kúpalapanyag Lipofil kúpalapanyag

Elfolyósodás megolvadás

Oldatos kúp Szuszpenziós kúp Oldatos kúp Szuszpenziós kúp

Koncentrációkiegyenlítődés a rektális folyadékkal 
diffúzió útján

Átmenet a lipofil ből a
hidrofil miliőbe

A szuszpendált
részecskék mozgása a 
határfelületre

Oldódás a rektális folyadékban

Belépés és áthaladás az epitélmembránon és az epitélsejteken

Átlépés az intersticiumba és belépés a vér-vagy nyirokkapillárisokba



A rektális gyógyszerbevitel főként az alábbi tényezőktől függ:

1. hatóanyag

2. vehikulum

3. additívek

4. hatóanyag ionizációja

5. pH (rektum) = 7,5

6. a rektum abszorpciós felülete = 300 cm2 15-20 cm hosszú, a rektumnedv = 3 ml,

7. a rektum állapota



A KÚPOK VEHIKULUMAI

• lipofil

• lipohidrofil

• hidrofil



Lipofil (vízben nem oldódó) kúpalapanyagok

Kakóvaj - Butirum Cacao



Lipofil kúpalapanyagok

Adeps solidus 50

Adeps solidus 3



Lipohidrofil (vízzel nedvesedő) kúpalapanyagok

Adeps solidus compositus FoNo VII.

• Adeps solidus 50 90 %

• Polysorbatum 20 2,5 %

• Polysorbatum 61 2,5 %



Hidrofil (vízben oldódó) kúpalapanyagok

Massa macrogoli FoNo VII.

• Macrogolum 1540 95 %

• Sorbitanum laurinicum 5 %



AZ IDEÁLIS KÚPALAPANYAGGAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

• 37 C alatt olvadjon vagy oldódjon a végbélnedvben

• gyorsan dermedjen

• ne legyen polimorf, instabil módosulata

• kellő viszkozitás

• optimális kontrakció, dilatáció

• plaszto-elasztikus konzisztencia

• hatóanyagokkal kompatibilis

• gyors dezintegráció

• maradéktalan hatóanyag-felszabadulás

• minél nagyobb relatív biológiai hasznosíthatóság

• tárolás közben megfelelő fizikai-kémiai stabilitás

• mikrobiológiai megfelelőség

• esztétikai és pszichés szempont

• viszonylag olcsó és beszerezhető legyen



A kúpkészítés segédanyagai

• Terápiásan indifferensek legyenek

• Fiziológiailag elviselhetők

• Mikrobiológiai tisztaság

• Kompatibilitás a hatóanyagokkal, tárolóedényzettel

• Megfelelő fizikai, kémiai, mikrobiológiai stabilitás

• Jól definiálható kémiai szerkezet

• A hatóanyag-felszabadulást és felszívódást kedvezőt-lenül ne vagy csak 
ismert módon és mértékben befolyásolják

• A hatóanyag meghatározását ne zavarják

• Olcsók és könnyen beszerezhetők legyenek



SEGÉDANYAG CSOPORTOK

• Töltő-, folyadékmegkötő anyagok (pl. laktóz)

• Viszkozitást növelők, ülepedést gátló anyagok (2-3 % Aerosil, 5 % 
glicerin-monosztearát)

• Konzisztencia-lágyító segédanyagok (2-10 % semleges olaj)

• Olvadáspont-növelő segédanyagok (1-3 % cera alba)

• Diszpergálószerek (deszt.víz)

• Nedvesedést és emulgeálódást elősegítő anyagok (Polysorbatok)

• Dezintegrációt elősegítő anyagok

• Hatóanyag-liberációt, ill. abszorpciót elősegítő anyagok

• Színező anyagok

• Avasodást gátló segédanyagok (natr.piroszulfit)



KÚPKÉSZÍTÉS

• Öntéses eljárással

• Préseléssel



Kúpkészítés

• 1-hez:

• Az öntéses kúpkészítésben a 
szuszpendált gyógyszer ülepedését 
megakadályozhatjuk és a homogén hatóanyag 
eloszlatást biztosíthatjuk, ha:

• Biztosítjuk a hatóanyag előírt diszperzitásfokát 
(320-160 µm)

• Biztosítjuk a megolvasztott alapanyag 
optimális viszkozitását

• Helyes öntési hőmérsékletet választunk

• Optimális fordulatszámú keverést 
alkalmazunk

•



Kúpkészítés

• Mivel a legtöbb hatóanyag nem oldódik a lipofil alapanyagban, ezért
gyakran szuszpenziós kúpot készítünk. A készítés és az olvasztás
folyamán sokszor van lehetőség ülepedésre.

• A megolvasztott alapanyagokhoz keverjük a homogenizált
(mozsárban) hatóanyago(ka)t, a masszát kúpöntő formába töltjük.
Lehülés után dermed.



Kúpkészítés öntéssel

Előkészítő műveletek:

1. Öntőformák kalibrálása:

Hány g hatóanyag nélküli kúpmassza tölt ki egy öntőformát (függ az 
alapanyag kémiai sajátosságától, az olvasztás hőmérsékletétől.)

2. Kiszorítási faktor meghatározása



Kiszorítási faktor kiszámítása

f=
100x(E-G)

GxX
+ 1

Ahol:
E = az „üres” kúpalapanyag tömege.

G = x % os gyógyszertartalmú kúp tömege g-ban.

A  könnyebb számolás érdekében az alábbi egyenlet a használatos: 

W bemérendő alapanyag tömege = E – (f1 s1 + f2 s2…) f= kiszorítási faktor, s= a hatóanyag tömege 



Néhány kiszorítási faktor

Hatóanyag Kiszorítási faktor (kakaóvaj) Kiszorítási faktor (Adeps
solidus)

Aminophenazone 0.78 No data

Barbital 0.81 0.72

Bals. Peruv. 0.83 0.61

Bismuthum subgallate 0.37 0.35

Camphor 1.49 0.98

Chloral hydrate 0.67 0.40

Belladonna leaf dry extract 0.75 No data

Morphine hydrochloride 1.00 0.85

Phenobarbital sodium 0.84 0.62

Theophylline 0.60 0.63

Zinc oxide 0.20 0.15



Kúpkészítés öntéssel

3. Hatóanyag aprítása, porítása: dörzsmozsárban VII.-es szitafinomságú 
legyen.

4. Vivőanyag olvasztása: patendulában, soha ne nyílt lángon, mindig 
megfelelő hőmérsékleten!

Vízfürdőn vagy infralámpa alatt, egynemű olvadékot készítünk.

5. Szuszpendálás dörzsmozsárban

6. Keverék visszajuttatása a patendulába, szükség esetén újraolvasztás.

7. Patendulából kiöntjük a kúpokat az előkészített kúpformába

8. Masszafelesleg legyalulása az öntőforma tetejéről, kivétel.

Csomagolás, expediálás.



A KÚPOK CSOMAGOLÁSA ÉS TÁROLÁSA

• Az egyes darabokat 
elkülönítetten kell becsomagolni, 
úgy hogy abból sérülésmentesen 
kivehető legyen a készítmény.

• Kasírozott alumíniumfóliába, 
majd kúpdobozba.

• Eltartás:

• Hűvös, 20 ˚C-ot meg nem haladó 
hőmérsékleten kell tartani.



Nagyüzemi (ipari előállítás)



A KÚPKÉSZÍTÉS EGYÉB LEHETŐSÉGEI

• Osztható kúpok

• Fagyasztásos szárítással előállított kúpok

• Réteges kúpok

• Bevont kúpok

• Suppo-Kap

• Tamponkúpok

• Préselt székletürítő kúpok

• Pezsgő székletürítő kúpok

• Retard hatású kúpok



A KÚPOK VIZSGÁLATA

A Ph.Hg. VII. minőségi követelményei és vizsgálatai

Sajátságok

Gyógyszerforma vizsgálat

Egyedi és átlagtömeg

Oldódás, megolvadás

Összetétel vizsgálat



A kúpok vizsgálata Ph.Hg.VIII.

Minőségi követelmények és vizsgálatok:

• Hatóanyagtartalom egységessége

• Tömeg egységessége

• Kivehető tömeg-vagy térfogat (folyékonyra és félszilárdra)

• Kioldódás/szétesés



A kúpok vizsgálata

• Fizikai paraméterek ellenőrzésére használatos módszerek

• Olvadáspont meghatározás

• Cseppenési hőmérséklet meghatározás

• Dermedési hőmérséklet meghatározása

• Penetrometriás vizsgálat

• Konzisztencia-vizsgálat Höppler-féle konzisztométerrel

• Nyomási (törési) szilárdság meghatározása

• Speciális penetrációs idő meghatározása

• Szétterülő képesség meghatározása



A kúpok vizsgálata

Biofarmáciai jellegű vizsgálatok

• A hatóanyag-felszabadulás in vitro meghatározása

Kúp diffúziós modell

Rotációs cella = foszfát puffer pH=7,3

Akceptor fázis = foszfát puffer



A REKTÁLIS GYÓGYSZERBEVITEL BIOFARMÁCIAI ÉRTÉKELÉSE

Alapanyag megválasztása

A kúpkészítéshez használt különböző fizikai-kémiai paraméterű vehikulumok
és segédanyagok (additívek) fiziológiai szempontból ártalmatlanok, de 
farmakológiai szempontból nem közömbösek.

Diszperz rendszer megválasztása

Hidrofil – oldatos kúpok

Hidrofil – szuszpenziós kúpok

Lipofil - oldatos kúpok

Lipofil – szuszpenziós kúpok



Biofarmáciai következtetések

In vitro – in vivo korreláció

Antibiotikumok, kemoterápiás szerek alkalmazása

Hormonok bevitele (inzulin ?)

Epilepszia kezelése

Morfin és származékai

Kortikoszteroidok



A REKTÁLIS TERÁPIA EGYÉB GYÓGYSZERFORMÁI

Rektális kapszulák

A rektális alkalmazásra szánt lágy zselatinkapszulák többnyire 
hosszúkás, csepp vagy orsó alakúak, hosszúságuk 20-45 mm, 
átmérőjük 8-12 mm, térfogatuk 0,6-1,8 ml. (Müller, 1986)

Rektális habok

Rektális gélek

Ozmotikus minipumpák

Makro, - és mikroklizmák



Új rektális gyógyszerformák kifejlesztése

• Rektális kapszulák (lágyzselatin 
kapszulák)

• Rektális habok

• Rektális gélek

• Ozmotikus minipumpák



Ozmotikus minipumpa



A rektális terápia „múltja”

40 év kutatómunka a SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézetében

Klasszikus hatástani csoportok:

Láz-és fájdalomcsillapítók, antireumatikus kúpok (aminophenazonum, phenazonum, acidum
acetylsalicylicum, natrium salicylicum, piroxicam, tenoxicam, paracetamolum) 

Spasmolyticum

(papaverinium chloratum, drotaverinium chloratum)

Anxiolyticum, antiepilepticum, anticonvulsivum (benzodiazepin-származékok)

Cardiacum (lanatozid-C, Isolanid)

Antimalaricum (chloroquinium phosphoricum)

Diureticum (theobrominium, furesemidum, spironolacton, acidum, etacrinicum)



A rektális terápia „múltja”

Antiasthmaticum (theophyllinum, aminophyllinum)

Bronchospasmolyticum (isoprenalinium chloratum)

Chemoterapeuticum, antibioticum, antisepticum, antimycoticum, 
antiinfectivum (sulfadimidinum,sulfacetamidnatricum,trimethoprimum, 
ampicillinum, erithromycinum lactobionocum, metronidazolum)

Vaginális célra: szulfonamid-származékok, cliochinolum, nystatinum, 
chloramphenicolum, gentamycinium sulfuricum

Membrándiffúziós vizsgálatok és biofarmáciai törekvések

Nagy poranyag-tartalmú szuszpenziós olvadékok gyártása 



A rektális gyógyszerbevitel korlátai

• Sok hatóanyag esetén nem áll 
rendelkezésre rektális gyógyszerforma.

• Nem áll rendelkezésre megfelelő 
hatóanyag tartalmú készítmény.

• Gyógyszerkombinációk kereskedelmi 
forga-lomban minimális számban 
kaphatók.

• Megoldás: individuális 
gyógyszerrendelés.



A rektális terápia új lehetőségei

• Új, rektálisan eddig még nem alkalmazott  hatóanyagok formulálása

• Új vivőanyag rendszerek kipróbálása

• Új rektális gyógyszerformák kifejlesztése 



Suppositorium ad nodum (FoNo VI.)
FoNo VII.

Ephedrinium chloratum 0,30 g

Bismuthum subgllicum 2,0 g

Aetheroleum chamomillae III gtt

Balsamum peruvianum 0,30 g

Acidum silicicum

colloidale hydrophylum0,30 g

Adeps solidus 50 q.s.

10 db végbélkúpra

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen lemért 30 centigramm efedrinium-kloridot és 2 gramm bizmut-szubgallátot mozsárban – ha 
szükséges elporítjuk – homogenizáljuk. A porkeveréket egy patendulába áttéve a szükséges mennyiségű (a kiszorítási faktorok és az 
öntőforma kalibrációs értéke alapján kiszámolt) szilárd zsír 50 kis részletével eldörzsöljük, majd hozzámérjük a kamilla illóolaj 3 
cseppjét, a peru balzsam 30 centigrammját és hidrofil kolloid szilicium-dioxid 30 centigrammját. A keveréket homogenizáljuk, majd 
a kúpmassza tömegét a megolvasztott készítményalappal kiegészítjük, és öntéssel 2 g átlagtömegű kúpokat készítünk.

Expedíció:Egyenként kasírozott alumíniumfóliába burkolva, kartondobozban.

Szignatúra: Végbélkúp. Naponta 2-szer 1 kúpot a végbélbe helyezni. Hűvös helyen tartandó.

Antihaemorrhoidalis adstringens. Antiphlogisticum.



Suppositorium analgeticum (FoNo VI.)
FoNo VII.

Coffeinum natrium benzoicum 0,60 g

Noraminophenazonum

natrium mesylicum 3,00 g

Adeps solidus compositus FoNo VII. qu.s.

6 db végbélkúpra

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért koffein-nátrium-mezilát 60 centigrammját, valamint a noraminofenazon-
nátrium-mezilát 3 grammját -ha szükséges mozsárban porítjuk- homogenizáljuk, majd egy patendulába szórjuk. Szükség 
szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege 2,0 g legyen. Ezt a vehikulum mennyiséget megolvasztjuk 
és a porkeveréket tartalmazó patendulába öntjük, folyamatos keverés, szuszpendálás mellett. A megfelelő konzisztencia 
elérése után formába öntjük.

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.

Szignatúra: Végbélkúp. Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor. Hűvös helyen tartandó ! Csak 
felnőtteknek.

Analgeticum.

Megjegyzés: Szükség esetén az orvos 0,02 g Aethylmorphinium chloratummal is rendelheti.



Suppositorium analgeticum forte (FoNo VI.)
FoNo VII.

Codeinium phosphoricum 0,18 g

Coffeinum natrium benzoicum 0,60 g

Noraminophenazonum

natrium mesylicum 5,4 g

Adeps solidus compositus FoNo VII. qu.s.

6 db végbélkúpra

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért kodein-foszfát 18 centigrammját, a koffein-nátrium-mezilát 60 
centigrammját, valamint a noraminofenazon-nátrium-mezilát 5,4 grammját -ha szükséges mozsárban porítjuk-
homogenizáljuk, majd egy patendulába szórjuk. Szükség szerint annyi vivőanyagot használunk, hogy a kúpok átlagtömege 
3,0 g legyen. Ezt a vehikulum mennyiséget megolvasztjuk és a porkeveréket tartalmazó patendulába öntjük, folyamatos 
keverés, szuszpendálás mellett. A megfelelő konzisztencia elérése után formába öntjük.

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.

Szignatúra: Végbélkúp. Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor. Hűvös helyen tartandó!, Csak 
felnőtteknek!

Analgeticum.



Suppositorium antipyreticum pro infante
FoNo VII.

Aminophenazonum 0,45 g

Adeps solidus compositus FoNo VII. qu.s.

6 db végbélkúpra

Szignatúra: Végbélkúp. Láz esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor. Hűvös helyen tartandó! 
Gyermekgyógyszer.

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért 45 centigramm aminofenazont, ha szükséges mozsárban porítjuk, majd 
átöntjük egy csőrös patendulába. Szuszpendáljuk a kalibrációs érték és kiszorítási faktorok ismeretében kiszámolt 
mennyiségű szilárd zsír keverékkel. (Arra törekszünk, hogy a kúpok átlagtömege 1 gramm legyen.) A kellő konzisztencia 
elérése után formába öntjük.

Expedíció: Kasírozott alumíniumfóliába csomagolva, dobozban.

Antipyreticum. Lázcsillapító gyermekek számára.

Aminophenazonum: Lázcsökkentő, fájdalomcsillapító.

Megjegyzés: A FoNo VII. szerkesztőbizottsága és a Gyermekgyógyászati Szakmai kollégium ajánlása alapján indokolt a 
terápiában 75 mg aminofenazon tartalmú végbélkúp bevezetése, amelyet újszülötteknek és 1 éves kor alatti 
gyermekeknek is adható.



Suppositorium antispasticum pro parvulo (FoNo VI.)

Ephedrinium chloratum 0,05 g

Papaverinium chloratum 0,08 g

Theophyllinum 0,30 g

Adeps solidus 50

vel Butyrum cacao qu.s.

10 db végbélkúpra

Szignatúra: Naponta 3-szor 1 kúpot a végbélbe helyezni. Végbélkúp, Hűvös helyen tartandó szignatúrával.

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért 5 centigramm efedrin-kloridot, 8 centigramm papaverin-kloridot és 30 
centigramm teofillint, ha szükséges mozsárban porítjuk őket és homogenizáljuk, majd átöntjük egy csőrös patendulába. 
Szuszpendáljuk a kalibrációs érték és kiszorítási faktorok ismeretében kiszámolt mennyiségű szilárd zsír 50-el. (Arra 
törekszünk, hogy a kúpok átlagtömege 1,2 gramm legyen.) A kellő konzisztencia elérése után formába öntjük.

Expedíció: Kasírozott alumíniumfóliába csomagolva, dobozban.

Antispasticum. Antiasthmaticum. Vasodilatator.

2-3 éves gyermeknek: naponta 3-4-szer 1 kúpot, 6 éves gyermeknek: naponta 4-5-ször 1 kúpot.

Megjegyzés: A FoNo VII.-ben nem szerepel.



Suppositorium laxans
FoNo VII.

Natrium hydrogencarbonicum 6,0 g

Kalium hydrogentartaricum 9,0 g

Adeps solidus 50 qu.s.

10 db végbélkúpra

Szignatúra: Végbélkúp. Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 2-szer. Hűvös helyen tartandó!

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért 6 gramm nátrium hidrogénkarbonátot és a 9 gramm kálium 
hidrogéntartarátot mozsárban homogenizáljuk. A porkeveréket patendulába tesszük és szuszpendáljuk a kalibrációs érték 
és kiszorítási faktorok ismeretében kiszámolt mennyiségű szilárd zsír 50-el. (Arra törekszünk, hogy a kúpok átlagtömege 3 
gramm legyen.) A kellő konzisztencia elérése után formába öntjük. Fontos, hogy a kúpokat készítés és tárolás során is óvjuk 
a nedvességtől.

Laxatívum.

Natrium hydrogencarbonicum: A nyálkahártya enyhe izgatása révén a végbél kiürülését idézi elő.

Kálium hydrogentartaricum: A nyálkahártya enyhe izgatása révén a végbél kiürülését idézi elő.

Javallat: Obstipáció.



Suppositorium papaverini pro parvulo
FoNo VII.

Papaverinium chloratum 0,10 g

Lactosum 1,9 g

Adeps solidus 50 qu.s.

10 db végbélkúpra

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért 10 centigramm papaverin kloridot és 1,9 gramm laktózt mozsárban 
homogenizáljuk. A porkeveréket patendulába tesszük és szuszpendáljuk a kalibrációs érték és kiszorítási faktorok 
ismeretében kiszámolt mennyiségű szilárd zsír keverékkel. (Arra törekszünk, hogy a kúpok átlagtömege 1,2 gramm legyen.) 
A kellő konzisztencia elérése után formába öntjük.

Szignatúra: Végbélkúp. Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 3-szor. Hűvös helyen tartandó! 
Gyermekgyógyszer.

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.

Spasmolyticum. Gyermekek hasi görcseinek csillapítására.



Suppositorium paracetamoli (FoNo VI.)
60 mg,120 mg,

FoNo VII.

Paracetamolum 0,60 g 1,2 g

Adeps solidus compositus FoNo VII. qu.s.

10 db végbélkúpra

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért 60 centigramm paracetamolt (1,2 gramm) – ha szükséges mozsárban 
porítjuk A port patendulába tesszük és szuszpendáljuk a kalibrációs érték és kiszorítási faktorok ismeretében kiszámolt 
mennyiségű szilárd zsír keverékkel. (Arra törekszünk, hogy a kúpok átlagtömege 1,2 gramm legyen.). A kellő konzisztencia 
elérése után formába öntjük.

Szignatúra: Végbélkúp. Szükség esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni, naponta legfeljebb 4-szer, nem gyakrabban mint 4 
óránként. Hűvös helyen tartandó! Gyermekgyógyszer.

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.

Antipyreticum. Analgeticum.

Megjegyzés: A 60 mg-os végbélkúp csecsemőknek 2 éves korig ajánlott. Kis súlyú csecsemőknek ½ kúp is adható. A 120 mg-os 
végbélkúp kisgyermekeknek 2 éves kor alatt nem ajánlott.

Paracetamolum: Lázcsökkentő, fájdalomcsillapító. Hatását a központi idegrendszerben a prosztaglandin szintézis gátlásával 
fejti ki.

Lázcsillapításra folyamatosan adható, nem gyakrabban, mint 4 óránként.



Suppositorium theophyllini compositum (FoNo VI.)
FoNo VII.

Papverinium chloratum 1,0 g

Theophyllinum 3,0 g

Adeps solidus compositus FoNo VII. qu.s.

10 db végbélkúpra

Készítés: A centigrammos gyorsmérlegen kimért 1,0 g papverin-kloridot és a 3,0 gramm teofillint, ha szükséges mozsárban 
porítjuk, gondosan homogenizáljuk, majd átszórjuk egy patendulába. Szuszpendáljuk a kalibrációs érték és kiszorítási 
faktorok ismeretében kiszámolt mennyiségű szilárd zsír keverékkel. (Arra törekszünk, hogy a kúpok átlagtömege 2,0 gramm 
legyen.). A kellő konzisztencia elérése után formába öntjük.

Szignatúra: Végbélkúp. Este 1 kúpot a végbélbe helyezni. Hűvös helyen tartandó!

Expedíció: Egyenként, kasírozott alumíniumfóliába burkolva, dobozban.

Vasodilatator. Antispasmoticum.

Megjegyzés: Csak felnőttek számára.

Theophyllinum: Simaizomrelaxans. Ellazítja a bronchusok simaizmait, enyhíti a bronchusok görcsét, fokozza a diuresist.

Javallat: Asthma bronchiale, bronchitis spastica esetén mint adjuváns.
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Vaginális gyógyszerformák

A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás 
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-
2016-00021 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.



A női genitális tractus

A hím és női nemi szervek anatómiai felépítése elvben megegyezik, ui. a gonadok (ivarsejtek 
termelését szolgáló herék ill. petefészkek) azonos telepből fejlődnek az organogenesis során.

A nemi szervek másik része nem ugyanazon telepből származik. (A hím nemzőcsatorna a Wolff-
csőből; a női genitális tractus a Müller-csövekből alakul ki.)



A női genitális tractus
A nő nemi szervei

• Külső nemi szervek
• Szeméremdomb (Venus-domb)

• Szeméremtest (vulva)

• Kis- és nagyajkak

• Csikló

• Hüvelybemenet (vestibulum)

• Belső nemi szervek
• Hüvely (vagina)

• Méh (uterus)

• Petevezetők (tuba uterina)

• Petefészkek (ovarium)



A női genitalis tractus
Belső női nemi szervek

• Petefészek: 

» mandula nagyságú és alakú páros szerv (kb. 
1,5x3x4 cm)

» kéreg- és velőállományból áll

» kéregállományban vannak a tüszők, a 
velőállomány gazdagon erezett

• Petevezeték:

» kb. 12 cm hosszú, hullámos lefutású csatorna, a 
petesejt továbbítására szolgál

» fala 3 rétegű, kívülről hashártya borítja



A női genitalis tractus
Belső női nemi szervek

• Méh:

» fordított körte alakú üreges szerv

» fejlett, de még nem szült méh 7-8 cm hosszú

» 2 fő része a méhtest és a méhnyak

» fala 3 rétegű:

külső- hashártya

középső- izomzat

belső- nyálkahártya



A női genitalis tractus - Belső női nemi szervek

• Hüvely:

» 8-10 cm hosszú, izmos falú cső a szűzhártya 
(hymen) mögött

» Többrétegű el nem szarusodó laphám

» pH= 3,8 – 4,5

» Kényes ökológiai egyensúly

» Gyermeki hüvelyhám eltérő!



A hüvely anatómiája és fiziológiája

• Döderlein-lactobacillusok

*1892-ben fedezte      fel 

*Gram-pozitív anaerob               
coccobacillusok

*a glikogént tejsavvá alakítják



Kényes ökológiai egyensúly

• Terhesség

• Széles spektrumú antibiotikus 
kezelés

• Orális anticoncipiensek

• Anyagcsere-betegségek

• Immunszupresszió

• Hormonális változások

• Egyéb tényezők



A vaginális gyógyszerformák helyi alkalmazásának 
indikációi

• Fluor

• Lokális anticoncipiensek

• Nemi betegségek profilaxisa

• Dezodoránsok, higiénés szerek

• Felfekvési fekély kezelése 



A vaginális gyógyszerformák helyi alkalmazásának indikációi
Fluor, gyulladás, viszketés

Leggyakrabban fertőzéses eredetű, azaz:
• Bacterialis vaginosis (BV)

• Trichomoniasis (Trichomonas vaginalis)

• Candidiasis (Candida albicans)

Lehet pszihogén -, vagy gyógyszer-eredetű is.c



A gyógyszerformulálás szempontjai

• A vagina hőmérséklete

• A vaginális folyadék jellemzői

• A vagina elhelyezkedése

• A vaginális fal mozgása, nyomásingadozása

• A vehikulum helyes megválasztása!





Vaginálisan alkalmazott készítmények - Ph.Hg. VII.

Hüvelykúpok, -golyók, -hengerek

A végbélkúpok, hüvelykúpok, hüvelygolyók és –hengerek a test 
hőmérsékletén megolvadó, vagy a testnedvekben feloldódó 
gyógyszerkészítmények. Ezek a hatóanyagot emulziós, szuszpenziós 
vagy oldott formában tartalmazzák.



Vaginálisan alkalmazott készítmények - Ph.Hg. VIII.

Hüvelyben alkalmazott/vaginális gyógyszerkészítmények

A hüvelyben alkalmazott készítmények rendszerint helyi hatás elérésére szánt, folyékony, félszilárd vagy 

szilárd készítmények. Megfelelő vivőanyagban egy vagy több hatóanyagot tartalmaznak. A vaginális

készítményeket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

• Hüvelykúpok
• Hüvelytabletták
• Hüvelykapszulák
• Hüvelyoldatok, -emulziók, -szuszpenziók
• Tabletták hüvelyoldatokhoz, illetve –szuszpenziókhoz
• Félszilárd vaginális készítmények
• Hüvelyhabok
• Gyógyszeres hüvelytamponok



Vaginálisan alkalmazott készítmények - Ph.Hg. VIII.

Hüvelykúpok

A hüvelykúpok szilárd, egyadagos gyógyszerkészítmények. Formájuk sokféle, 
rendszerint tojás alakúak, méretük és állományuk révén alkalmasak a hüvelybe 
juttatásra. A kúpok megfelelő alapban (kúpmasszában) oldott vagy diszpergált 
hatóanyago(ka)t tartalmaznak.  A kúpmassza vízben oldható, illetve diszpergálható
vagy testhőmérsékleten megolvad. A készítmények szükség esetén 
segédanyagokat tartalmazhatnak.



Vaginálisan alkalmazott készítmények  hüvelykúpok 
előállítása

Préseléssel Öntéssel



Hüvelykúpok, -golyók, -hengerek

Vaginális folyadékban 
oldódnak

polietilénglikolok

Vaginális hőmérsékleten 
olvadnak

lipofil jellegű alapanyagok

Vaginális folyadékkal 
érintkezve habot képeznek

hidrofil jellegű alapanyagok



Hüvelykúpok, -golyók, -hengerek vizsgálata - Ph.Hg. VII.

• Sajátságok 

• Egyedi és átlagtömeg

• Oldósás, megolvadás

• Összetételvizsgálat



Hüvelykúpok, -golyók, -hengerek vizsgálata 
Ph.Hg. VIII.

• A hatóanyagtartalom egységessége

• A tömeg egységessége

• Kivehető tömeg vagy térfogat

• Kioldódás

• Szétesés 



A FoNo VI.-ban hivatalos vaginális készítmények

Globulus ichthyoli

Ammonium bitumensulfonicum 9,0 g

Massa macrogoli 81,0 g

10 db hüvelyhengerre

S.: Külsőleg. Esténként 1 darabot a hüvelybe helyezni.

Glycerinum ichthyolatum

Ammonium bitumensulfonicum 10,0g

Glycerinum 40,0 g

S.: Külsőleg. 

Ovulum cliochinoli

Cliochinolum 2,5 g

Adeps solidus compositus qu.s.

10 db hüvelykúpra

S.: Külsőleg. Reggel és este 1-1 hüvelykúpot alkalmazni.

Pulvis ad irrigationem

Cuprum sulfuricum 15,0 g

Zincum sulfuricum 15,0 g

Alumen 70,0 g

S.: Külsőleg. 1 kávéskanálnyit 1 l langyos vízben oldva, 
hüvelyöblítésre.



A FoNo VII.-ben hivatalos vaginális készítmények

Globulus glycerini boraxati

Alcoholum cetylstearylicum 4,0 g

Cera alba 2,5 g

Glycerinum boraxatum 18,0 g

Acidum lacticum 1,0 g

Adeps solidus compositus qu.s.

10 db hüvelyhengerre vagy hüvelygolyóra

S.: Külsőleg. Hüvelyhenger/hüvelygolyó.

Globulus metronidazoli compositus

Nystatinum 2,0 g

Metronidazolum 5,0 g

Acidum lacticum 1,0 g

Macrogolum 400 5,0 g

Massa macrogoli qu.s.

10 db hüvelyhengerre vagy hüvelygolyóra

S.: Külsőleg. Hüvelyhenger/hüvelygolyó.



A FoNo VII.-ben hivatalos vaginális készítmények

Ovulum metronidazoli

Metronidazolum 5,0 g

Acidum lacticum 0,5 g

Massa macrogoli qu.s.

10 db hüvelykúpra

S.: Külsőleg. Naponta 1 kúpot (este) a hüvelybe 
helyezni.

Ovulum nystatini

Nystatinum 1,0 g

Acidum lacticum 0,5 g

Massa macrogoli qu.s.

10 db hüvelykúpra

S.: Külsőleg. Naponta 1 kúpot (este) a hüvelybe 
helyezni.



Magisztrális készítmények

Gyulladáscsökkentő hüvelygolyó

Lactosum 3,0 g

Acidum lacticum 1,8 g

Butyrum caco qu.s.

20 db hüvelygolyóra

S.: Külsőleg. Hüvelygolyó.

Nisztatin H-hüvelyhenger

Nistatinum 2,0 g

Hydrocortison inj. 5 ml 
I. amp.

Massa macrogoli qu.s.

10 db hüvelyhengerre

S.: Külsőleg. Hüvelyhenger.



Nőgyógyászatban használt gyári készítmények

Natamycin PIMAFUCIN hüvelykrém

Clindamycin DALACIN hüvelykrém

Metronidazol KLION hüvelykúp

KLION D-100 hüvelytabletta

Clotrimazol CANDIBENE hüvelytabl. CANESTEN  ″ , 
kenőcs

Econazol GYNO-PEVARYL

PEVARYL G hüvelykúp

Omoconazol MIKOGAL hüvelykúp



Nőgyógyászatban használt gyári 
készítmények

Policresulen VAGOTHYL oldat

Polividon-jód BETADINE hüvelykúp

COLPO-CLEANER pezsgőtabletta 
oldtahoz

Lactobacillus fermentum GYNOFLOR hüvelytabletta

FLORAGYN hüvelykúp

Benzydaminium chloratum TANTUM ROSA granulátum 
hüvelyöblítéshez

Benzalkonium chloratum PHARMATEX hüvelykrém, -kúp, -
tabletta, -tampon

Estradiol VAGIFEM hüvelytabletta



Localis anticoncipiensek

1. Hüvelyi okkluzív módszerek

Hüvelyi szivacs

Óvszerek

Spermicid anyagok alkalmazása

2. Folyamatos progesztagén-kiáramlást
biztosító implantátumok

Szubdermális implantátumok

Injekciók 



Localis anticoncipiensek

3. Folyamatos hormonkiáramlást 
biztosító hüvelyi gyűrűk

4. Méhen belüli eszközök

• IUD-k

• Cervikális sapka



Localis anticoncipiensek



Localis anticoncipiensek

Vaginális film:

• Kb. 4x4 cm

• Spermicid anyaggal impregnálva

• Infekcióktól nem véd



Localis anticoncipiensek

IUD (intruterin device)

• T –alakú méhenbelüli eszköz

• 20 µg/nap hormonleadás

• A méh belső rétegének havonta történő 
kifejlődését szabályozza



Localis anticoncipiensek

• Implantátumok 

• IMPLANON®

• 4 cm hosszú-2 mm vastag

• A beültetést orvos végzi

• 3 év
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GRANULÁTUM KÉPZÉS 

 

A granulátumok (granulata) megfelelő szilárdságú porszemcsék szilárd, száraz aggregátumaiból 

álló, orális gyógyszerkészítmények. Megkülönböztetünk lenyelésre vagy elrágásra szánt, továbbá 

bevétel előtt vízben vagy egyéb alkalmas oldószerben oldandó vagy diszpergálandó 

granulátumokat.  

A granulátumok egy vagy több hatóanyagot tartalmaznak, segédanyagokkal vagy azok nélkül, 

továbbá szükség esetén tartalmazhatnak az illetékes hatóság által engedélyezett színezéket, valamint 

ízjavító anyagokat is. A granulátumok lehetnek egyadagos vagy többadagos készítmények. A 

többadagos készítmények előírt mennyiségének kiméréséhez alkalmas adagolóeszközt mellékelnek. 

Az egyadagos granulátumok egyes adagjait külön-külön csomagolják, pl. hegesztett tasakba, kis 

papírzacskóba vagy tartályba (Ph. Hg. VIII.).  

A granulátumok a következő csoportokra oszthatók: Pezsgő granulátumok,bevont granulátumok, 

Gyomornedvellenálló granulátumok, Módosított hatóanyagleadású granulátumok 

A granulátum lehet önálló gyógyszerforma, amely kiszerelésre kerül (pl. egyadagos papírtasakokba) 

vagy köztitermék, melyből tablettát préselnek, vagy keményzselatin kapszulát töltenek.  

A pelletek sima felületű, szabályosabb, csaknem teljesen gömb alakú szemcsék, melyek átmérője 

általában 0,5-3,0 mm. Szemcseméret eloszlásuk monodiszperz, szűk tartományba sorolható. 

A granulátumok előállítása száraz és nedves úton történhet. Mindkét esetben a kiindulási 

porkeverék szemcséit száraz vagy nedves úton aggregáljuk, majd a megfelelő szemcseméretre 

diszpergáljuk. A folyamat során a porszemcsék között kötések alakulnak ki. A kiindulási 

porkeverékhez képest a granulátumszemcsék számos állapot és viselkedési tulajdonsága 

megváltozik. A szemcseméret nő és ezzel párhuzamosan a szemcsék teljes felülete csökken. A 

szemcsealak szabályosabbá válik, ideális esetben gömb alakú részecskék keletkeznek. A kedvezőbb 

alaknak és kisebb felületnek köszönhetően az érintkezési pontokon a súrlódás csökken és javul a 

granulátum gördülékenysége. Végeredményben a feldolgozhatóság és tablettázhatóság 

szempontjából kedvezőbb terméket vagy köztiterméket kapunk. 

 

A nedvességre és a szárítás során alkalmazott hőre érzékeny hatóanyagok feldolgozása esetén 

alkalmazzuk. A száraz granulálás során az előzetesen homogenizált 

porkeveréket nagy nyomoóerő alkalmazásával tömörítjük és 



 

 

 

 

 

  

 

préseljük, majd az így kapott préselvényt aprítjuk és szitáljuk. A szemcsék közötti kötések és a 

granulátum megfelelő szilárdságának kialakításához száraz kötőanyagokat (lásd segédanyagok) 

alkalmazunk.  

A száraz granulálást a brikettezés vagy kompaktálás módszerével végezhetjük. A brikettezés során 

tablettázógép segítségével állítunk elő préstesteket (brikett), melyeket aprítunk. Kompaktálás esetén 

két egymással szembe forgó barázdált felületű fémhenger préseli össze a porkeveréket, így 

lemezszerű kompaktum jön létre.  A módszer hátránya a képzett granulátum kisebb mechanikai 

szilárdsága, szabálytalan, szögletes szemcsealak és rosszabb gördülékenység. Nem minden anyag 

dolgozható fel száraz granulálással. 

A nedves granulálási módszerre általánosságban igaz, hogy a homogenizált porkeveréket 

valamilyen oldószerrel vagy kötőanyag oldatával nedvesítjük, folyadékhidak alakulnak ki, majd az 

oldószer eltávolításával szilárd kötőhidak jönnek létre. Amennyiben csak oldószerrel nedvesítjük a 

porkeveréket fontos szempont, hogy az oldószer az egyik szilárd komponens részleges oldószere 

legyen. Ennek következtében a nedvesítés során az oldószer feloldja az anyag egy részét és végül a 

szárítás közben az eltávozott oldószerből kiválik az oldott anyag, létrehozva a 

granulátumszemcsékben a szilárd kötőhidakat. A módszer neve az oldószeres granulálás és az így 

keletkezett granulátumot kéreggranulátumnak nevezzük. Oldószerként például víz, alkohol, 

izopropil alkohol vagy ezek keveréke használható. A kötőanyagos granulálás során egy kötőanyag 

oldatával nedvesítjük a porhomogenizátumot, majd aggregáljuk és szárítjuk. Az oldószer 

eltávolításával a megszilárduló kötőanyag alakítja ki a szilárd kötőhidakat. A keletkezett 

granulátum neve ragasztott granulátum. A kötőanyag általában valamilyen makromolekulás anyag 

kolloid oldata (lásd segédanyagok). A harmadik lehetőség az ömlesztéses granulálás, melyben a 

porkeverék egyik komponense alacsony olvadáspontú anyag. A porkeveréket felmelegítve az 

olvadékképzéssel jönnek létre a folyadék kötőhidak, melyek kihűlés után megszilárdulnak. A 

képzett granulátum a szintergranulátum.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Az alkalmazott technológiák alapján is csoportosíthatjuk a nedves granulálás típusait. 

1. A gyúrásos technológiában a következő lépéseket különítjük el: 

- A komponensek kimérése 

- Homogenizálás 

- Nedvesítés: oldószerrel vagy kötőanyag oldatával 

- Gyúrás (aggregálás) 

- Granulálás: általában szitaszöveten történő átpréseléssel szemcsésítjük, diszpergáljuk 

- Szárítás: oldószer eltávolítása 

- Regranulálás: a szitaszöveten áttörve a végső szemcseméretet beállítjuk.  

A gyúrásos technológia több lépése (homogenizálás, nedvesítés, gyúrás és szemcsésítés) egy 

berendezésbe összevonható. Az ilyen berendezések az örvényáramú granulálók, melyek a 

következő alfejezetben kerülnek bemutatásra. A Felépítéses granulálás során a folyamatosan mozgó 

porkeverékbe porlasztással juttatjuk be az oldószert vagy a kötőanyag oldatát. A folyadék kötőhidak 

kialakulása és szilárd kötőhidakká átalakulása folyamatosan zajlik, ennek eredményeként egyre 

nagyobb méretű granulátumszemcséket kapunk. A porkeverék mozgatása történhet áramló gáz vagy 

keverőelem segítségével. Legjellegzetesebb példa a fluidizációval történő granulálás (alkalmas 

pelletkészítésre is). 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

BEVONATOS SZILÁRD GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK 

 

A bevont tabletta a magból és az azt körülvevő bevonatból áll. A bevonás célja a kellemetlen íz, 

szag elfedése, a hatóanyag védelme fénytől, gázoktól, nedvességtől, szabályozott hatóanyagleadás, 

porzás és felületi kopás csökkentése, könnyebb bevehetőség, tetszetősebb külső, 

megkülönböztethetőség. 

 

A drazsék esetén cukorbevonatról beszélünk, míg a filmtabletták esetén a magot egy vékony 

filmréteg veszi körül. A harmadik speciális csoport a száraz drazsírozással előállított bevonat. 

Ebben az esetben a magra direkt préseléssel viszik fel a bevonatot. 

 

A drazsírozás egy többlépéses, hosszú folyamat, amely igen tapasztalt szakembereket igényel. Mára 

nagyrészt kiszorult az iparból, de néhány termék esetén még találkozhatunk vele. A bevonás során a 

magok 50-100%-os tömegnövekedése tapasztalható a kiindulási tömeghez képest. Lépései: 

Védőréteg felvitele: Alapozás előtt a magokat egy vékony védőréteggel szokták ellátni (vízben nem 

oldódó polimerek pl. nem vízoldékony cellulózszármazékok) az átnedvesedés megakadályozása 

érdekében. 

Alapozás: célja a drazsémag éleinek legömbölyítése és a forma megadása. Alapozóport és 

alapozószirupot használunk. Alapozószirup: 50-60% cukoroldat, amely viszkozitásnövelőként 

tartalmazhat zselatint, arab-mézga nyákot. Alapozópor: finomra őrölt cukor, talkum, keményítő, 

kalcium-karbonát. A magokat előmelegítjük, majd részletekben ráöntjük az alapozószirupot és 

adagoljuk az alapozóport állandó szárítás mellett. A két alapanyagból alapozó szuszpenzió is 

előállítható, amit porlasztással is felvihetnek a magokra. Így egyenletesebb bevonat keletkezik.  

Simítás: célja a felszín egyenetlenségeinek eltűntetése és a festéshez megfelelő felület kialakítása. 

Ebben a lépésben csak simítószirupot használnak és általában szobahőmérsékleten végzik a 

szárítással együtt.  

Festés: megfelelő festékoldatok alkalmazásával a végső szín megadása. Általában egyre növekvő 

festékkoncentrációban viszik fel a festéket az egyes rétegekben a magokra a tökéletes színfedés 

elérése érdekében.  



 

 

 

 

 

  

 

Fényesítés: a drazsé csillogó, fényes felületét esztétikai szempontok miatt alakítják ki. Ehhez 

különböző viaszokat használnak és drazsírozóüstben vagy polírozó dobban kivitelezik. 

 

A filmbevonás művelete 

A filmbevonás esetén a gyártási idő jóval rövidebb illetve a gyártási paraméterek jól 

szabályozhatók. Filmtabletták előállításánál általában a magokat valamilyen forgó mozgást végző 

tartályba helyezik (pl. bevonóüst) és a mozgó magokra porlasztják rá egyenletes rétegben a 

bevonófolyadékot állandó szárítás közben. A folyamat közben a hőmérséklet pontosan 

szabályozható. A filmbevonáshoz használhatjuk a polimer megfelelő oldószeres oldatát. Ebben az 

esetben a  felület nedvesítése után a teljes borítottságot követően az oldószer elpárolog és a polimer 

kiválik a tabletta felszínére, filmréteget képezve. A másik lehetőség esetén polimer diszperzióját 

használjuk, ezt porlasztjuk a tabletta felszínére. Megfelelő hőmérsékleten a polimer szemcsék 

megolvadnak, összefolynak majd kihűlve filmet képeznek. Ebben az esetben pontosan ismerni kell 

a polimer fizikokémiai tulajdonságait.    

 

A bevonatokat csoportosíthatjuk gyomorban oldódó és gyomorsav ellenálló (intesztinoszolvens) 

bevonatokra. A filmbevonatokkal módosított és szabályozott hatóanyagleadás is elérhető.  

Filmképző polimerek: Vízoldékony (gyomornedvben oldódó) polimerek: polietilénglikol-

származékok (makrogol 6000), hidroxi-etil-cellulóz, karboxi-metil-cellulóz, hidroxipropil-

metilcellulóz (HPMC), Eudragit E, polivinil-alkohol, polividon és ezek keveréke. Ezeket a 

polimereket célszerű alkoholos oldatban alkalmazni a gyorsabb száradás érdekében, így a magokat 

nehezebben nedvesíti át. 2-8 mg/cm2 mennyiségben alkalmazzák. 

Intesztinoszolvens bevonatok: pH-függően nő a vízben való oldékonyságuk, míg szerves 

oldószerekben oldódnak. Általában pH 5 érték fölött oldódnak vízben, így gyomornedvben nem, de 

bélnedvben szolubilisek. Cellulóz-acetát-ftalát, HPMC-szukcinát-acetát, Eudragit L és S. 3-5 

mg/cm2 mennyiségben használatosak, de a gyártók pontosan megadják felhasználási 

mennyiségüket.  

Vízben oldhatatlan bevonatok: vízben nem oldódnak, de szemipermeábilisek lehetnek illetve 

dializáló membránhoz hasonlóan működhetnek így a hatóanyagfelszabadulást szabályozhatják. 

Cellulóz-acetát, etil-cellulóz, shellac, Eudragit RL. 



 

 

 

 

 

  

 

Lágyítók: a polimer film megfelelő rugalmasságának biztosításához gyakran lágyítókat kell 

alkalmazni. Csökkentik a polimer üvegesedési hőmérsékletét. Pl. polietilénglikol 400, dimetil-ftalát, 

dietil-ftalát, triacetin, ricinusolaj, glicerin.  

Színezékek: a megfelelő szín kialakításához alkalmazzuk őket, lehetnek természetes és mesterséges 

színezékek:  Vízoldékony festékek: Sunset Yellow, Tartrazin, Eritrozin, Pigmentek: vas-oxid, 

titánium-dioxid, talcum, természetes vegyültek: riboflavin, karotin, klorofill. 

A filmképző polimereket általában 60%-ban, a pigmenteket 30%-ban és a lágyítókat 10%-ban 

szokták alkalmazni. 

 

A képzett filmek fontos fizikai tulajdonsága a szakítószilárdság, az elasztikus modulusz és a 

felülethez történő adhézió. Általában a polimer molekulatömegével nő a filmek szakítószilárdsága, 

míg a lágyítók és pigmentek koncentrációjának emelésével csökken. 

A filmbevonást befolyásoló paraméterek: Levegő páratartalma, levegő hőmérséklete, légáramlás 

sebessége, magok hőmérséklete, forgási sebesség (bevonóüstök esetén), porlasztás sebessége, a 

bevonófolyadék összetétele. A bevonáshoz használt berendezések 

Cukros drazsírozáshoz drazsírozóüstöket használunk. Korábban rézből, manapság rozsdamentes 

acélból készülnek. A bevonóüst fala perforált lehet, ennek megfelelően a levegőáramlás a magokon 

keresztül folyamatos. A művelet folyamatossá tehető azáltal, hogy a bevonótartály hosszú, csőszerű 

alakú, több porlasztófejjel. Ezen keresztül haladnak terelőlemezek segítségével egyirányban a 

magok és a végén a kész filmtabletták távoznak. 

 

A gyártási paramétereket (pl. forgási sebesség, hőmérséklet, porlasztás nyomása, cseppméret, 

bevonófolyadék tulajdonságai) pontosan meg kell határozni a megfelelő minőségű film létrehozása 

érdekében. A porlasztás képének az üstön belül olyannak kell lenni, hogy lehetőleg a magágy minél 

nagyobb részét lefedje.  



 

 

 

 

 

  

 

 

Filmbevonat hibák keletkezésének számos oka lehet, gyakran a nem megfelelő gyártási 

paraméterek, rossz nedvesedés vagy a bevonófolyadék és a keletkezett film összetétele, ezáltal 

fizikai tulajdonságai (pl. rugalmasság) nem megfelelő. Leggyakoribb bevonathibák: Logo” 

áthidalása (bridging): a tabletta felszínén lévő osztóvonalat, vagy feliratot nem követi a film, 

„eltömíti”. Ikerképződés: két vagy több mag összeragad a bevonás során. Felületi erózió: a tabletta 

felszíne kopik, töredezik. Élek eróziója: a tabletta élei kopnak, töredeznek. A filmbevonat leválik a 

magról („peeling”). A filmréteg elszakad. Színeltérések egy magon vagy a magok között. 

 

Drazsék és filmtabletták vizsgálata: A bevonatnak épnek kell lennie. Színeltérések, foltok nem 

lehetnek a bevonaton. Számos vizsgálati módszer megegyezik a tabletták esetén leírtakkal. Pl. 

Tabletták és kapszulák szétesése (Ph. Hg. VIII. 2.9.1.), Egyadagos gyógyszerkészítmények 

hatóanyagtartalmának egységessége (Ph. Hg. VIII. 2.9.6.), Tabletták törési szilárdsága (Ph. Hg. 

VIII. 2.9.8.), Szilárd gyógyszerformák hatóanyagának kioldódási vizsgálata (Ph. Hg. VIII. 2.9.3.). 

Speciális, nem gyógyszerkönyvi vizsgálatokkal a film minősségét vagy vastagságát lehet 

ellenőrizni. Képalkotó vizsgálatokkal (mikroszkóp, elektronmikroszkóp) törési felszíneken mérhető 

a filmbevonat vastagsága és szerkezete. Szerkezetvizsgálati módszerekkel a film rugalmassága is 

mérhető.  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

KAPSZULÁK 

 

A lágy és kemény zselatin kapszulák anyagának fő alkotórésze a zselatin. 

A zselatint elsősorban háziállatok (sertés, szarvasmarha, ló) csontjából és kötőszövetéből kivont 

kollagénből, hidrolízis útján állítják elő. A kollagénben található kötések lebontásával keletkezik. 

Vízzel együtt egy félig szilárd, kolloid gélt alkot. A vízben a kollagénhez nagyon hasonlóan 

viselkedik, oldatának viszkozitása nagy. Előállításának módjától nagyban függ a zselatin 

oldékonysága. A zselatin relatív erős savban is oldható, és az így képzett oldat 10-15 napon 

keresztül kémiailag inaktív marad, így élelmiszerek, és gyógyszerek külső kérgének előállítására is 

alkalmazható. A legtöbb poláris oldószerben oldható. Viszonylag szűk hőmérsékleti határok között 

alkalmazható: a hőmérséklet felső határa a zselatin olvadáspontja, alsó határa pedig a víz 

olvadáspontja. A zselatin fizikai tulajdonságai nagymértékben függenek a gyártás és elkészítés 

folyamán alkalmazott hőmérséklettől, az aktuális hőmérséklettől, valamint a koncentrációtól. 

Viszkozitása 4,4 °C (40 °F) alatt, és magas koncentrációban a legnagyobb. Évente körülbelül 300 

000 tonna zselatint állítanak elő világszerte. A zselatint ipari keretek közt a húsipar és a bőrgyártás 

melléktermékeként állítják elő, elsősorban sertésbőrből, sertés- és szarvasmarhacsontokból. Nemrég 

megjelent a piacon a halakból előállított zselatin, így az ezt tartalmazó előállított élelmiszereket és 

gyógyszereket a zselatint vallási okok miatt (elsősorban az iszlám halal) kerülők is fogyaszthatják. 

A hiedelemmel ellentétben a paták és a szarvak nem tartoznak a zselatin alapanyagai közé. Az 

alapanyagokat különféle finomításnak, valamint savas és lúgos fürdőnek vetik alá, így nyerik ki a 

hidrolizált kollagént. A folyamat akár hetekig is eltarthat, és a folyamatban alkalmazott vegyületek, 

hőmérsékleti értékek, és a folyamat intenzitása nagymértékbnen meghatározzák a zselatin 

minőségét. A zselatin házilag is előállítható: a húson található, magas porctartalmú nyesedékek 

főzésével a főzővízbe oldott zselatin kerül. Ez a folyamat a pot-au-feu jellegű (húsleves alapú, 

általában báránynyesedéket is tartalmazó zöldséglevesfélék), francia ételek előkészítésénél 

népszerű. Bár a kollagént többféle úton is zselatinná lehet alakítani, a módszerek tulajdonképpen 

ugyanazt a folyamatot viszik végbe. A kollagén vízben nem oldódó tulajdonságát adó molekulák 

közötti, és a molekulán belüli (másodlagos) kötéseket, valamint a kollagén spirálszerkezetét 

kialakító hidrogénkötéseket fel kell szakítani. A zselatin előállításának három fő lépése van: 

Előkezeléssel el kell távolítani a szennyeződéseket, melyek a zselatin minőségét nagyban rontanák. 

A fő lépés általában forró vízben történik Ilyenkor a kollagén, 



 

 

 

 

 

  

 

hidrolízis útján zselatinná alakul. Az utolsó lépésben a zselatint finomítják: leszűrik, tisztítják, 

sterilizálják, megszárítják, megőrlik, csomagolják. 

 A kemény és lágy zselatinkapszulák közötti különbség főként a gyártás technológiájában és a tok 

víztartalmában van. A lágy zselatinkapszulák anyaga a gyártás kezdetén valamivel több vizet 

tartalmaz. Alapvető eltérés, hogy a keményzselatin kapszulák két félből állnak, míg a lágyzselatin 

kapszulák egy egybefüggő tokot képeznek. A keményzselatin kapszulák hosszabb és keskenyebb 

része a kapszula teste (body), a rövidebb kisebb átmérővel rendelkező rész a sapka (cap). Ez a két 

rész egymásba csúsztatható. A kapszulák anyaga zselatin, de ezen kívül glicerint és szorbitoldatot is 

tartalmazhatnak lágyítószerként. Egyszerű töltésük miatt nagyon jól alkalmazhatók kellemetlen ízű, 

vagy nehezen préselhető anyagok formulálására. A zselatin tokok egyik hátránya, hogy nedvességre 

és a levegő páratartalmára érzékenyek. Vízben oldódnak, ha magas a levegő relatív páratartalma 

meglágyulnak. Száraz levegő esetén kiszáradnak, töredeznek, töltésre alkalmatlanná válnak. Lágy 

zselatinkapszulák esetén a gyártótér levegője ideálisan 20-30%, keményzselatin kapszulák esetén 

40-50% relatív páratartalmú. Az üres és a töltött kapszulatokok tárolásánál a hőmérsékletet és a 

levegő páratartalmát figyelembe kell venni és ellenőrizni kell. A zselatin helyettesítésére 

megjelentek a hidroxipropil-metilcellulóz anyagú tokok, illetve vegetáriánusok számára a 

pullulánból készült tokok. A pullulán egy íztelen természetes, egyenes láncú poliszacharid (α-1,4-, 

α-1,6 glükán, maltotrióz egységekből áll), mely alkalmas film képzésére.  

Speciális alkalmazásként gyomorsav-rezisztens tokokat is előállítanak, illetve a kapszulák 

bevonattal is elláthatók (pl. cellulóz-acetát-ftalát film). Egy új technológia segítségével kemény 

kapszula tokokba folyadékok is tölthetők.  

A kapszulatokok előállításához zselatinoldatba tüske alakú formákat mártanak, amelyeken 

egyenletesen elterül a zselatin és a toknak megfelelő alakú és méretű filmet képez. A tokokat 

szárítják, végső víztartalma 10-12%. Végezetül a méretre vágás és a két fél összeillesztése 

következik. A kapszulaaljnak és a felső résznek nagyon szigorú tűréshatások mellett kell egymásba 

illeszkednie.  

A keményzselatin kapszula tokokat szilárd anyaggal –por, granulátum, pellet, minitabletta, esetleg 

kapszula- töltik, míg a lágyzselatin kapszulát olajokkal vagy olajos oldatokkal. Vizes és alkoholos 

folyadékok nem alkalmazhatók, valamint csersav, aldehidek és háromértékű fémsók sem, mivel a 

zselatin tokkal inkompatibilisek.  

A töltet poranyag tömörített sűrűségének ismeretében a megfelelő kapszulaméret kiválasztható, de 

ez az adat tájékoztató jellegű. A töltőgép (mennyire képes 



 

 

 

 

 

  

 

tömöríteni) és a por folyási tulajdonságai is befolyásolják a gyártást és a megfelelően alkalmazható 

kapszulaméretet. A nagyméretű kapszulák hátránya a nehéz lenyelhetőség és sajnos maga zselatin is 

hajlamos a szájnyálkahártyához tapadni (Sokan a „0” méretű kapszulákat is nehezen tudják 

bevenni). 

Az üres keményzselatin kapszulatokokat előzárt állapotban forgalmazzák. Ebben az állapotban a 

tok két része könnyen szétválasztható. Töltést követően a tokot összezárjuk és a két részén található 

záróelemeket egymásba csúsztatjuk. Ennek következtében a töltött kapszulatok kinyitása csak 

nagyobb erőhatás árán vagy sérülés útján érhető el. A záróelemek változatosak lehetnek, általában 

egymásba illő barázdák, bemélyedések találhatók a két rész felszínén 

A keményzselatin kapszulák mind kézi, félautomata és automata gépekkel tölthetők. Óriási 

előnyük, hogy kézi gépek esetén kisebb mennyiségben is előállíthatók és az egyes betegek 

igényeinek megfelelően elkészített por vagy granulátum töltésével egyedi gyógyszerrendelés 

kielégítésére is alkalmasak. Minden gyártási módszernél a munkamenet az alábbi lépésekből áll: Az 

üres kapszulák behelyezése a töltőberendezésbe. Az üres kapszulák nyitása. A kapszulaalj töltése. A 

felső rész illesztése. A kapszula zárása.  A kész kapszula kilökése. A töltés kézi kapszulázó géppel: 

a kézi kapszulatöltő berendezéssel egyszerre 100 darab (más típusnál 200) kapszula egyidejű 

töltésére van lehetőség. A berendezésben előre meghatározott, az üregméretnek megfelelő méretű 

kapszulák használhatók. A töltőgép átlátszó fedelét felnyitjuk, majd megtöltjük az üres tokokkal 

úgy, hogy a kapszulaalj kerüljön az üregekbe. A fedőlemezt visszazárjuk, majd a tokokat a 

rögzítőcsavarok segítségével beszorítjuk a készülékbe. A felső lemezt leemeljük a berendezésről és 

ezzel a lépéssel a kapszulák felső részét eltávolítjuk (a tokokat kinyitjuk). A rögzítőcsavarokat 

meglazítjuk és az alsó részeket a készülék asztallapjába toljuk, úgy, hogy a nyitott kapszulaaljak 

nyílása egy szintbe kerüljön az asztallappal. Ekkor megfelelő mennyiségű port öntünk a készülék 

lapjára és egy kártya segítségével megtöltjük a tokokat. Rázogatással és ütögetéssel többször 

tömörítjük a port és ameddig szükséges utántöltünk a tökéletes töltés érdekében. A felesleget 

eltávolítjuk és a felső lemezt visszahelyezzük. Ezek után egy erőteljes mozdulattal az alsó és a felső 

lemezt egymás irányába húzzuk. Ekkor történik a zárás, a kapszulaalj becsúszik a kapszula felső 

részébe. Végezetül a fedél kinyitása után kiöntjük a töltött kapszulákat. Ellenőrizzük a zárást! 

Porok, porkeverékek kézi kapszulázása esetén előzőleg mindig meg kell határozni az egy 

kapszulatokba tölthető mennyiséget, kalibrálásra van szükség. A porkeverék összetételének kis 

mértékű változtatása megváltoztatja a sűrűségét és tömöríthetőségét, ezért ilyen esetben ellenőrizni 



 

 

 

 

 

  

 

kell a töltettömeget a hatóanyag adagolásának pontossága érdekében! Jól gördülő anyagokra van 

szükség. 

Töltés félautomata kapszulázó géppel: a félautomata berendezések esetén egyes munkafázisok 

manuális munkát igényelnek, míg másokat a kapszulázógép végez.  

A lágyzselatin kapszulák előállítása egy egész gyártási sort igényel, ezért kis gyártási léptékben 

nem megvalósítható. A gyártási sor magában foglalja zselatin oldat és film előállítását, a 

kapszulatöltést, valamint a kész kapszulák utókezelését, a megfelelő nedvességtartalom beállítását. 

A gyártás többféle elven megvalósítható, de közös bennük, hogy előzetesen két zselatinfilmet 

állítanak elő, amelyeket perforált hengerekre vezetnek. A zselatinfilmek közé töltik be a folyékony 

töltetet, majd a formálóhengerek a két filmet összezárják.  A töltés után a lágyzselatin kapszulákat 

klímakamrában pihentetik,. Fontos a tárolás során a megfelelő páratartalom biztosítása ugyanis 

alacsony (< 20%) relatív nedvességtartalom mellett kiszáradnak és megkeményednek, magas (80-

90%) páratartalom esetén elfolyósodnak. Emiatt a kapszulákat jól záródó edényben, 40-50%-os 

levegőn kell tárolni. 



 

 

 

 

 

  

 

 

SZÁRÍTÁS 

 

Anyagok minőségének, kezelhetőségének egyik feltétele, és fontos jellemzője a megfelelő 

nedvességtartalom, ami a gyógyszertechnológiai feladatok optimalizálásának egyik fontos 

paramétere. 

Szárításkor egy olyan anyagátadási műveletet végzünk, amelynek során a nedves anyagból 

eltávolítjuk a nedvességet. A szárítás folyamatát tekintve diffúziós művelet is, mivel a szilárd anyag 

belsejéből a nedvesség diffúzióval jut a szilárd anyag felületére, és onnan a szárító levegőbe. A 

diffúzió a  gőznyomás különbség alapján jön létre, amely a levegőben és a nedves anyagban lévő 

vízgőz nyomása között áll fenn. Hőérzékeny anyagok esetén a nedvesség eltávozását vákuum 

alkalmazásával alacsonyabb hőmérsékleten biztosíthatjuk. A nedvességtartalom és a szárítás 

körülményei jelentős mértékben meghatározzák az anyag tulajdonságait (pl.: szerkezetet, sűrűségét, 

tapadását, gördülékenységét, stabilitását), ezért a szárítás a gyógyszergyártásban is fontos művelet. 

A gyógyszertechnológiában szárítás a gyártási sorban lehet közbenső (pl.: granulátum 

nedvességtartalmának beállítása tablettázás előtt), és befejező (pl.: liofilezés, filmbevonat szárítása) 

művelet is. A szárítás célja lehet: 1.) az anyagok előkészítése a további technológiai műveletekhez 

(pl.: tablettázás), 2.) a nedvesség eltávolítása és távoltartása, a nedvesség jelenlétében reaktív 

anyagok mellől (pl.: pezsgő készítmények), 3.) a stabilitás elérése, illetve megőrzése érdekében az 

anyag nedvességtartalmának beállítása optimális értékre.  

Anyagok nedvességtartalmának hatása a stabilitásra három fő csoportokba osztható: 1.) fizikai (pl.: 

elfolyósodás – kristályvíz felvétele vagy porosodás-túlszáradás miatt), 2.) kémiai (pl.: bomlás – 

nedvességre érzékeny anyagok hidrolitikus bomlása) 3.) biológiai (pl.: penészesedés – nedvesség 

jelenléte kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának).A szárításhoz ismerni kell az anyag kezdeti 

nedvességtartalmát, ami általában az anyag térfogat- vagy tömegegységében lévő víz mennyiségét 

jelenti.Száradáskor a száraz anyag tömege (msz) nem változik,az anyag nedvességének tömege (mn 

)  viszonta nedvesség távozásávalcsökken. Ennek a két paraméternek az összege határozza meg a 

mindenkor a nedves anyag tömegét (m): m=msz+mn 

A nedvesség a száradó anyagban szilárd, folyadék és gőz halmazállapotban fordulhat elő, és 

olvadással, fagyással, párolgással, kondenzációval, szublimációval vagy deszublimációval 

alakulhatnak át egymásba. 



 

 

 

 

 

  

 

A fázisokat elválasztó görbék jelentik a fázis átalakulásokat, a görbék pontjaiban különböző 

nyomás-hőmérséklet adatpár esetén az anyag két fázisa egymással egyensúlyban van. Az O-A 

görbe a szilárd és a gőzfázis közötti fázishatárt jelőli és szublimációs görbének nevezzük, az A-B 

olvadásgörbe (jó közelítéssel egyenes) a szilárd és a folyadék fázist választja el, az AC tenziógörbe 

pedig a folyadék- és a gázfázis között húzódik, és a forrást (párolgást) jellemzi. A három görbe a 

hármaspontban találkozik, ahol mind a három fázis egyensúlyban van. Ez a jelenség csak egy 

nyomás-hőmérséklet értéken lehetséges (víz esetében p=611 Pa, T=273,16 K). A kritikus 

hőmérséklet az a legnagyobb hőmérséklet, ami esetén egy anyag még cseppfolyós lehet. Ezt a 

hőmérsékletet jellemző állapotjelzők a kritikus nyomás és a kritikus hőmérséklet. A nedvesség   

kötődése szerint megkülönböztetünk könnyen eltávolítható, nem kötött és kötött nedvességet. A 

kötetlen nedvesség az anyag külső felületen összefüggő filmet képez tapadó felületi vagy szabad 

nedvességnek is nevezik. A nedvesség kötését alapvetően gyenge kohéziós erők jelentik és a 

szárítóközeggel érintkező teljes felületen egyensúlyi gőznyomása ugyanannyi, mint az azonos 

hőmérsékletű telített gőz nyomása: pv=pvt 

A kötött nedvesség fizikai és kémiai úton kötődhet, ami általában megnöveli a szárítás energia és 

idő szükségletét. A Fizikailag kötöttnedvesség elsősorban pórusokban, kapillárisokban kötődik. Ez 

a kötődési típus különösen jelentős a gyógyszertechnológiában, mert a szárítást leggyakrabban 

olyan anyagokkal végezzük (pl.: granulátumok), amelyek porózus szerkezetűek, belsejükben 

pórusok, kapillárisok találhatók, amelyek a szárítás menetét jelentősen befolyásolhatják. A 

nedvesség eltávolítása ezekből az anyagokból már nehezebb, mivel a felületi nedvesség eltávozása 

után, a szárítás a belső kapilláris erőkkel szemben történik. A kapillárisokon keresztül a nedvesség 

transzportja a folyadék- és/vagy gőzdiffúzióval történhet. 

Makrokapillárisokban (d > 10-7m) a kapilláris erő hatása alig érvényesül, mikrokapillárisokban (d < 

10-7 m) azonban igen jelentős. A nedvesség makrokapillárisok esetén sík vagy közelítőleg 

síkfelületű, a gőznyomás ezért megegyezik a telített gőz nyomásával. Ezek az anyagok általában 

nem higroszkópos anyagok. Mikrokapillárisokban a nedvesség görbült felülete miatt a gőznyomás 

kisebb, mint a telített gőz nyomása: pv<pvt 

Higroszkóposnak azokat az anyagot nevezzük, amelyek a levegővel érintkezve jelentős mennyiségű 

nedvességet képesek felvenni. Egyes anyagok pl.: a kalcium-klorid, a párás levegőből felvett vízben 

feloldódnak, elfolyósodnak, ezért a gyógyszerkészítéshez célszerű törzsoldatot készíteni belőlük. 

A nehezen eltávolítható csoportba sorolhatjuk a kristályvizet is, amely a legerősebben, kémiailag 

kötött nedvesség. Az anyagra jellemző arányban a kristályrácsba, a 



 

 

 

 

 

  

 

rácspontok közé épül be, szigorúan meghatározott, sztöchiometriai arányban fordul elő (pl.: bórax 

(Na2B4O7 . 10H2O), MgSO4 . 7H2O, Glauber-só (Na2SO4 . 10H2O), gipsz (CaSO4 . 2H2O), 

rézgálic (CuSO4 . 5H2O). 

Az anyag nedvességtartalma mellet a szárítást a környező levegő nedvességtartalma és 

hőmérséklete is befolyásolja. 

Az abszolút nedvességtartalom (φa) térfogategységnyi levegőben található vízgőz tömege: 

ϕa=mvV , mv a vízgőz tömege, V a nedves levegő térfogata. A levegőben lévő nedvesség parciális 

nyomásának és az ugyanolyan hőmérsékletű telítési gőznyomásnak a hányadosát relatív 

nedvességtartalomnak (φr) nevezzük: ϕ=pvpvt pv gőznyomás, pvt a telített gőz nyomása.  

 

A nedvességet tartalmazó levegő olyan kétkomponensű (száraz levegő és vízgőz) keveréknek 

tekinthető, amelynek komponensei normál körülmények között egy fázist alkotnak. A rendelkezésre 

álló teret a komponensek töltik ki. Dalton-törvénye szerint gőzfázisban a komponensek parciális 

nyomásai additívak, ezért a levegő nyomása (össznyomása) a komponensek parciális nyomásának 

(résznyomásának) összegével egyenlő:p=pl+pv , pa nedves levegő nyomása, pl a száraz levegő 

parciális nyomása. A Clausius-Clapeyron egyenlet szerint a gőznyomás és a hőmérséklet között az 

alábbi összefüggés érvényes: lnp1p2=ΔHR(1T1−1T2) p1 a víz parciális nyomása T1 

hőmérsékleten, p2avíz parciális nyomása T2 hőmérsékleten, ΔH a víz moláris egyensúlyi 

párolgáshője, R univerzális gázállandó, T hőmérséklet (K).  

A szárítási folyamat tervezéséhez és végrehajtásához szükséges a nedvesség kötésének, szorpciós 

tulajdonságainak ismerete is. Az anyag és a környező levegő nedvességtartalmának függvényében 

szorpciós, és deszorpciós folyamatokon keresztül következik be az anyag száradása vagy 

nedvesedése. Mindkét folyamat esetében dinamikus egyensúlyi állapot alakul ki, az anyagból a víz 

párolgás útján távozik, közben a levegőből ugyanannyi gőzmolekula kondenzálódik az anyagon. A 

szorpciós izotermák, adott hőmérsékleten, az anyag nedvességtartalmának változását követik, az 

anyaggal érintkező levegő relatív nedvességtartalmának függvényében. A szorpciós és a 

deszorpciós görbék egybeeshetnek, de el is térhetnek, tehát a hiszterézis jelensége is lehetséges. 

Porózusos szerkezetű anyagok szárításakor megfigyelhető, hogy egy száraz és egy nedves rész 

alakul ki. A kettő aránya a szárítással változik, a szárazabb rész nő, a nedves rész idővel csökken, 

mivel a száraz front az anyag belseje felé húzódik és a párolgás a front helyén megy végbe. A 

nedvességtartalom változását a szárítási és a szárítási sebességgörbék felvételével követhetjük. A 

görbéken a száradás az A pontban kezdődik és az E pontban 



 

 

 

 

 

  

 

fejeződik be. Az anyag hőmérséklet–idő görbéjéből látható, hogy az E pontban az anyag 

hőmérséklete eléri a meleg, szárító levegő hőmérsékletét. A gyakorlatban szárítás tehát csak egy 

pontig (kritikus pont, C) végezhető, mert ettől kezdve, az anyag nedvességtartalmának csökkenése 

miatt a párolgás hőelvonó hatása egyre csökken, az anyag melegedni kezd, ami az anyagra nézve 

károsító hatású lehet. A C pont a szárítási görbe inflexiós pontja, ami az egyenlő és a lassuló 

sebességi szakasz találkozási pontja. A szárítási idő (tsz) a szárítási görbe differenciálásával, a 

szárítási sebessséggörbe felvételével határozható meg pontosabban. Ennek alapján határozhatjuk 

meg a szárítási időnek megfelelő nedvességtartalom (Wk) értéket. I. felmelegedési szakasz; II. 

állandó sebességű szakasz; III. csökkenő sebességi szakasz. Wk a kritikus pontnak megfelelő 

nedvességtartalom; We egyensúlyi nedvességtartalom; Tleva szárító levegő hőmérséklete; Tkaz 

anyag hőmérséklete az állandó sebességű szakaszban; tszszárítási idő. A-B kezdeti kiegyenlítődés; 

B-C állandó sebességi szakasz; C-E csökkenő sebességi szakasz; C-D telítetlen felület száradásának 

szakasza. 

Szárításkor, a felmelegedési szakaszban (I.), szárító meleg levegő hatására az anyag felmelegszik, 

és megkezdődik a száradás. Ez a szakasz általában csak rövid időtartamot vesz igénybe, és 

kismértékű a száradás. Az állandó sebességű szakaszban (II.) távolítható el anedvesség nagy része. 

Az anyag felülete ebben a szakaszban folyamatosan telített nedvességgel, az anyag belsejéből a 

nedvesség egyenletesen pótlódik, az elpárolgás sebessége állandó. A kritikus pont elérése után a 

csökkenő sebességi szakaszban (III.) a száradási folyamat lassulása következik be. Az anyag 

felszínén felszakadozik az összefüggő folyadékhártya, száraz foltok jelennek meg, ezáltal csökken a 

párologtató felület.  

A szárító berendezéseket különböző szempontok alapján csoportosíthatjuk, így például: üzemmód 

szerint lehet: szakaszos (pl.: szárító szekrény), folyamatos (pl.: szárítócsatorna, szalagszárító). A 

szárítóközeg és anyag mozgása alapján lehet: egyenáramú, ellenáramú, keresztáramú. A szárítandó 

anyag mozgása szerint: nyugvó réteges (pl.: tálcás szárító), mozgó réteges (pl.: fluidizációs szárító, 

porlasztva szárító). A szárítóban lévő nyomás szerint lehet: atmoszférikus (pl.: szárítószekrény), 

vákuumszárító. A hőközlés módja szerint: konfekciós (pl.: meleg levegővel), hősugárzós (pl.: 

infravörös sugarakkal), hővezetéses, dielektromos, nagyfrekvenciás valamint kombinált módszerek. 

A szárítók túlnyomó többsége atmoszférikus nyomáson működik. A szárításhoz a szárítandó 

anyagot megfelelő mennyiségben a szárítótálcákon fiókszerűen feltöltjük és egyenletesen 

eloszlatjuk. Nagyobb mennyiségű nedvesség eltávolításához a megfelelő hőmérsékletű szárító 

levegőt szükséges sebességgel áramoltatjuk. A levegőáramlás irányát 



 

 

 

 

 

  

 

a tálcák és a terelőlemezek elhelyezése, a levegő befúvatás és az elvezetés helye határozza meg. A 

szárítólevegő a felmelegítés után jut a tálcára helyezett anyag fölé, ahol megtörténik a vízfelvétel és 

a nedves légkamrán keresztül jut ki a készülékből. A levegő fűtése történhet elektromos úton, gőz 

vagy előmelegített folyadék (víz, olaj) segítségével hőcserélőn keresztül. A szárító levegő friss 

levegővel keverve recirkuláltatható is. 

A szárítási folyamat a távozó levegő hőmérsékletének ellenőrzésével szabályozható. Az anyag 

részecskéi közötti áramlás - ezáltal egyenletesebb száradás biztosítható perforált lemezből készült 

tálcák alkalmazásával. 

Ipari méretekben, az anyag szárításához olyan berendezés is használható, amelynél az anyagot a 

berendezés szállító kocsijának tálcáin helyezzük el, majd a szárító térbe toljuk, ahonnan az anyag 

szárítása után kihúzható és a következő műveleti egységhez tolható. Az ilyen típusú tálcás szárító 

berendezések általában szakaszos üzeműek. Folytonos üzemű berendezések az alagút és a szalagos 

szárítók. Az alagút szárítóban egymáshoz kapcsolt kocsik polcain, tálcáin helyezik el a szárításra 

kerülő anyagot. A kocsik mozgatása a meleg levegő befúvatásához képest történhet egyen-vagy 

ellenáramban. Az ipari ellenáramú alagútszárító esetén, végtelenített szalagon szállítja az egy 

rétegben kiterített anyagot a szalagos szárító. A szárítás ebben az esetben is történhet levegő 

befúvatással is, de itt is fennáll a porkihordás veszélye, ami az összetételt is megváltoztathatja. 

Célszerű ezért is az infrasugaras vagy a mikrohullámú szárítás alkalmazása. 

A mikrohullámú szárítást az teszi lehetővé, hogy a szárítandó anyagban levő víz elsőrendű 

dielektrikum. A víz molekulák, a létrehozott nagyfrekvenciájú térben, az elektromos mező 

polaritásával összhangban mozogva és súrlódva hőt termelnek. Ez a keletkező hő alkalmas az anyag 

nedvességtartalmának eltávolítására. A száradó anyagban a mikrohullámú szárítás hatására a 

diffúziós nedvesség-áram sokkal nagyobb az anyag belsejében, mint felület közeli rétegekben, ezért 

egyenletesebb száradást biztosít. Az atmoszferikus szárítás nem minden esetben alkalmas és hatásos 

módszer. Kíméletes és egyenletes szárítást tesz lehetővé a vákuumszárítás. Ezek a szárítók két nagy 

csoportba oszthatók: a hármaspont feletti és a hármaspont alatti (szublimációs) nyomáson 

működtetett szárítók. 

Az atmoszferikus nyomástól a hármaspont eléréséhez szükséges nyomástartományban viszonylag 

kis vákuumra van szükség, a szárítást az atmoszferikus szárítókhoz képest, alacsonyabb 

hőmérsékleten végezhetjük. Ezeket a szárítókat elsősorban a hőre érzékeny anyagok szárítására 

alkalmazzuk, amikor a szárítás az anyag esetleges bomlásával is járhat. 



 

 

 

 

 

  

 

A fagyasztva szárítás lényege, hogy a nedvességet fagyasztással és szublimáltatással távolítjuk el. A 

művelet másik elnevezése a liofilezés arra utal, hogy a fagyasztva szárított anyag könnyen 

feloldható. 

A fagyasztást követően vákuum hatására kezdődik a szárítás, ami szublimációval, a szilárd és a 

gőzfázis közötti fázishatáron, a szublimációs (fázisdiagram O-A jelű) görbe mentén történik. 

A fagyasztásos szárítás főbb lépései: fagyasztás, a lefagyasztott anyagból a nedvesség szublimálása, 

a szárítandó anyag melegítése, utánszárítás, a szárított anyagot tartalmazó edény(ek) légmentes 

lezárása. 

A folyamat első lépése, hogy az anyag oldatát tartalmazó nyitott edényeket (pl.: ampullák, fiolák, 

infúziós palackok) a készülékbe helyezzük. A teljes folyamat alatt kontrollálni kell a hőmérséklet és 

nyomás viszonyokat. 

Fagyasztásos szárításkor az anyag óvatos melegítésével lehet elérni a száradás miatti hőveszteség 

pótlását, az egyensúly fenntartását, mivel szárításkor a nedvesség eltávozásával az anyag lehűl, ami 

jelentősen lelassíthatja a folyamatot. Az esetleges túlmelegítés viszont olvadáshoz vezet, ami az 

anyag feloldódását okozhatja. Az anyagból távozó nedvességet hűtött kondenzátor felületén lehet 

megkötni, ami leolvasztható és ez eltávolítható a rendszerből. A megfelelő nedvességtartalom 

elérése után, a szárítási művelet a terméket tartalmazó edények lég– és nedvességmentes zárásával 

fejeződik be. A művelet a gyógyszertechnológiában jól alkalmazható például vakcinák, nedvességre 

érzékeny, vízben bomlékony anyagok tartósítására. A fagyasztva szárított anyagok könnyen 

tárolhatóvá, szállíthatóvá és hosszú ideig eltarthatóvá válnak. 

A fagyasztásos szárítás előnyei: termolabilis anyagok száríthatósága, vizes közegben kémiai 

és/vagy biológiai bomlásra hajlamos anyagok hosszú ideig stabilan tárolhatók, és csak 

felhasználáskor szabad őket feloldani, a biológiai anyagok megtartják eredeti biokémiai, fiziológiai 

és terápiás tulajdonságaikat, oldószer hozzáadásakor az anyag igen gyorsan és maradék nélkül 

oldódik, biztosítható a pontos adagolhatóság. 

A fagyasztásos szárítás hátrányai: magas beruházási költség, drága üzemeltetés, jelentős energia 

többlet, költséges csomagolás a nedvesség kizárása céljából. 

Fluidizációs szárítás esetén a fluidizáció lehetőségeit alkalmazzuk. (A műveletet könyvünk 

„Fluidizáció” c. fejezetében tárgyaljuk).A fluidizáló levegő ekkor egyrészt folyamatos mozgásban, 

fluidizált állapotban tartja a szárítandó anyagot, másrészt felmelegíti szemcséket, és pótolja a 

száradásból eredő hő veszteséget, továbbá az elpárolgó nedvességet átveszi és elszállítja a térből. A 

hő-és anyagátadás transzportfolyamatainak sebessége ekkor 



 

 

 

 

 

  

 

jelentősen megnő, ami a szárítás céljaira jól hasznosítható. A szárítás a nedves szemcsék és a szárító 

közegnek az intenzív érintkezése közben, konvekciós hőátadás hatására következik be. 

Fluidizációs szárításkor állandó értéken tartott bemenő levegő hőmérséklet (Tbem) esetén, a kimenő 

hőmérséklet (Tkim) változása követi az anyag száradásának folyamatát. 

A felmelegedési (to-t1) szakaszban először nő, majd a szárítási (t1-t2) szakaszban alig változik. A 

kritikus pont elérése után, a nedvesség elpárolgásával, viszont bemenő levegő hőmérsékletéig ismét 

növekedni kezd az anyag hőmérséklete (t2-t3). Hőérzékeny komponenseket tartalmazó összetételek 

esetén tehát az anyag túlzott, nem megengedhető felmelegedése következhet be. 

  

A száradás előrehaladtával a szemcsék mechanikai szilárdsága csökken, ami az ütközések miatt 

jelentősen megnövelheti a porképződést, ami a készítmény komponenseinek eredeti arányát 

változtatja meg.Ennek elkerülése céljából, porleválasztó zsákot vagy ciklont építenek a fluidizációs 

készülékhez, amelyekből a por visszajuttatható a szemcserendszerbe. A fluidizációs szárításra 

alkalmazott berendezések általában szakaszos üzeműek. A porlasztásos szárítás más néven 

porlasztva szárítás lényege, hogy a szárítandó anyagot tartalmazó oldatot vagy szuszpenziót, 

cseppekké porlasztjuk és megfelelő mennyiségű és szabályozott hőmérsékletű gázban (általában 

levegőben) diszpergáljuk. 

A cseppképződéssel nagymértékben megnövekszik a fajlagos felület, aminek következtében 

jelentősen javul a fázisok közötti anyag-és hőátadás, ami a viszonylag gyors szárítást teszi lehetővé. 

A meleg levegő hatására, konvekciós hőátadással történik a nedvesség áramlása a levegőbe, ami a 

nedvességgel együtt távozik a berendezésből. 

A szárítókamrában, ahol a folyadék és a gázáram keveredik, a nedvességtartalom csökken, az 

oldhatósági viszonyoknak megfelelően a cseppekben megindul a szilárd anyag kiválása, 

kristályosodása, fokozatos száradása kezdetben a felületről, majd a belső kapillárisokból történik. 

Az oldószer elpárologtatása után kapott végtermék finom eloszlású, száraz por. Az intenzív mozgás 

hatására, a szemcsék egymáshoz és a berendezés falához is ütköznek, ami tovább csökkenti a 

szemcseméretet. A por egy része a levegővel távozhat a készülékből, ezért célszerű a kimenő 

levegőből ciklon segítségével visszanyerni ezt a pormennyiséget is. 

A művelet során, a legnagyobb cseppek ülepednek a leggyorsabban, és száradnak leglassabban, 

amit a készülék méretezésénél a porlasztás, továbbá a levegő sebességének és hőmérsékletének 

szabályozásakor figyelembe kell venni. A porlasztás során keletkező cseppek különböző méretűek, 



 

 

 

 

 

  

 

amit a porlasztandó anyag tulajdonságai és a porlasztás műveleti paraméterei határoznak meg. 

A cseppképzés a porlasztókban történik, amihez a felületi feszültség ellenében energiára van 

szükség. A porlasztást mindig a szárítandó anyag tualjdonságai alapján kell szabályozni. 

A porlasztó (ún. atomizer) kialakítása szerint lehet: fúvókás, hidraulikus-mechanikus, pneumatikus 

és forgótárcsás. 

A hidraulikus-mechanikus porlasztófejek egyfázisúak, mert segédlevegő nélkül, csak folyadék 

betáplálásával működnek. A fúvókába kerülő folyadék forgó áramlásra kényszerül. A porlasztó 

nyílásából kilépve, összefüggő folyadékhártya kúpot hoz létre, amely lefelé haladva egyre 

vékonyodik és végül cseppekre szakad. Közel homodiszperz eloszlású, finom permet állítható így 

elő. 

A pneumatikus porlasztók kétfázisúak, mivel a porlasztandó oldatot vagy szuszpenziót a fúvókában 

levegő áram segítségével porlasztjuk. Előnyük, hogy az anyag tulajdonságainak (pl.: viszkozitás, 

sűrűség) változására sokkal kevésbé érzékenyek. A cseppek mérete kevéssé egyenletes és a fúvóka 

nyílása használat közben könnyen eltömődik. 

A forgótárcsás porlasztók egyfázisúak. Megfelelő adagolási sebességgel porlasztandó oldatot vagy 

szuszpenziót a porlasztótárcsa közepére juttatjuk, ahol vékony filmet képez, majd a centrifugális erő 

hatására, a sugárirányú furatokon keresztül folyamatosan halad kifelé, és a porlasztót elhagyva 

cseppekre oszlik. A forgótárcsás porlasztók nagy viszkozitású folyadékok, sőt paszta-állományú 

anyagok esetén is alkalmazhatók. 

A porlasztásos szárítást a gyógyszerkutatásban, és a gyógyszeriparban is alkalmazzák. Folyadék 

közegből, különböző gyógyszertechnológiai (pl.: mikrokapszulázási, nanotechnológiai, 

biotechnológiai) műveletek elvégzése után, a termék száraz formában nyerhető ki. A szerves 

oldószert is tartalmazó folyadék eltávolítása oxigént is tartalmazó gázban robbanásveszélyes, ezért 

ilyenkor inert gázközeget kell alkalmaznunk. A kis szemcseméret következtében általában jól és 

gyorsan oldódó termék keletkezik, ami jól használható a további műveletek során. A porlasztásos 

szárítás laboratóriumi és ipari méretekben is elvégezhető. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

INHALASZOLOK, AEROSZOLOK 

 

Ph.Hg. VII. fogalmai meghatározása: Az aeroszol – mint gyógyszerforma – a kolloid méretet 

megközelítő aerodiszperz rendszerek előállítására alkalmas, a rendeltetésüknek megfelelő 

mikrobiológiai tisztaságú és porlasztás útján felhasználásra kerülő gyógyszerkészítmény.  

 

5 

Ph. Hg. VIII. Belégzésre szánt/inhalációs gyógyszerkészítmények (Inhalanda) A belégzésre szánt 

gyógyszerkészítmények olyan folyékony vagy szilárd készítmények, amelyek gőz vagy aeroszol 

formájában a tüdőbe juttatva lokális vagy szisztémás hatást fejtenek ki. Ezek a készítmé- nyek egy 

vagy több hatóanyagot tartalmaznak megfelelő vivőanyagban oldva vagy diszpergálva.  
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Túlnyomásos gyógyszerkészítmények Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu A 

túlnyomásos (hajtógázas) gyógyszerkészítményeket speciális túlnyomásos tartályokban hozzák 

forgalomba; egy vagy több hatóanyagot tartalmazhatnak. A készítmények megfelelő szelep 

működtetésével juttathatók ki a tartályból, mégpedig aeroszol ( a fel- használásnak megfelelő 

diszperzitásfokú, gázban diszpergált szilárd vagy folyadék részecskék) folyadék vagy félszilárd hab 

formájában. A tartályból való ki- juttatáshoz szükséges nyomást alkalmas hajtógázokkal érik el.  

 

7 

Az aeroszolok helye a Ph.Hg. VIII. gyógyszerformái sorában Belégzésre szánt /inhalációs 

gyógyszerkészítmények (Inhalanda ) Bőrfelületre szánt / dermális folyékony állatgyógyászati 

készítmények … aeroszolok (spray-k) tőgybimbó spray-k Fülészeti gyógyszerkészítmények 

(Auricularia) …..fülcseppek és fülspray-k Gyógyszeres habok Hüvelyben alkalmazott/vaginális 

gyógyszerkészítmények (Vaginalia) …..hüvelyhabok Orrüregben alkalmazott /nazális 

gyógyszerkészítmények (Nasalia) …..orrcseppek és folyékony orrspray-k Szájnyálkahártyán 

alkalmazott készítmények (Praeparationes buccales) ……cseppek, spray-k Túlnyomásos 

gyógyszerkészítmények (Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu)  
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Aeroszolok, inhalációs készítmények, spray-k, habok: * a tartályban található rendszerek * 

alkalmazás során keletkező rendszerek Alkalmazás során: ** aerodiszperz rendszer *** köd *** 

füst *** hab  

 

9 

A nevezéktan nem egységes, a fogalomhasználat nem következetes, az alkalmazás helye sokféle. 

Aerodiszperz rendszer: * hajtógázas palackos aeroszolok (ipari értelem), * egyéb módon történő 

porlasztással előállított aerodiszperz rendszer ** gőzképzésre szánt rendszer ** mechanikai vagy 

más módon porlasztott rendszer  
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Aeroszolok – diszperz rendszerek diszperz rész Folyadék (köd) Szilárd (füst) diszperzió(s) közeg 

(gáznemű)  

 

11 

Aeroszolok stabilitása Kinetikai állandóság: * diszperzitásfok állandósága * eloszlás állandósága  

 

12 

Gyógyszeres aeroszolok csoportosítása II. Megjelenési forma (porlasztás előtti jelleg) Folyadék 

aeroszol ** oldatos ** emulziós ** szuszpenziós Por aeroszol Kenőcs aeroszol  
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Gyógyszeres aeroszolok csoportosítása III. Terápiás alkalmazás szerint: inhalációs aeroszol 

testüregek kezelésére szolgáló aeroszol bőr (nyálkahártya) kezelésére szolgáló aeroszol környezeti 

aeroszol  
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Gyógyszeres aeroszolok csoportosítása IV. Felhasználási terület szerint: * intézeti kezelésre 

alkalmas (különböző generátorok) * ambuláns kezelésre alkalmas (hajtógázas aeroszol) humán 



 

 

 

 

 

  

 

kezelésre szolgáló aeroszolok állatgyógyászati kezelésre szolgáló aeroszolok  
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Aeroszolok előnyei A beteg területen viszonylag kevés hatóanyaggal nagy helyi gyógyszer-

koncentráció érhető el, Alkalmazásával távolhatás biztosítható, Az injekciós gyógyszeradagolással 

egyenértékű, per os adagolás veszélyei elháríthatók, (pl. az emésztőrendszerben történő bomlás, 

stb.) Alaptípusok Inhalációs aeroszolok (tüdő kezelése, felszívódás a tüdőből) Testüregek kezelése 

(szájüreg, rektum, vagina) Bőrfelület kezelése (érzéstelenítés, fájdalom csillapítás, kötözés) 

Környezeti aeroszolok (fertőtlenítés) Állatgyógyászati aeroszolok  
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Hajtógázas palackos aeroszolok Részei: hatóanyag-segédanyag tartály, hajtógáz, szelep Előnyei: 

kezelése gyors, kényelmes, egyszerű, a palack az applikátor és a tároló szerepét is betölti, az 

adagoló szelepek az alkalmazást pontossá teszik, védelmet biztosít a levegővel és a 

mikroorganizmusokkal szemben, célzott alkalmazást biztosít, finom porlasztást biztosít  
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Aeroszolok felépítése  

 

18 

Hátrányok - Drága - Jellemzők megtartása a lejárati ideig problémás - Korlátozott biztonság - 

Gyúlékonyság - Túlnyomás - Nem megfelelő belégzés  
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Porlasztási folyamat lépései 1. A szórófejen kilépő folyadéksugár dezintegrálódik 2. A keletkezett 

cseppek a légellenállás hatására tovább diszpergálódnak 3. A cseppekből az oldószer elpárolog és 

szilárd részecskék maradnak vissza 4. Az áramló részecskék átadják kinetikus energiájuk egy részét 

a levegőnek ennek következtében a levegőáramlás felgyorsul  
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Tartály: Követelmények: * szilárdság, megfelelő nyomásállóság, * tartós tömörítettség, * 

korrózióállóság, * viszonylagos gazdaságosság (ne legyen túl drága) 



 

 

 

 

 

  

 

* fémpalackok * üvegpalackok * műanyag palackok * kombinált anyagú palackok  
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Speciális palack megoldások a)Gáz a bélés és a palack fala között, hatóanyag+segédanyag a 

flexibilis bélésben b)Az elkülönítést műanyag dugattyú biztosítja  

 

22  

Belső tartályos aeroszol palack  
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Szelepek: folyamatos működésű szelepek, adagoló szelepek, speciális szórófejek Mechanikus 

szelepek: a szórófej lenyomásakor légritka tér szívja és porlasztja a folyadékot Előnyei: * 

mindenféle hajtógázt feleslegessé tesz, * nincs nagy belső nyomás a palackban, nem kell 

nyomásálló palackot alkalmazni, * a spray karakterisztika független a töltet mennyiségétől  
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Folyamatos működésű szelep  
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Kamrás adagoló szelep  
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Speciális szórófejek a)Inhalációs b)Rhinológiai c)Fogászati d)Bőrgyógyászati e)Rektális 

f)Vaginális Kezelésre szolgáló feltétek  
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Palackos aeroszolok egyszerű használata? Elvégzendő feladat - a védőkupak eltávolítása - A tartály 

összerázása - A t. adott irányba tartása - A fej hátrahajtása - Az ajkak összezárása - Belégzés-

inhalátorműködtet - Lassú, mély belégzés - A belégzett levegő benntart. 10s - Orron keresztüli 

kilégzés - 1 lenyomás alkalmazása Elvégzése %-ban Krónikus obstr.tüdőm.Asztma 100 64,7 70,6 

92,2 88,2 82,4 85,3 78,4 86,8 60,8 66,22 25,5 57,4 29,4 53,4 5,9 25,0 74,5 80,9  
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Hajtóanyagok (propellensek) Követelmények: biztosítsák a folyamatos és pontos működéséhez 

szükséges állandó belső nyomást, kompatibilitás, a palack teljesen kiüríthető legyen nagy belső 

nyomás biztosítása nélkül, alacsony forrásponttal, nagy tenzióval rendelkezzenek, ne legyenek 

gyúlékonyak, robbanásveszélyesek Típusai: - sűrített gázok - folyékony propellensek  
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Sűrített gázok - Alacsony inhalációs toxicitás - Jó kémiai stabilitás - Nagyfokú tisztaság - Olcsó - 

Nincs káros környezeti hatás - Hátrány - Durva diszperz rendszert eredményez - Alkalmazás során 

nyomásesés (széndioxid, nitrogén, dinitrogénoxid)  
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Szénhidrogén hajtógázok - Olcsó - Minimális ózon depléció - Növényházhatás negligible - Kiváló 

oldószerek - Hátrány - Gyúlékony - Utóíze van - Toxicitási kérdések - Alacsony sűrűség ( propán, 

bután)  
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Klórozott-fluorozott szénhidrogének (CFC) - Alacsony toxicitás - Nagyfokú kémiai stabilitás - 

Nagyfokú tisztaság - Jó oldószer - Cseppméret beállítható - Hátrány - Ózon bontás - költséges  

 

33 

Hidrofluorozott szénhidrogének HFC - Alacsony toxicitás - Kiváló kémiai stabilitás - Tiszta - Nincs 

ózon depléciós hatása Hátrány: - kevéssé jó oldószer - magas költség - kismértékű üvegházhatás  
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Aeroszol készítmények előállítása (üzemi eljárás modellje) 1 2 3 4 5  

 

38 

Aeroszolok vizsgálta Hajtógázt nem tartalmazó aeroszolok vizsgálata Hajtógázt tartalmazó 

aeroszolok vizsgálata a palack vizsgálata a porlasztó apparátus vizsgálata a töltet vizsgálata  
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Néhány törzskönyvezett készítmény Aldecin aeroszol (beklometazon-propionát) Astmopent spray 

(orciprenalin-szulfát) Lidocain spray Oxycort spray (oxitetracikin, hidrokortizon) Plastubol spray 

(metil-metakrilát, butil-metakrilát kopolimer) Salbutamol aeroszol (szalbutmol-szulfát) Vasopressin 

orr-spray (lypressin) 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK 

 

A fejlődő orostechnikai vívmányok alkalmazása mellett tövábbra is szükséges lehet 

vérkészítmények adása is. Ezek a készítmények teszik sokszor lehetővé, hogy az átmeneti 

vérszegénység, hirtelen fellépő vérzés megoldásával a betegnem esélye legyen a gyógyulásra. 

Számos vérkészítmény van forgalomban, ezek mind speciális eljárásokkal kiegészítve is 

alkalmazásra kerülhetnek a beteg igényét és a szakmai ajánlásokat figyelembe véve. 

 

Vörösvértest-készítmény (vvt-koncentrátum) Ez a köznyelvben ismert „vér”, amit a beteg kaphat. A 

beadás során a kb. 200 ml vörösvértestkészítmény elhanyagolható mennyiségben tartalmaz 

vérlemezkét és fehérvérsejtet. A fehérvérsejtek száma speciális eljárásokkal tovább csökkenthető. 

Ezzel elkerülhető a lázas szövődmények többsége, az átvitt fertőző betegségek megjelenése, illetve 

az immunizáció azoknál a betegeknél, akik feltehetően még többször kapnak vérkészítményt, vagy 

szervátültetésre várnak. 

 

A vörösvérsejtkészítményt mindig a beteg vércsoportjának megfelelően kell megválasztani (ABO 

és RH, illetve ritka vércsoportok vizsgálatával) és beadni. Súlyos, akár életet veszélyeztető 

következményei is lehetnek a vércsoport tévesztésének. Abban az esetben, ha valaki bizonyos 

betegségben szenved, vagy több alkalommal kap vért, a megfelelő vércsoport kiválasztása mellett 

egyedileg az ő előzetes vérmintáját vizsgálva, személyére választott vörösvérsejt kerül beadásra. 

Ezzel az immunreakciók elkerülhetőek 

 

A vér adásának indikációja sokrétű lehet, a megfelelő szabályzat mellett egyedileg is figyelembe 

kell venni az adott beteg esetét. Minden véradás kórházi körülmények között zajlik. A vvt-

készítmény adása előtt a betegtől vérmintát kell venni, megtörténik az orvosi vizsgálat és az 

alapvető élettani paraméterek (vérnyomás, szívritmus, testhőmérséklet) rögzítése. A vvt-

koncentrátumot lassú infúzióban kapja meg a beteg, kb. 45 perc alatt. Az első pár percben (biológiai 

próba) szoros orvosi felügyelettel indul el a vvt adása, a szövődmények gyors észlelésének esélye 

miatt. Ha a készítményt a beteg gond nélkül megkapta, 24-48 órás megfigyelésre az egészségügyi 

intézményben kell maradni. Sok esetben ismételni kell a vvt-koncentrátum adását, ennek ütemét, 

gyakoriságát, kiegészítő kezelését mindig személyre szabottan kell 



 

 

 

 

 

  

 

megállapítani. A vvtkészítményt a szakmai szabályzatot maximálisan figyelembe véve bárki 

kaphatja. Életkori megkötés nincsen (akár méhen belüli véradás is ismert már), terhesek is 

kaphatják szükség esetén. Van néhány olyan speciális kórkép (pl. immuneredetű vörösvértest 

szétesésével járó úgynevezett hemolitikus anémia, vagy B12-vitamin-hiányos vérszegénység), 

amikor lehetőség szerint kerülni kell a vér adását. Minden vérkészítményre, így a vvt-készítményre 

is igaz, hogy csak megfelelő okkal szabad adni, akkor viszont késlekedés nélkül. 

 

Vérlemezke-koncentrátum (thrombocytakoncentrátum (thr-koncentrátum)) A thr-koncentrátum 

adásának leggyakoribb oka az alacsony vérlemezkeszám mellett észlelt vérzés. Abban az esetben is 

kell vérlemezkét adni, ha jelentős vérszegénység miatt a beteg többszörös vvt-koncentrátum 

adásában részesül. Ilyenkor a keringő vérben ugyanis relatíve alacsonyabb lesz a vérlemezkék 

száma, és a vérzés lehetősége tovább fokozódik. 

A vérlemezke adása is hasonló körülmények között történik, a beteg vércsoportjával összeférhető 

készítmény adható be. Valamivel ritkábbak a készítmény adásával jelentkező szövődmények. 

 

 Friss fagyasztott plazma (FFP-koncentrátum) A véradó személytől levett teljes vérnek az a része, 

mely nem tartalmaz (vagy csak minimális mennyiségben) vörösvértestet és vérlemezkét. A plazma 

viszont rengeteg, a véralvadásban szerepet játszó faktort tartalmaz, illetve mint maga a folyadék is 

nagyon fontos abban az esetben, amikor pl. nagy vérvesztés miatti folyadékhiány alakul ki az 

érpályában. A véralvadási faktorok és „volumenpótlás” tehát elsősorban vérzés, jelentős vérzés 

következtében kialakult folyadékvesztés miatt lehet szükséges. A véradói donoroktól levett 

vérkészítményeknek számos fajtája létezik, mely már a levétel módjától és az előkezeléstől is függ. 

Igény szerint ezek további speciális kezelése (szűrés, sugarazás) is szükséges lehet mielőtt a beteg 

megkapja a készítményt. Nincs olyan általános kizáró tényező, amikor a beteg nem kaphat 

vérkészítményt. Az autoimmun vörösvértest pusztulásával járó kórképek esetén kerülni kell, de 

szükség esetén kifejezetten a beteg vérmintáját vizsgálva, arra választott vér életveszélyben 

beadható. Életkori megkötés sincs, nem lehet akadály más betegség, vagy terhesség sem. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

KENŐCSÖK 

A gyógyszerkönyvi definíció szerint: A kenőcsök a bőr, vagy a nyálkahártya kezelésére szánt 

plasztikus gélek, amelyek az alkotórészeket egyenletesen eloszlatva oldott, emulgeált, vagy 

szuszpendált állapotban tartalmazzák. Az emberi bőr szerepe összetett, hőszabályozó, védekező és 

érzékszervi funkiciói is kiemelkedően fontosak. Bármelyik élettani tulajdonság befolyásolásával 

ronthatjuk a bőr, mint szerv funkcióit. Ezért a bőrön alkalmazott készítmények esetében kiemelten 

fontos, hogy kenőcskészítésénél nagy körültekintéssel járjunk el annak érdekében, hogy mindig az 

ideális alapkenőcsöt alkalmazzuk, amelyből a hatóanyag kioldódása és felszívódása is ideális. 

Krémek (Cremor) 

Definíció szerint: Egyes lágy konzisztenciájú és nagyobb víztartalmú emulziós kenőcsöket 

krémeknek (cremor) is szokás nevezni. 

Paszták (pasta) 

A gyógyszerkönyvi definíció szerint: A keményebb állományú kenőcsöt, amely szilárd diszperz 

fázisként nagyobb mennyiségű, többnyire 40 % feletti porított gyógyszeranyagot tartalmaz, 

pasztának (pasta) nevezik. 

A kenőcsök csoportosítása többféleképpen történhet.  

Az alkalmazási terület szerint megkülönböztetünk bőrön, nyálkahártyán, seben és szemen 

alkalmazott készítményeket. A mikrobiológiai tisztaságot az alkalmazásnak megfelelően kell 

biztosítani. A hatóanyag eloszlása alapján oldatos, emulziós és szuszpenziós kenőcsöket 

különböztetünk meg. A gélt alkotó komponensek tulajdonságai szerint a vivőanyagok lehetnek 

szénhidrogén gélek, lipogélek, hidrogélek és szintetikus kenőcsalapanyagok. Kenőcsök 

alkalmazásakor elsősorban helyi hatás elérése a cél ugyanakkor például a mellékhatások 

mérlegelésekor ne feledkezzünk el a terápia során elérhető szisztémás hatás kialakulásának 

esélyéről sem. 

 



 

 

 

 

 

  

 

A kenőcskészítési alapműveletek 

A kenőcsök készítése során nagyon fontos a megfelelő technológiai műveletsor kiválasztása. Sok 

esetben teljesen eltérő eljárást kell alkalmaznunk recepturai, középüzemi, illetve nagyüzemi 

kenőcskészítés esetén. A készítés során elengedhetetlen, hogy a hatóanyago(ka)t a megfelelő 

kenőcsalapanyagban úgy oszlassuk el egyenletesen, hogy a kialakított rendszer stabilitása megfelelő 

legyen. 

A vízmentes kenőcsök készítésekor az egyes alkotórészeket megolvasztjuk, majd kihűlésig 

keverjük. A készítést követő napon a kenőcsöt újra homogenizáljuk.  

A víz az olajban (v/o) típusú kenőcsöket készítésekor a zsíros alapanyagokat megolvasztjuk, illetve 

meglágyítjuk és az azonos hőmérsékletű vizes fázist állandó keverés közben részletekben 

emulgeáljuk a zsíros fázisban. A kenőcsöt teljes kihűlésig keverjük, majd másnap homogenizáljuk. 

Az olaj a vízben (o/v) típusú kenőcsöket hasonló technológiával készítjük, mint a v/o típusú 

kenőcsöket, majd a készítmény teljes kihűlése után az elpárolgott vizet pótoljuk. Ezeket a 

készítményeket 1 %, illetve 2 % konzerváló oldattal tartósítjuk. 

A hidrogéleket az alapanyag sajátosságainak megfelelően duzzasztással készítjük. 

A kenőcsanyagban oldani azokat a hatóanyagokat tudjuk, amelyek nem szenvednek bomlást a 

kenőcsanyag olvadási hőmérsékletén és a készítményből szakszerű tárolás közben, még hosszabb 

idő után sem válnak ki. Abban az esetben, ha a hatóanyag nem oldódik a kenőcsalapanyagokban, de 

desztillált vízben vagy a hatás szempontjából közömbös oldószerben oldódik, azt oldjuk úgy, hogy 

legfeljebb 5 % töménységű oldatot készítünk, és az oldatot keverjük az alapanyagba. Ha a 

hatóanyag a kenőcs egész mennyiségének 10 %-át meg nem haladó vízmennyiségben feloldható és 

a vizes oldatból a kenőcsalapanyaggal keverés után sem válik ki, úgy vízben oldva keverjük az 

alapanyaghoz. Az oldásra felhasznált vizet a kenőcsalapanyag mennyiségéből levonjuk. Abban az 

esetben, ha a hatóanyag 10 % vízben nem oldódik, és az alapanyag vizet tartalmaz, akkor az 

összetételben szereplő vízben oldjuk a hatóanyagot és a vizes oldatot keverjük a vízmentes 

alapanyagokhoz. Az így készített gyógyszeres kenőcsöt emulziós kenőcsnek nevezzük. A 

hatóanyagból szuszpenziós kenőcsöt készítünk, amennyiben a hatóanyag sem az alapanyagban, sem 

a fent leírt módon nem oldható. 



 

 

 

 

 

  

 

A megfelelő kenőcsalapanyag kiválsztásának szempontjai 

 Abban az esetben alkalmazunk Lipogél kenőcsanyagot (pl. Unguentum oleosum), ha a hatóanyag 

zsírokban oldódik és penetráló hatás elérése a cél. 

 Szénhidrogéngél kenőcsanyag (pl.: Vaselinum) alkalmazása célszerű olyan esetben, amikor felületi 

vagy fedő hatást kívánunk elérni (pl.: Unguentum simplex). 

 Víz az olajban (v/o) emulziós kenőcsanyagot akkor használunk, ha a hatóanyag vízben vagy 

lipoidokban oldódik, és tartós hatást kívánunk elérni (Unguentum hydrosum, Unguentum 

emolliens). 

 Olaj a vízben (o/v) emulziós kenőcsanyaggal készítjük el a kenőcsöt akkor, ha a hatóanyag vízben 

jól oldódik, s gyors hatás elérése kívánatos. A kenőcs vízzel lemosható (Unguentum hydrophilicum 

non- és anionicum). 

 Hidrogél kenőcsanyagot akkor használunk, ha a hatóanyag vízben oldódik és a bőr lipoidokkal 

szemben érzékeny. A kenőcs vízzel lemosható (Hydrogelum methylcellulosi). 

 Makrogol (pl. Unguentum macrogoli) kenőcsanyagot alkalmazunk akkor, ha a hatóanyag a 

kenőcsanyagban oldódik és a bőr lipoidokkal szemben érzékeny. 

Paszták: A diszperz fázisként nagy szilárd komponenst tartalmazó, heterogén diszperz rendszerek 

üzemi méretű készítését mindig valamilyen folyamatos vagy szakaszos működésű keverő 

berendezés segítségével végezzük. Ennek megfelelően a rendszer homogenizálásakor a vivőanyag 

teljes mennyiségének összemérése után adjuk hozzá részletekben a korábban homogenizált, 

megfelelő méretű részecskéket tartalmazó szilárd fázist. A rendszerben maradt aggregátumok 

eltávolításának érdekében a paszták készítésének utolsó lépéseként háromhengermű berendezés 

segítségével a paszták simítását végezzük. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

REKTÁLIS GYÓGYSZERFORMÁK 

 

A kúpok a végbélben vagy vonatkozó testüregben felhasználásra szánt szilárd halmazállapotú, a test 

hőmérsékletén meglágyuló vagy testnedvekben feloldódó kúp alakú adagolt 

gyógyszerkészítmények. A rektális gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére, 

valamint diagnosztikai célból, a végbélbe juttatva alkalmazzák. 

A gyógyításban a legrégebbi gyógyszerformák közé tartozik a klizma és a végbélkúp. 

Végbélkúpokat több mint háromezer éve alkalmaznak, a XIX. sz. végéig azonban kizárólag csak 

helyi hatás céljából. Feljegyzések és írásos emlékek bizonyítják, hogy már a mezopotámiaiak, 

egyiptomiak, indiaiak, görögök és rómaiak is alkalmaztak végbélkúpokat, tamponokat valamint 

beöntéseket. Nagy változást hozott az a felismerés, hogy nemcsak lokális, hanem általános hatást is 

ki lehet velük váltani. Természetes alapanyagokkal dolgoztak, pl. gyantával, faggyúval, szappannal 

és zsírral. A Magyar Gyógyszerkönyvben először a III. kiadásban jelent meg a suppositorium 

gyógyszerforma lehetősége 

egyetlen készítménnyel a Suppositorium glycerini-vel. A rektális gyógyszerbevitel jelentősége ma 

már messze meghaladja a néhány évtizede még csak szűk körű farmakon felhasználási 

lehetőségeket. Szinte minden hatástani csoportban, indikációs területen alkalmazható, számos 

előnyös tulajdonsága miatt sok esetben sem a perorális sem a parenterális készítmények nem tudják 

helyettesíteni. Nemcsak újabb indikációs területek jelentek meg, hanem a hagyományos kúpok 

mellett egyéb rektális gyógyszerformák is kifejlesztésre kerültek. Az alap- és segédanyagok száma 

is rohamosan megnövekedett. Olyan segédanyagokat alkalmaznak a rektális gyógyszerformákban, 

amelyeket korábban nem, pl. szójalecitin, cik lodextrin származékok, poliakrilsav 

származékok.Hatalmas  változást hozott, hogy a konvencionális rektális gyógyszerformák mellett 

megjelent a nanotechnológia és a nanorészecskék alkalmazása a rektális gyógyszerformákban, ill. 

hőmérséklet-érzékeny in situ gélesedő folyadék kúpok fejlesztése, alkalmazása is. Szakemberek 

igen komoly lehetőségeket látnak a rektális kapszulák, suppo-kap-ok, ozmotikus minipumpák 

széleskörű elterjedésére. Alapvető követelmény természetesen, hogy maximális biztonság és 

optimális biohasznosíthatóság jellemezze valamennyi rektálisan bevitt gyógyszerkészítményt. A Ph. 

Hg. VIII. defi niciója szerint: „A rektális 

gyógyszerkészítményeket szisztémás vagy helyi hatás elérésére, illetve esetenként diagnosztikai 

célokra, a végbélbe juttatva alkalmazzák”. Amennyiben rektális gyógyszerbevitelről beszélünk, első 

gondolatunk a klasszikus torpedó formájú kúp. Azonban ma már a Ph. Hg. VIII. is számos egyéb 

rektális beviteli lehetőséget említ. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv a következőképpen 

csoportosítja a végbélben alkalmazott gyógyszerkészítményeket: – végbélkúpok, – 

végbélkapszulák, – végbéloldatok, -emulziók és -szuszpenziók, – porok és tabletták 



 

 

 

 

 

  

 

végbéloldatokhoz, ill. -szuszpenziókhoz, – félszilárd rektális gyógyszerkészítmények, – 

végbélhabok, – végbéltamponok 

Készítési követelmények a VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerint: 

A fenti gyógyszerkészítmények formába öntéssel vagy préseléssel állíthatók elő. A hatóanyagok a 

gyógyszerkészítményekben oldott, emulgeált vagy szuszpendált állapotban lehetnek. 

Oldatos kúpot akkor készítünk, ha a hatóanyag a kúpalapanyagban jól oldódik és abból 

szobahőmérsékleten ki nem válik. Az ilyen hatóanyagokat a megolvasztott kúpanyagban kell 

oldani. Következésképpen csak öntéses technológiával állíthatók elő. 

Emulziós kúpok készítésekor a vehikulummal nem elegyedő folyékony komponenseket vagy a 

hatóanyag vízzel, esetleg zsíros olajjal készült oldatát az alapanyag olvadékában emulgeáljuk. Kis 

mennyiségű folyékony fázist, alkalmas kúpalapanyagban megolvasztás nélkül is emulgeálhatunk. 

Így emulziós rendszerű kúpot főként öntéssel, de préseléssel is előállíthatunk. 

Szuszpenziós kúpokat készítünk, ha a hatóanyag a kúpalapanyagban egyáltalán nem vagy csak 

kevéssé oldódik. A végbélkúpok készítése során ez fordul elő a leggyakrabban. A szuszpendált 

hatóanyagnak VII. (160 m) szitafinomságúnak kell lennie. Kis mennyiségű hatóanyaghoz annyi 

töltőanyagot (pl. laktózt) kell adni, hogy a poranyag tömege a készítménynek kb. 10 %-a legyen. 

Amennyiben a végbélkúp száraz kivonatot tartalmaz, azt néhány csepp vízzel eldörzsölve kell 

feldolgozni. 

A végbélkúpokban lehetőleg a hatóanyagoknak vízben jól oldódó vegyületeit alkalmazzuk: pl. 

fenobarbitál helyett azonos mennyiségben fenobarbitál-nátriumot, vagy koffein helyett kétszeres 

mennyiségben koffein-nátrium-benzoátot. Ez az elv érvényesül a FoNo vényelőirataiban is. 

A végbélkúpok előállításához felhasznált vivőanyagokkal szemben támasztott követelmények a 

következők: 

 A kúpalapanyag minden esetben semleges kémhatású, megfelelő mértékben indifferens legyen. 

Ne legyen önálló fiziológia hatása, irritációt ne okozzon. 

 Farmakonokkal kompatibilis legyen, gyógyszerleadó képessége a gyógyszerformának 

megfelelő legyen. 

 A kúpalapanyagok megfelelő stabilitása hozzájárul a gyógyszerforma alkalmazhatóságához. 

(környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság, mechanikai szilárdság) 

 A felhasznált vivőanyag olvadás és dermedés pontja között nem lehet nagy differencia. Ezzel 

biztosítható, hogy a megolvasztott kúpmassza gyorsan megdermed. Ugyanakkor a túl kicsi az 

olvadás és dermedés pont közötti differencia, a kúpok töréséhez vezethet. 

 A kúpalapanyagok nem rendelkezhetnek több instabil allotróp módosulattal azaz nem lehetnek 

különböző dermedési ponttal jellemzett anyagok keverékei. 



 

 

 

 

 

  

 

 A kúpalapanyagok és a belőlük képzett hatóanyagos kúpok testhőmérsékleten (33 -37,5°C-n) 

néhány perc alatt olvadjanak meg. 

 A testhőmérsékleten megolvadt kúpok viszkozitása nagy. Ezzel növelhető a biohasznosulás 

mértéke valamint csökkenthet a szuszpenziós kúpok diszperz fázisának ülepedése. 

 Vízben oldódó alapanyag a vonatkozó testnedvben 10 perc alatt oldódjon fel. 

 A megfelelő plaszticitás mellett fontos a kúpalapanyagok kismértékű elaszticitása is, ami a 

kúpok öntőformából történő kivételét segíti. 

A Gyógyszerkönyv leírása szerint általánosan, vízben jól oldódó hatóanyag esetében lipofil 

kúpalapanyag, vízben rosszul oldódó farmakon esetében pedig hidrofil kúpalapanyag választandó 

vehiculumként a megfelelő terápiás hatás eléréséhez. Az optimális vivőanyagot, minden hatóanyag 

esetében külön–külön végzett, in vitro diffúziós vizsgálatok segítségével tudjuk teljes 

bizonyossággal kiválasztani. Ugyanis az ideális vehikulum kiválasztásával befolyásolni lehet a 

hatóanyag liberációját, valamint az abszorpció mértékét a gyógyszerformából. Az ideális 

kúpalapanyag kiválasztásához segítséget nyújt a hatóanyagok BCS szerinti besorolása. 

A hatóanyagtartalmú kúpok a farmakont diszperzitásfokuktól függően homogén vagy heterogén 

diszperz rendszerben tartalmazzák. Amennyiben a hatóanyag nem vihető oldatba a 

kúpalapanyagban, a megfelelő oldószerben oldott hatóanyagot emulgeáljuk a vivőanyagban. Abban 

az esetben, ha a gyógyszeranyagnak vízben nem vagy nem megfelelő mértékben oldódó formája 

mellett vízoldható származéka is van (pl.: fenobarbitál-fenobarbitál nátrium) a kúpkészítéshez a 

vízben oldódó formát választjuk. Az adagolás pontossága és a hatóanyag egyenletes eloszlása 

feltétele a biztonságos gyógyszerelésnek. A nagy mennyiségben (nem patikai méretben) előállított 

diszperz rendszerek előállítása nagy kihívást jelent. A megfelelőséghez elengedhetetlen a helyes 

gyógyszertechnológiai módszerek és eszközök kiválasztása. Az üzemi méretben előállított kúpok 

mindig formába öntéssel készülnek. 

A gyártási sarzsba tartozó valamennyi kúp egységessége feltétele a folyamat megfelelőségének. 

Ennek biztosítása érdekében a készítés során a kúpalapanyagok olvasztása, hatóanyaggal történő 

homogenizálása valamint a kúpöntő formák töltése is automatizált berendezéssel történik. 

 



 

 

 

 

 

  

 

A kúpok vivőanyagaként választható alapanyagokban a hatóanyagok kis része vihető oldatba, 

öntéses eljárással leginkább szuszpenziós vagy emulziós összetételeket hozunk létre. A Stokes 

törvény alapján a meglágyított vivőanyagban diszpergált részecskék elkülönülésére kell 

számítanunk. 

 

V = [d2(ρ-ρ0) g] / 18η0 

 

V:  az elkülönülés sebessége 

η0 : a diszperziós médium viszkozitása 

d: a diszpergált rászecskék átmérője 

ρ: a diszpergált fázis sűrűsége 

ρ0: a diszperziós közeg sűrűsége 

g: gravitációs erő 

 

 

Kúpöntés közben a készítmény homogenitását a diszpergált részecskék diszperzitásfoka, a keverés 

mértéke valamint a megolvasztott vivőanyag viszkozitása és hőmérséklete is befolyásolhatja. A 

diszperz fázis lineáris méretcsökkentésének jelentősége a Stokes törvény alapján könnyen belátható. 

A diszperzitásfok növelésével (azaz a diszpergált részek lineáris méretének csökkentésével) 

csökken az ülepedés sebessége. A viszkozitás növelése érdekében, az alapanyag teljes 

megolvasztása helyett törekedjünk az elfolyósított, de még kellően viszkózus állag fenntartására. 

Szükség esetén a viszkozitás növelésére különböző segédanyagokat (különböző sztearát 

származékok) is alkalmazhatunk. A kúpokat egy-egy dózisban, patikai körülmények között, kézzel 

készítve, a keverés mértéke illetve a vivőanyag viszkozitása jelentős mértékben eltérő lehet. Gépi 

kúpöntéskor a gyártási paraméterek rögzíthetők és utánkövethetők, így a gyártási tételek közötti 

eltérések előfordulási valószínűsége minimálisra csökkenthető.  

Az öntőformák kalibrációs értékének meghatározása 

Az öntőformák kalibrációs értékének kúpalapanyagonkénti meghatározása elengedhetetlen feltétele 

a megfelelő fizikai tulajdonságokkal rendelkező homogén gyógszerforma kialakításának. A 

meghatározás során az öntőforma egy üregének kitöltéséhez elegendő (hatóanyagot nem 

tartalmazó) kúpalapanyag mennyiségét határozzuk meg. A 



 

 

 

 

 

  

 

meghatározás során a kiválasztott kúpalapanyag olvadékát az öntőformába öntjük. A szilárdulás 

megkezdődésekor az öntőformán feleslegként megszilárduló kúpalapanyagot óvatosan plasztik 

simítókártya segítségével eltávolítjuk. A teljes deremdés és szilárdulás után a kúpokat analitikai 

mérleg segítségével megmérjük. Az egyedi tömegeket átlagolva megkapjuk az öntőforma adott 

kúpalapanyagra vonatkoztatott kalibrációs értékét. 

A hatóanyag kiszorítási faktor értékének meghatározása 

 

A kúpot alkotó komponensek eltérő sűrűségük miatt különböző térkitöltésüek a kúpokban. Az 

alkalmazott hatóanyagok (illetve a nem kúpalapanyag részeként jelenlévő segédanyagok) az 

öntőforma teljes megtöltéséhez szükséges kúpalapanyag meghatározott mennyiségét kiszorítják az 

öntőforma üregéből. Definíció szerint a Kiszorítási faktor megadja, hogy a hatóanyag egy grammja 

hágy gramm kúpalapanyagot szorít ki az öntőformából. A hatóanyagok ezen tulajdonsága 

szükésgessé teszi a kúpok készítésekor az alapanyagnak a kalibrációs érték alapján számított, 

kiszorítási faktor(ok)al korrigált mennyiségének számítását. A számítás a következő egyenlet 

segítségével történhet: 

 
Ahol „ f”  a kiszorítási faktir értéke, „E” a hatóanyag nélküli kúpalapanyag tömege egy kúpban (az 

öntőforma kalibrációs értéke), „G” a hatóanyag tartalmú kúp tömege grammban „x” a 

hatóanyagtartalom %-ban megadott értéke. 

Amennyiben a választott kúpalapanyag, valamint a hatóanyag sűrűsge megegyezik (közel azonos) a 

kiszorítási faktor értékét egyezményesen egynek vesszük (f=1). A gyógyszerforma megfelelő 

minőségének biztosítása érdekében a kiszorítási faktor meghatározása valamennyi hatóanyag 

valamennyi kúpalapanyagal történő kombinálásával elvégzendő. A kiszorítási faktor segítségével a 

kúp készítéséhez szükséges kúpalapanyag mennyiségének (Tm= total mass vagy tota massa) pontos 

meghatározása lehetséges. A számítást a következő egyenlet segítségével végezhetjük:  

Tm = E – ( f × s ) 

Ahol Tm a kúp készítéséhez szükséges kúpalapanyag tömege grammban kifejezve, „s” pedig a 

hatóanyag tömege. Több hatóanyag (1-n) alklamazása esetén az egyenlet a következőképpen 

módosul: 

Tm = E – ( f1 × s1 + f2 × s2 +…………+ fn × sn ) 

 

100 × (E – G) 

G × x 
+ 1 f = 
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Gyógyszertechnológia III  
elméleti jegyzet  

 
Dr. Ujhelyi Zoltán 

 

 
A tananyag elkészítését „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” EFOP-3.4.3-16-2016-00021 számú projekt 
támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. 

 

Tesztek 
 
 

1. Aeroszolokból történő felszívódás során az inhalált mennyiség hány százaléka kerül a 
tüdőbe? 

A – 15% 
B – 25% 
C – 50% 
D – 75% 
E – 90% 
 
2.Az alábbi készítmények közül melyik alkot heterogén diszperz rendszert? 

A – aeroszolok 
B – oldatos kúpok 
C – tinktúrák 
D – szuszpenziós, emulziós kúpok 
E – aromás vizek 
 
3.Válassza ki, mely mikrobiológiai tisztasági osztályba tartoznak a granulátumok! 

A – 1. 
B – 2. 
C – 3.  
D – 4.  
E – 5. 
 
4.Válassza ki az injekció készítés lipofil oldószerét! 

A – etil-alkohol 
B – glicerin  
C – Macrogol 200  
D – propilénglikol 
E – benzil-benzoát  



 

 
 
 

 

 

 

5. Milyen készítménynél nem követelmény a benne felhasznált hatóanyag szemcseméret-
eloszlásának ellenőrzése? 

A. inhalációs készítmények 
B. szuszpenziós készítmények 
C. módosított hatóanyagfelszabadulású készítmények 
D. infúziók 
 
6. Milyen hatás váltható ki a szájüregből történő farmakon alkalmazásával? 

A. helyi és szisztémás 
B. csak helyi 
C. csak szisztémás 
D. nincs felszívódás 
 
7. Mit jelent a Pilot üzemi gyártás? 

A. Miniatürizált gyártási tétel előállítása. 
B. Labor méretű gyártási tétel előállítása. 
C. Középüzemi gyártási tétel előállítása. 
D. Nagyüzemi gyártási tétel előállítása. 
 
8. Hogyan változik a részecskék lineáris mérete és fajlagos felülete, ha a heterogén 
rendszertől a homogén rendszerek felé haladunk? 

A. A részecskék mérete csökken, a fajlagos felület nő. 
B. A részecskék mérete nő, a fajlagos felület csökken. 
C. Mindkét paraméter nő. 
D. Mindkét paraméter csökken. 
 
9. Mit jelent egy diszperz rendszer monodiszperz jellege? 

A. A részecskék a heterogén tartományba tartoznak. 
B. A részecskék a kolloid mérettartományban tartoznak. 
C. A részecskék az amikroszkópos mérettartományba tartoznak. 
D. A rendszerben a részecskék mérete (közel) azonos. 
 
10. Mennyi az Aqua purificata felhasználhatósági ideje? 

A. Készítéstől számítva 7 nap. 
B. Készítéstől számítva 2 óra. 
C. Készítéstől számítva 7 óra. 
D. Készítéstől számítva 2 nap. 
 
11. Melyik vizsgáló eljárás tartozik a szemcsehalmaz valódi sűrűségének 
meghatározásához? 

A. Piknométeres módszer. 
B. Stampfvolumetriás vizsgálat. 



 

 
 
 

 

 

 

C. Carr index meghatározása. 
D. Tömörödési állandó meghatározása. 



 

 
 
 

 

 

 

12. Melyik művelet nem tartozik a formába öntéses kúpkészítéshez? 

A. Kalibrálás 
B. Olvasztás 
C. Homogenizálás 
D. Gyúrás 
 
13. Mi tekinthető a hüvely normál pH értékének? 

A. pH = 2,1 – 2,5 
B. pH = 2,5 – 3,8 
C. pH = 3,8 – 4,2 
D. pH = 4,2 – 5,6 
 
14. Milyen deformációs viselkedésre utal a sapkásodás? 

A. Elasztikus 
B. Transzláció 
C. Rekrisztallizáció 
D. Ikerképződés 
 
15. Mi számolható ki a következő egyenlettel: ED = E2(%) / E1(%)•E3(%) ? 

A. Súrlódási munka 
B. Hasznos munka 
C. Energia megoszlás 
D. Lubrikációs koefficiens 
 
16. Jelölje meg az elsőrendű kioldódási kinetikai modellekhez tartozó összefüggést! 

A. M - Mt = k0t 
B. Mt / M0 = 1 - exp (-kt) 
C. W0

1/3 - Wt1/3 = ks t 
D. Mt/M0 = kt1/2 

 

17. Az alkaloidok kivonására alkalmas: 

A) Víz, mint  kivonófolyadék 
B) Gyenge lúgos kivonófolyadék 
C) Optimálisan pH 6 értékű kivonófolyadék 
D) Gyenge savas kivonófolyadék 
E) Optimálisan pH 12 értékű kivonófolyadék 
 
18. A tinktúrákra mindig helytálló: 

A) Nyers drogból készülnek 
B) Laboratóriumban készülnek 
C) Hűvös helyen tartandók 
D) Meghatározó az alkohol-tartalma 

E) Kis mennyiségű kivonószert alkalmazunk



 

 
 
 

 

 

 

19. A duplikátorokra mindig helytálló:  

A) kizárólag vízköpenyes 
B) kizárólag olajköpenyes 
C) egyenletes melegítés 
D) keverőelem mindegyikben van 
E) kizárólag szirupkészítésnél alkalmasak 

 
20. Jelölje meg a törzsoldatokra igaz állítást! 

A) önmagukban adjuk  
B) színig töltve tartandók 
C) hatóanyagok oldata  
D) kémhatást módosítanak 
E) kizárólag segédanyag-oldatok 

 
21. A hatóanyag kioldás vizsgálatok standard körülményeihez nem tartozik: 

A) Gyógyszerkönyvben leírt kioldó edény 
B) spektrofotométer 
C) fordulatszám 
D) hőmérséklet  
E) kémhatás 

 
22. Jelölje meg az alapoldatokra igaz állítást! 

A) aromás víz készíthető belőlük 
B) egyben törzsoldatok is 
C) hivatalos elnevezésük a  következő séma szerint történik: Solutio ……. 
D) erős hatású szerek 
E) nem alkalmazzuk a gyógyszerkészítményekben 

 
23. Mi jellemző a poliszorbát (Tween) emulgenscsoport kémiai felépítésére? 

A) többértékűalkoholok parciális zsírsavészterei 
B) anhidroszorbit parciális zsírsavészterei 
C) polihidroxi-etilén-anhidroszorbit parciális zsírsavészterei 
D) polihidroxi-etilén zsírsavészterek 
E) polihidroxi-etilén zsíralkoholéterek 

 



 

 
 
 

 

 

 

24. Melyek a pelletek 4 ismérve? 

A) Szférikus alak, sima felület, kompakt textúra, porózus szerkezet  
B) Amorf alak, sima felület, kompakt textúra, felépítéses eljárással készül 
C) Szférikus alak, porózus felület, kompakt textúra, top down (pl. örlés) eljárással készül 
D) Szférikus alak, sima felület, laza textúra, felépítéses eljárással készül 
E) Szférikus alak, sima felület, kompakt textúra, felépítéses eljárással készül 

 

25. Milyen belégzőkészülék a DPI jelű?   

A) por inhalátor    
B) folyadék inhalátor   
C) túlnyomásos palackban alkalmazott 
D) gőzfejlesztéses eljárás 
E) klórozott-fluorozott szénhidrogént tartalmaz 
 
26. A préselésre (során) nem jellemző: 

A) Elasztikus deformáció 
B) Transzláció 
C) Szinterelődés 
D) Formazáró kötődés 
E) Glidáns hatás 

 
27. Melyik eljárás nem alkalmas pelletek előállítására? 

A) Örvényáramú eljárás 
B) Roto-fluid eljárás 
C) Extrúziós-szferonizációs eljárás 
D) Préselés 
E) Olvadékcseppentéses eljárás 
 
28. Melyik segédanyag nem szuperdezintegráns? 

A) Kroszkarmellóz-nátrium 
B) Karboximetilkeményítő-nátrium 
C) Kroszpovidon 
D) Szója poliszacharid 
E) Keményítő 

 



 

 
 
 

 

 

 

29. Melyik összefüggés írja le a legpontosabban hatóanyag stabilitását/bomlását? 

A) Arrhenius 
B) Van’t Hoff 
C) Noyes-Whitney 
D) Weibull 
E) Young 
 

30.Válassza ki, hogy melyik gyógyszerszállító rendszer nem tekinthető lipid-alapúnak! 

A. nioszóma 
B. liposzóma 
C. farmakoszóma 
D. karbon-nanocső 
E. etoszóma 
 
31.Válassza ki a dermális készítményekre vonatkozó optimális pH-tartományt! 

A. 2,5 – 4,5 
B. 3,5 – 4,5 
C. 5,0 – 6,0 
D. 7,1 – 9,7 
E. 9,7 – 11,5 
 
32.A fluidizációs folyamat művelettani paramétereinek független változói: 

1. töltettömeg   
2. fluidizáló tér térfogata, geomatriai tulajdonságai   
3. fluid levegő sebessége  
4. fluid levegő nyomása  

 
 
33.A fluidizációs folyamat művelettani paramétereinek független változói: 

1. töltettömeg 
2. a fluidum nyomásesése   
3. fluid levegő nyomása  
4. a réteg viszkozitása   

 
34. Hogy nevezzük a kenőcsök esetében azt az egy vagy több segédanyagból álló hordozó 
rendszert, amelyben a hatóanyag(ok)at oldjuk, emulgeáljuk vagy szuszpendáljuk? 

A. Vivőanyag. 
B. Vehiculum. 
C. Kenőcsanyag. 
D. Készítményalap. 
 



 

 
 
 

 

 

 

35. Melyik az a tulajdonság az alábbiak közül, amelyik függ a kenőcsök 
konzisztenciájától? 

A. A kenőcsök viszkozitása. 
B. A kenőcsök kenhetősége. 
C. A kenőcsök tapadása. 
D. A kenőcsök avasodása. 
 
36.Melyek tartoznak a szájüregben alkalmazott szilárd gyógyszerformák közé? 

A. Préselt szopogató tabletták. 
B. Diszpergálható tabletták. 
C. Szájban diszpergálható tabletták. 
D. Bevételre szánt tabletták. 
 
37.Melyik állítás helytálló a szárítással kapcsolatban? 

A. A száradási görbe első szakasza lineáris, a nedvesség az anyagból diffúzió útján pótlódik. 
B. A száradás sebessége megszűnik az egyensúlyi nedvességtartalom elérésekor. 
C. A kritikus nedvességtartalom elérése után párolgás csak az egyre csökkenő méretű nedves  

felületről történik. 
D. A kritikus nedvességtartalom elérése után az anyag belsejében maradt nedvesség párolog 

el. 
 
38. Jelölje meg a Ph.Hg. VIII-ban hivatalos hatóanyag kioldódási módszereket, amelyeket 
szilárd formák vizsgálatánál lehet alkalmazni! 

A. Átfolyó cellás és szitakorongos módszerek. 
B. Forgókosaras módszer. 
C. Forgóhengeres eljárás.  
D. Forgólapátos, forgókorongos és átfolyócellás módszerek. 
 
 
39. A kivonatokat megkülönböztetjük: 

1) Terápiás érték szerint 
2) Halmazállapot szerint 
3) Hatóanyagra történő beállítás szerint 
4) Eredet szerint 
 
40.Mit jelent a Q-érték és/vagy mi igaz a Q értékre a kioldódás vizsgálatoknál? 

1) Konvencionális tablettáknál értéke 75% 
2) Teljes hatóanyag-tartalmat 
3) Megadott időtartam alatt kioldódott hatóanyag mennyiség %-ban 
4) Kioldódott hatóanyag-mennyiséget egy óra alatt 

 



 

 
 
 

 

 

 

41.Extraktor típusú készülékek közé nem tartozik 

1) Diosna készülék 
2) Bonotto készülék 
3) Lödige készülék 
4) Szász-Takács U-alakú készülék 
 
42. Melyik állítás igaz a kemény zselatin kapszulákra? 

1) Ikerforgós módszerrel előállíthatók 
2) Változatos színekben érhetőek el 
3) A legnagyobb méretű humán kapszula az 8-as jelű 
4) Forgó korongos módszerrel tölthetők 

 

43.A granulátumok gördülékenységét befolyásolja: 

1) a szemcsék közötti súrlódási erő 
2) a szemcsék sűrűsége 
3) a granulátum maradék nedvességtartalma 
4) a szemcsék között kialakuló elektrosztatikus erő 

 
44.Jelölje, hogy mi igaz a sterilizálással és steril készítményekkel kapcsolatban! 

1) Az implantátumok parenterális készítmények. 
2) A parenterális táplálásra szánt infúziók V/O-típusúak. 
3) A hidrogén-peroxid plazma állapota csíramentesítésre alkalmazható. 
4) Sterilezés céljára az ionizáló alfa-sugárzás használható.  
 
 
45 Jelölje, hogy milyen vegyülettel vagy vegyületekkel mutatnak kölcsönhatást a 
macrogol struktúrák! 

1) metil-parahidroxibenzoát 
2) szalicilsav 
3) tannin 
4) poliszorbátok 

 
46. Jelölje, hogy milyen vegyületek között jöhet létre anion-kation reakción alapuló 
inkompatibilitás! 

1) benzalkónium-klorid és nátrium-karboximetilcellulóz 
2) lidokain-klorid és nátrium-karboximetilcellulóz 
3) neomicin-szulfát és nátrium-karboximetilcellulóz 
4) alumínium-klorid és nátrium-laurilszulfát 

 



 

 
 
 

 

 

 

47.Jelölje, hogy mi igaz a hidrogélekkel kapcsolatban! 

1) A HPMC nem ionos gélképzőként kompatibilis alumínium-kloriddal. 
2) A hidroxi-etil-cellulóz anionos gélképző. 
3) A nátrium-karboximetilcellulóz kationokkal inkompatibilis. 
4) A Carbomera savat igényel a neutralizációjához. 

 
48. Párosítsa a fogalmakhoz a megfelelő betűjelet!  

1) Kevés vizet tudnak felvenni 
2) Eltömíti a pórusokat, gátolja az izzadság elpárolgását 
3) Hátránya az avasodás 
4) Nagy a víztartalma 
5) Jó tapadó képességgel rendelkezik 

 

A) Lipogélek 
B) Szénhidrogén-gélek 
C) Hidrogélek 

 
49 Melyik állítás tartozik a végbélkúpok alkalmazásának előnyeihez és hátrányaihoz? 

1) Adagolás bizonytalansága.  
2) Csekély felszívó felület.  
3) Sok tényező befolyásolja a rektális abszorpciót.  
4) Gyermekgyógyászati alkalmazás.  
5) Ájult egyének gyógyszerelése.  
 
A. A végbélkúpok alkalmazásának előnyei 
B. A végbélkúpok alkalmazásának hátrányai 
        
 
50. Melyik típusú krémek hígíthatóságára jellemzőek az alábbi megállapítások? 

1. Vízzel korlátlanul, olajjal csak korlátozottan hígíthatók. 
2. Vízzel és olajjal egyaránt hígíthatók. 
3. Olajjal korlátlanul, vízzel korlátozottan hígíthatók. 
 
A. v/o típusú krémek 
B. o/v típusú krémek 
C. ambifil típusú krémek 

 



 

 
 
 

 

 

 

51. Rendelje hozzá a segédanyagot a megfelelő csoporthoz! 

1. Adeps lanae 
2. Ricini oleum virginale 
3. Cetylis palmitas 
4. Vaselinum album 
5. Cera alba 
 
A., Lipogél 
B.,  Szénhidrogéngél 
 

 
52.Rendelje hozzá a segédanyagot a megfelelő csoporthoz! 

1. Polysorbatum 80 
2.  Sorbitani lauras 
3. Alcohol cetylicus et stearylicus 
4. Natrii laurilsulfas 
5. Glyceroli monostearas 40-55 
 
A., O/V-típusú emulgens 
B.,  V/O-típusú emulgens 
 



 

 
 
 

 

 

 

MEGOLDÁSOK 
 
 

 
Egyszerű feleletválasztás 
 

1. B 
2. D 
3. C 
4. E 
5. D 
6. A 
7. C 
8. A 
9. D 
10. A 
11. A 
12. D 
13. C 
14. A 
15. C 
16. B 
17. D 
18. D 
19. C 
20. C 
21. B 
22. A 
23. C 
24. E 
25. A 
26. E 
27. D 
28. E 
29. A 
30. D 
31. C 

Többszörös feleletválasztás 
 

32. E 
33. C 
34. D 
35. A 
36. B 
37. E 
38. D 
39. E 
40. B 
41. B 
42. C 
43. E 
44. B 
45. A 
46. E 
47. B 

Asszociáció 
 

48.1.B,  
48.2.B 
48.3.A 
48.4.C  
48.5.C 
 
49.1.B 
49.2.B 
49.3.B 
49.4.A 
49.5.A 
 
50.1.B 
50.2.C 
50.3.A 
 
51.1.A 
51.2.A 
51.3.A 
51.4.B 
51.5.A 
 
52.1.A 
52.2.B 
52.3.B 
52.4.A 
52.5.B 


