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1542 Dziennik Ustaw.' Poz. 560. 

560. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Zdrowia '~Publicznego 

N!! 84. 

w przedmioca wyrobu i sprzedaży pochodnych arsenobenzolu, 
używanych w praktyce lekarskiej. 

Na mocy art. 2 p. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 
1919 r. (Dz. Pr. P. P. N!! 63, poz. 371) zarządzam co następuje: 

Rrt., 1. Wyrób i sprzedaż pochodnych arsenobenzolu, używanych 
w praktyce lekarskiej, zezwala się wyłącznie osobom, które otrzymają od
powiednią koncesję OG Ministerstwa Zdrowia Publicznego. 'I 

ł\rt. 2. Zakłady wyrobu pochodnych arsenobenzolu podlegają kon · 
troli państwowych władz sanitarnych. KontrO'la ta będzie prowadzona zgo
dnie z instrukcją , wydaną przez Mini stra Zdrowia Publicznego. 

Rrt. 3. Wszystkie zakłady ~yrobu pochodnych arsenobenzolu obowią
zane są prowadzić szczegółowe wykazy iloŚci wyprodukowanych poc~o~r:ych , 
arsenobenzolu, oraz notować komu, w jakim czasie i w jakich llosclach 
były one odstępowane. 

Rrt. 4. Pochodne arsenobenzolu mogą być wydawane z zakładu pro
dukującego je, nie inaczej, jak po uprzedniem zbadaniu. Badanie pochod
nych arsenobenzolu porucza się specjalnej komisji państwowej wyznaczonej 
przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego. . 

Rrt. 5. Pochodne arsenobenzolu, wypuszczone w obieg z zakładów, 
powinny posiadać na opakowaniu zewnętrznem, i na każdej ampułce: 
a) firmę producenta, b) nazwę pochodnej arsenobenzol u, c) numer serji 
kontroli państwowej, d) liczbę porządkową ampułki z danej serji. 

Rrt. 6. Przywóz pochodnych arsenobenzolu, używanych w praktyce 
lekarskiej z zagranicy może być dozwolony wyłącznie za każdorazowe m 
zezwoleniem Ministerstwa Zdrowia Publicznego i na warunkach, w zezwo
leniu tern 'określonych . 

Rrt. 7. Winni przekroczenia przeplsow niniejszego rozporządzenia 
utegną karze w myśl ogólnych postanowień karnych. 

Rrt. 8. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia na 
całym obszarze Państwa Polskiego. 

Warszawa, dnia 20 sierpnia 1920 r. 
ł 

Minister Zdrowia Publicznego: 
w. z. Chodź/w 


