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., . . Równocześni~ z ogłoszeniem powołanej w po
przednim ustępie ustawy tracą moc obowiązujZlce 
przed jej ogłoszeniem ustawy i przepisy, wydane 
w przedmiotach, uOdrmowanych tą ustawą. 

Ustawa z dnia 25 marca 1926' r.o zmianie nie
ktÓryc.h przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 f. 

o ;Najwyżslym Trybunalef\dministracyjnym (Dz. U. 
R, P, NI! 37, poz. 237) uzyskuje moc obowiązującą ć.:zŁer
rt~stego dnia po ogłQszeniu ~ tem, że wprowadzone 
w niej nowe posbnowienia o opłatach nie stosują 
si~ do skarg, wniesionych prtedjej wejściem w ży
de, o ile do skargi dołączono opłaty W przepisanej 
dotychczas wysokości, w którym to przypadku maj" 
z.ąstosowanie dotychczasowe przepisy. 

Z chwilą wejścia w życie wymienionej w po
przednim ustępie ustawy" z dnia 25 marca 1926 r. 
traci moc obowiąiującą ustawa z dnia . 22 września 
1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym 
Trybunałem f\dministracyjnym (Dz. U.R. P. N2 89, 
poz.SOO). z zastrzeżeniem, zawartem w ustępie po
przednim. 

f\rt. 39~ 

Wykonanie niniejszej ustawy powierza si~ ' Pre
z,e~owi Rady Ministrów, a o ile chodzi o postano
wienia o opIatach i karach pieniężnych - w poro
zwnienu 2 Ministrem Skarbu. 

401. 

Rozporządzenie, 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 30 czerwca 1926 r. 

W ,prawie wydawania ~aptek środków leczni-
czych i określania ich ceny. 

. .... Namoc:y arl 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej 
ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz P. 
P. P.N! 63 poz. 371). ustawy .Z dnia 28 listopada 
1923 r. w przedmiocie znlesjeni~ Mini$terstwa Zdrowia 
Publicznego (Dz. U. R. P. Ne 131 poz. 1060), § 1 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 9, poz. 86), § 7 
~,ll,Strjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia ' 
1906 r. (Dz. Ust. P. z 19CY7 1'1'2 5), art. 380 rosyjskiej 
ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw z 1905 r. t. Xlii). 
art. 78 j 80 niemieckiej ustawy przemysłowej, zarzą
dza się co następuje: 

, § 1. Właściciele, dzierżClwcy lub odpowiedziałni 
kierownicy ' aptek publicznych i domowych z prawem 
sprzeda;", lekarstw, winni ściśle stosować się do 
taksy aptekarskiej, wydawanej w drodze osobnych 
rozporządzeń I posiadać jeden jej egzemplarz. 

§ 2. Cena lekarstwa, sporządzonego podług 
r.e<:epty, oblicza się przez dodanIe cen: za wydllny 
materjał, z~ naczynie, stosownie do jego objętości 
l· za przygotowa1}ie le,karstwa, stos0wnie dO'~aksy 221, 
pJace przy Teceptur~e." Taksam0 nalęży . obliczaĆ 
w razie sporz~dzel'll.Jal<.o.rstw8 W imnięjśtonej lub 
lWI~kizonej ileś,I • . 

-~~~~-~ 

Cena sprzedażna specyfików farmaceutycznych , 
winna być ustal3nn przez wytwórcę, stosownie do 
ilości preparatu, zawartego w op'akowaniu, przezna· 
czónemdo sprzedaży, przyjmując za podstaw~ obli
czenia należność, jakaby przypadła za 50 proszków, 
100 tabletek, 60 pigułek, . 30 kapsułek żelatynowych 
lUb 12 ampułek do injekcji" o ile specyfik został 
w jednej z tych postaci przyrządzony. , 

§ 3. Ceny za materjały. naczynia i Ipracę przy 
recepturze, określone w taksie aptekarskiej, są 
maksymalne; ceny niższe pobierać . można zarówno 
za lekarstwa, sporządzone na podstawie recept, jak 
i · wydawane w odręcznej sprzedaży. . . 

W razie pobrania za lekarstwo, sporządzone na 
podstawie recepty, ceny niższej od określonej w tak
sie aptekarskiej, należy na recepcie, zwracanej od
biorcy względnie na wydawanej sygnaturze, ()znaczyć 
cen~ podług tej taksy oraz cenę faktycznie pobran2ł. 
. Wszelkiego rodzaju reklamy o pobieraniu cen 
niższych od cen, oznaczonych w taksie aptekarskie}, 
wzglt::dnie ustalonych zgodnie z przepisami niniej': 
szego rozporządz7nia. są wzbronione. .. 

§ 4. Przy odręcznej sprzedaży do ceny mater
jału i< naczynia można doliczać tylko opłat~, ptzewl~ . 
dzianą w punktach b i d pOl. 12 taksy za prac~ 
przy tecepturze. 

§ 5. Najniższa cena każdej jednostki ciężaro~ 
wej, ustalonej zgodnie z przepisami § 6 ust. 1 i § 1:3 
niniejszego rozporządzenia, wynosi .3 grosze, o ile 
w taksie nie jest oznaczOna cena niższa. 

§ 6. Taksa uwzględnia nast~pllj"ce JednosŁki 
ciElżarowe: 0,01, 0,1, 1,0, 10,0 i 100 gramów. Jeżeli 
w taksie oznaczona jest cena tylko dla niiszej Jed
nostki, to dla uzyskania ceny wyższeJ jednostki cenę 
grama, dekagrama lub hektograma należy pomno
źy,ć pr,lez 8, cent:: centigrama i declgrama przez 10; 
dla uzyskania ceny niższej jednostki cenę hektograma 
względnie dekagrama należy rozdzielić przez 8, cenę 
grama względnie decigrama~przez 10. 

Dla, ustalenia ceny grama, wydawanego ponad 
10 gramów, należy cenę dekagrama podzielić przez 
10, dla ustalenia ceny dekagrama, wydawanego po
nad 100 gramów, naJeży cenę hektograma podzielić 
przez 10. dla ustillenia ceny grama, wydawanego 
ponad 100 gramów, należy cenę hektograma padzie· 
Iić przez 100. . 

Cenę 250 gramów i ilości ponad 250 gramów 
oblicza się w stosunku do ceny za jeden kilogram. 

§ 7. Cena. pobierana za kilka gramów, nie 
może przewyis,za~ ceny, oznaczonej dla dekagrama, 
to samo stosujesl~ i do innych jednostek ci~ż~' 
rowych. 

§ 8. Za środki lekarskie, zaordynowane w' pew
nej i1ościki'opli.liczy si~ na 1 gra!TI 20kroplf olej
ków tłustych. nalewek. kwasów mineralnych ro~deń· ' 
czonych fwogóle płynów wodnistych orat CIężkIch 
olejkóweterycznyćhi 25 kropli Innych olejkóW ete~. 
rycznych, eterU octowego, wyskoku eterowego i chlo
roformu,a 50 kropli czystego eteru. 

§ 9. Z~ sproszkowanie substancyj, które dają 
śl~ łatwo ptoszkowac Vi moźdżierżu pbrtehmowym; 
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np. Kali . bromatum, Ferrum sułfuricum i t. p., nie 
należy pobierać lopłaty, przewidzianej przez p. 10 
taksy za pracę przy recepturze. 

. § 10. Przy ustalaniu należności za leki, po
trzebne do przyrządzania lekarstwa według recepty, 
czy też wydawane w odręcznej sprzedaży, w przy
padkach, przewidzianych w §§ 6 i13 rHniejszego roz
porządzenia, należy za poszczególne jednóstki cięża
rowe liczyć cenę, jaka wypadnie z mnożenia lub ' 
dzielenia, przyczem ułamki należy obliczać za jed
nostki. 

§ 11. Za powtórnie wydawane lekarstwa na
leży pobierać cenę podług taksy, obowiązującej 
w chwili wydawania powtórnego. . 

§ 12. Jeżeli lekarz nie poda w recepcie wagi 
obojętnego środka, albo jeżeli do zrobienia lekar
stwa w zapisanej formie potrzebne jest dodanie 
środka obojętnego, w re::epcie niewymienionego, 
wówczas rtależność winna być · óbliczońa za rzeczy
wiście zużytą ilość; nazwa tego . środka i jego ilość 
wi nna być uwidoczniona na recep'cie. , . 

§ .13. Dla . leków, nieobjętych taksą aptekar
ską, ceny sprzedażne należy ustalać w sposób na" 
stępujący: cenę s?rzedażną kilograma leku ustala 
się przez doliczenie 50% do ceny zakupu; dla usta
lenia ceny hektograma, uzyskaną w powyższy spo
sób cenę kilograma dzieli się przez 8; dla ustalenia 
ceny dekagrama uzyskaną w powyższy sposób cenę 
hektograma dzieli się przez 8; dla uzyskania ceny 
grama, uzyskaną w powyższy sposób cenę dekagra
ma dzieli się przez 8; dla uzyskania ceny decigrama, 
uzyskaną w powyższy sposób cenę grama dzieli się 
przez 10; dla uzyskania ceny centigrama, uzyskaną 

, w powyŻS?y sposób cenę decigrama dzieli się przez 
10. Za ceny zakupu mogą uchodzić jedynie ceny. 
wynikające z faktur hurtowych skład9W materjałów 
aptecznych lub fabryk. 

§ \ 14. Dla ustalenia ceny sprzedażnej wód 
mineralnych i innych artykułów, niewymagających 
rozważania i zmiany opakowania, oraz , środków opa
trunkowych, jeżeli cena zakupu sprzeda.wanego arty
kułu nie przekra'cza 5 złotych, można doliczać do 
tej ceny 50%; jeŻeli cena zakupu sprzedawanego 
artykułu jest wyższą od 5 złotych i nie przekracza 
10. złotych - 400/0; jeżeli cena zakupu sprzedawanego 
artykułu jest wyższą od 10 złotych - 331/s%. Za 
cenę zakupu należy uważać cenę, pobieraną przez 
hurtownię lub fabrykę w dniu wydania przez aptekę. 

Na koszty przewozu z innego osiedla ' można 
ponadto doliczać 10% do powyższej. i ceny zakupu. 

Cena, pobierana za specyfiki farmaceutyczne, 
nie może przekraczać ceny detalicznej, wyznaczonej 
przez wytwórcę w myśl przepisów o wyrobie i obro-
cie specyfików farmaceutycznych. , 

§ 15. Doliczanie do ceny preparatów . spirytu
sowych, zamieszczonych w taksie podatku kon
sumcyjnego, pobieranego przez . zarządy miejskie od 
spirytusu, dopuszczalnem jest jedynie z.a zezwoleniem 
państwowych władz administracyjnych II instancji. 

§ 16. Za środki złożone i pojedyncze, znajdu
Jace się w obrocie pod nazwami dowolnie im przez 

I 
wytwórcę nadane mi, nie może być pobrana cera 
wyższa od ceny, ustalonej VI taksie aptekarskiej dla 
tego samego środka pod nazwą naukową lub przy
jętą w obowiązujących farmakopeach, lub też okre
ślającą jego skład; np. za Protosi! nie może być po
brana cęn3 wyższa od ustalonej w taksie na f\rgen
tum proteinicum, za f\drenasolum solutum lub ~u
prareninum solutum nie może być pobraną cena 
wyższa od ustalonej w taksie na f\drenalinum syn
theticum solutum i t. p. 

Za środki o nazwach, dowolnie im przez wy
twórców nadanych, wymienione w taksie ze wskaza
nien firmy wytwórczej, może być pobrana cena. 
w taksie dla nich ustalona, wówczas tylko, kiedy 
bądź kupujący żąda preparatu oryginalnego, bądź 
lekarz uzupełni receptę przez dodanie obok nazwy 
środka, firmy wytwórczej , lub słowa "oryginalny" 
(w skróceniu j,oryg"). 

W przypadkach wyżej (ustęp 2) przewidzianych 
winien być wydany środek oryginalny. 

§ 17. Dołączone do 6-go wydania farmakopei 
rosyjskiej wykazy f\i B wstają uzupelnione, względ
nie zmienione w sposób, wskazany w załączniku 
N2 1 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 18. Na obszarze b. zaboru rosyjskiego 
i austrjackiego artykuły, oznaczone w taksie krzyży
kiem (+ l" ~ mogą być wydawane jedynie na, recepty 
lekarzy i lekarzy weterynarji, a ' ponadto na obsza
rze b. zaboru rosyjskiego również na recepty felcze
róW przy zachowaniu przepisów § 19 niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 19. Na obszarze b. zaboru rosyjskiego środki 
lecznicze, oznaczone . w taksie krzyżykiem ( + h 
a objęte wykazem B, dołączonym do niniejszego 

. rozporządzenia, mogą być wydawane również za re
ceptami felczerów, upr:lVmionych do wykonywania 
praktyki. 

§ 20. Lekarstwa do zewnętrznego użytku mo· 
gą być wydawane powtórnie podług tej samej recepty, 
o ile le!<arz w recepcie nie zastrzegł, że powtórzenie 
jest wzbronione. Injekcje podskórne. dożylne i t. p. 
mogą być wydawane powtórnie, o ile w . skład ich 
nie wchodzą artykuły, oznaczone w taksie krzy-
iykiem (+). . 

§ 21. Lekarstwa do wewnętrznego użytku 
mogą być powtórnie wydawane; o ile lekarz . w re
cepcie nie zastrzegł, że powtórzenie jest wzbronione 
i gdy w skład ich nie wchodzą artykuły z wykazu 
f\, dołączonego do niniejszego rozporządzenia. 

Ograniczenia powyższe nie mają zastosowania 
w przypadkach, kiedy na pierwotnej recepcie ozna
czono, że powtórzenie jest dozwolone i w jakim 
okresie oraz odstępach czasu może być dokonane~ 

Lekarstwa, w których skład wchodzą środki, 
oznaczone w taksie krzyżykiem (+) w dozie,. prze
wyższającej normę, podaną w obowiązującej farma
kopei, mogą być wydawane tylko za pierwotną re
ceptą, napisaną zgodnie z wymaganiami ' § 23 ninięj
szego rozporządzenia. 

§ 22. Jeżeli w recepcie zapisano środek, ozna
czony w taksie aptekarskiej krzyżykiem (+) w do- . 
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,·Zle, przewyżśzającej podaną w obowiązujących far
makopeach i przytem nie słowami i bez wykrzyk

,,' nika; to lekarstwo nie może być wydane bez uprzed-
. niego porozumienia się z lekarzem. . 

W razie niemożności porozumienia się z ' Ieka
. ~rzem, należy wydać le:<, oznaczony w taksie ' krzy~ 

zykiem (+) w takiej ilości, aby , dawka dzienna nie 
przewyższała podanej w farmakopei: 

§ 2~. Lekarstwa, w któ,rych skład wchodzą 
środki , silnie działające, ob~te wykazem ft, doł~zo
nym do niniejszego rozporządzenia, nie mogą być 
wydawane w większej ilości od zapisanej w recepcie. 

§24. W b. ' dzielnicy pruskiej zachQwują moc 
, obowiązującą dotychczaspwe przepisy, dotyczące wy
. d.awania z aptek trucizn i artykułów, gwałtownie 

·działających. 

~ § 25. Na pisemne ' lub · ustne żądanie osób, 
nieuprawnionych do zapisywania recept, mogą być 

, wydawane bądź pojedynczo, bądź w mieszaninach 
; tylko te' środki; które nit:! są oznaczone w taksie 
', krzyżykiem (+), a ponadto: 

I. Do wewnętrznego , użytku: . 
a) Santoninum w ' postaci pastylek, zawierają

cych nie więcej,hiż po , 0.05 Santoniny; 
'b) Radix Ipecacuanhae pulverata w . pos~aci 

pastylek, zawie'rających nie więcej, niż po 
0.01 Radix Ipecacuanhae; 

c) Sirupus Ipecacuanhae; 
d) proszki od bólu głowy o następującym 

składzie: 
1. Coffeini 0.05, Phenacetini 0.3; I . 

2. Cóffeini 0.05, f\midopyryni 0.25; 
3. Coffeini 0.05, PhenaceŁini 0.3 lub ftmi

dopyrini 0.25, f\cidi acetylosalicyłici 0.3; 
4. Coffeini 0.05, Phenacetini 0.3 . lub ftmi

dopyrini 0.25, F\cidi acetylosalicylici 0.3, 
Cuaranae pulveratae 0.3. , 

Na zewnętrznej stronie ~pakowania tych prosz
'. k.ów oprócz firmy apteki winien być umieszczony 
, ~ iGh skła,d w pelnem brzmieniu, oraz napis: "prostek 
(względnie proszki)przeciw bólowi głowy dla dorosłych". 

Nadawanie powyższym proszkom przeciw bólowi 
. głowy nazw dowolnych, chociażby prawnie zastrzeźo
nych, jest wzbronione. Cenę ich, o ile nie jest ona poda
na w obowiązującej taksie ąptekarskiej, należy obliczać 
według tej taksy w stosunku co najmniej 50 prosz· 
ków, licząc za materjał, za zmieszanie proszków (poz. 
11 p. b. taksy 'zaprace przy recepturze), za dozo
wanie (poz. 12 tejże taksy), 'oraz za pudelko, o ' ile 
jest użyte do wydawania proszków. 

II. Do odkażania: , 
a) ftidum caJbohcum ·purum; 
b). Cuprum culfuricum; 
c) formalinum. 
m. Do zewnętrzn'ego użytku: 

a) F\rgentum nitricum w pałeczkach -oprawnych; 
b) Tinctura Jodi; , 
c) F\cetum i Tinctura Sabadillae; 
d) Chloroform w mieszaninie z tłuszczami. lub 

spisytusem, o ile mieszanina nie zawiera go 
więcej, niź20fJ /o; 

e) Zincum sulfuricum; 

/ 

------------------------------------
' f) fol. Strammonii w mieszaninach ziół do pa-

lenia. . 
Na opakowaniu środków, wymienionych pod 

II i III, winien ' być umieszczony wyraźny, rzucający 
się w oći.y, napis: "Obchodzić siąostrożnie",a . na 
środkach, wymienionych pod II, pon~dto l1api~~ ,,00 
dezynfekcji" . 

§ 26. " Lekarstwa według recept przyrządzać 
należy kolejno, z wyjątkiem oznaczonych dopiskiem 
"cito", "statim", w którym to przypadku lekarstwo 
należy przyrządzić , j wydać poza kolejką; w wypad
kach zatruć żądana odtrutka winna byćwyclana nie-
zwlocz.nie. ' ł 

§ 27. " , Każda recepta, według ~. której · .ma' być 
wydane' lekarstwo, powinna być oznaczona kolejnym 
numerem i otaksowana. Jeżeli n.a recepcie przepi
sane jest· więcej, niż jedno lekarstwo, to każde 
z nich powinno być oznaczone osobnym numerem. 
Przy taksowaniu należy oznaczać osobno cen.ę każ
dego środka, a ponadto na recepcie powinna być 
oznaczona cena, pobrana za naczynia, w którem 
lekarstwo zostało 'wydane, oraz kwota, pobrana za 

, prac~ przy recepturze (taxa laborum). 
Na receptach, zwracanych chorym, powinna 

być ponadto, uwidoczniona firma aplekii data przy
gotowania '. ł.ekarstwa. 

§ 28. Lekarstwa do wewnętrznego uzytku po
winny być zaopatrzone w sygnatury białego koloru, 
do zewnętrznego użytku w ; ' sygnatury czerwonego 
koloru, do ws?elkiego rodzaju wstrzykiwań pod skór, 
nych, dożylnych i t. p" w sygnatury' niebies!\iego 
koloru. ' 

§ 29~ Śroąki lecznicze, które obowiązujące 
farmakopee nakazują przy przechowywaniuzabezpie
czać . od wpływów, światła. bądź też . lekarstwa; zawie' 

, rające te środki, należy ' wydawać w naczyniach, 
chroniących je od tych wpływów. 

§ 30.· , Na sygnaturze wydawanych z aptek zlo
żonych przetworów farmaceutycznych (galenowych), 
przyrządzonych według przepisów , odmiennych od 
przepisów farmakopei ' lub urzędowych m::lnuałów, 
lub takichże przel';vorów, przepisami 'temi nIeobję
tych, winien być podany przepis. według którego 
przetwór ten został przyrządzony. ' . 

§ ,31. Na opakowaniu wszystkich wydawanych 
z apt~k ś.roclków leczniczych tak pojedynczych. jak 
j złożonych, bez względu na postać wydawanego , 
środka, powinna być uwidoczniona firma apteki, jej 
adres i nazwa środka lecznicznego. 

§ 3~. Jeżeli lekarz ' bez bliższegookreśleni~ 
zapisze środek. który utrzymuje się w aptece wga· 
tunku surowym i oczyszczonym, natenczas należy 
zawsze wydać lek w gatunku oczyszczonym; jeżeli 
zaś przepisany jest lek bez podania stopnia koncen~ 
tracji, a · ten utrzymuje się w aptece w różnych stop~ 
niach koncentracji. należy zawsze wydawać gatunek 
rozcieńczony lub łagodniejszy. 

§ 33. Za środki lecznicze i opatrunkowe, wy
dawane na kosz,t instytucyj państwowych i samorzą
dowych, osoby wymienione w § l niniejszego roz-
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porządzenia, winny pobierać ceny zniżone, uzyska.ne 
przez potrącenie od norm ogólnie w 'chwfli ' wydania 
tych środków obowiąz.ujących na~tępującego opustu: 
od I.ekarstw, przepisariych w formie recepty ' 20%, 
c:>rl środków tecznkzych i opatrunko.wych,pi'zepisa
nych nie w formie recepty (śprzedaź odręćzna) 5%. 

Obowiązek pobierania cen zniżonychw.'powyz
si.y sposób ciąży jedynie wtedy, gdy: .' ".. . . 

a) należność ·za pobrane lekarstwajesŁ uiszczona 
przy odbior.hę lekurstwa lub w ciąg.u 30 dni 
od daty złozenia rachunku, I ·':. , 

h) gdy dana instytucja samarli.ę . 40starcza 
w ternże osiedlu lekarstw chorym tej samej 
kategorji, dla której żądane je~t, .lekprstwo . 

. § 34_ Preparaty, wyszczególnion/i:! ' Vi załąCzniku 
N2 2 do ninieiszego rozporządzenia, pćwi-nny posia
dac skład, podany w tym załączniku~ ; 

' "l: 

§, 35. Sposób wydawania z aptek substancyj 
i przetworów odurzających i eteru etylowego oraz 
wysokość opustu od taksy , , ą1a .. ,kas . cl'loryj:h są. 
unormowane w osobnych rozporządze.niach . . , 

~ 36. Przekroc.z.e,l1i~ , ni;lie.jszego rozporządzenia ~ 
będą l~arane w ' myśl ob,o:viTą.z.ujących ustaw. 

I" , ... ,. "I .,:. 
. . : ".: .; .;:- .~ -3 'i " ~j , , 

§ 37 . . Rozporządzenie n ~!;lieisze.ob()wiązuje na · 
całym obszarze Rzeczypospolitej Pol:skiej , od· dnia • 
ogłoszenia; jednocześnie traci ,;m o.c: ; obowją~ujllćą: roz
porządz~nie }~inistra ~P.rąVV Wewnętrznych z dnia 
24 marca 1925, r. (Dz. (Jr R. P. !'f~ 41, poz. 282). 

Minister Spraw Wewnętrznych:· Mlodżianowski 

Z;Jłc:cznik N!1 1 do rozrorzadzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dn. 30 ,Czerwca 1926 r: (poz. 401). 

Wykaz 1\ 
. ", .B ~. ,:;. 

obejmującycz~ściejuźywane środki lecznicze. które apJeki-' 
obowiązaf'ie"są : przechowywać w szafie zamkniętej. 

Rcidum arseni~osum sa lia et praeparata ejus. 
to arsenicicum salia et pra~p,arata ejus, 
.. diaethylbarbituricum (Ver6nal);' 

f\coniŁinum et sal\a ejus. 
f\daIinuFll. 
F\ether. 
f\pomorphinum hydrochloricum. 
f\recoHnum et sa~ia ejus. 
flrsenobenz.olum ,(s2Ilvarsan) i }ego pochodne. 
f\tropinum et saHa ejus. 
Chloralum hydraturn. 
Cocainum et salia ejus. 
Dioninum (F\ethylmorphium, hy:dróchloricum). 
Duboisinum et salia ejus. . . 
Heroinum (Diacethyłmorphium) et salia ejus. 
Homatropinum et salia eJus. ., , 
Hyoscinum et salia ejus. . , 
Hyascyaminum etsalia ejus. 
Hydrargyri salla ornnia. __ 
Exoept: Hyd"arg. cbloratum mitc,et · ~vlfuratum. 
Luminalum. . 
Medinalum. 
Natrium acetyl arsaniHcum (ł\rsacetj~u.:n). 

Natrium arsanilicum (f\toxylum). 
. l 

Natrium kakodylicum. , . .. . 
Natrium methylarsenicicum (F\rrhenalum). 
Nitroglycerinum. ć .. ,c.·· ,; , 

Oleum Crotonis, "" . . 
Opium, alcaloida ' et} ~pt~.ęparata ejus. , .. ' I 

Except. Codeinum:et'sdJia ejus, Tinc,tura. Opii : 
ben~oica, Emplastrct et unguenta cu~ Opio. 

Ouabainum. . 
Pantoponum et praeparata similitl. 
Phosphorus. 
Physostigminum et salia ejus • 

. . ~iloca.rpinum e~ : s.,a.li '~. 'e~s. · . 
Scćpblamfnum " e't salta ejus. 
StrophantimJm. > . ."' 
Strychninum et saHa'· ejos. 
Sulfonalum. 
Suprareninum,F\drenalinumet:praeparata similia. 
Trionalum. 
Tropacocainum et salia eius. 
Veratrinum. 
Yohimbinum. 

. ,, _- J "'" '_ 

., '" 

Wykaz B 

obejmującyczęściej .używane środki J.ecznkze, ktare aptekt 
obowiązone-, są przechowywać oddzielnie od innych~ ~, ' ' : 

f\cetanilidum. 
Rcetpnenetidtnum. 
Flc:etum Se:badłllae. 
ł\cldum carbołicUin · c:rysŁl!lIisetum. 

" . " ilquefactum. 

" 
fJ 

• 

chromicum, 
formil;j(;;um. , 
hvdtoch lorlcurnpuf.ym. 
nitf!CUffiPlitUri1 • 

. "?. 

. Rcid~m nitricum fumans. 
II . oxaliC'um . 
., pyrog~ll!cu!'l1;: ''' ' 
" sulfuricum RIJ,l;;Um,. 
" trichloraceticum. ' 

F\ethyłum chloratum. 
Agarł<:inum. 
F\gurinum. 

" 'f\Ty-pinum et sali a ejLl$. 
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ł\midópy,rinum. 
f\mygdatinum. 
F\mylium nitrosum. 
F\naestesinum. 
F\ntipyrinum. 

Ił Coffelno citricum. 
" salicylicum. 

Rqua F\mygdalarum amararum. 
.. Lauro·cerasi~ , 

F\rgentaminum. 
Rrgentum col\oidale. 

lO nitricum fusum et crystallisatum. 

" .. cum Kalio nitrico. 
f\tophanum. 
Baryum carbonieum. 

" chloratum. 
Borovertinum. 
Bromipinum. 
Bromocolum. 
Bromoformium. 
Bromum. 
Bromuralum. 
Bulbus Scil\ae et praeparata ej:Js. 
Except. Sirupus Scillae. 
Cantharides. 
Chloroformium. 
Cholevalum. 
Chrysarobinum. 
Citrophenum. 
Codeinum et sali a ejus. 
Coffeinum " " 
Collodium cantharidatum. 
Cotarninum et salia ejus. 
Crotonchloralum hydratum. 
Cupri salia omnia. 
Digalenum. 
Diuretinum. 
EucainumB. 
ExŁractum Cacti grandHlori. 
Flores Convallariae majalis et praeparata eorum. 
Folia Belladonnae et praeparata eorum. 

.. Coca et praeparata eorum. 

.. Digitalis" " 

.. Hyoscyami" " 

.. Jaborandi.. .. 
Ił Stramonii.. " 

Formaldehydum solutum. 
Fructus Colocynthidis et praeparata eorum. 

" Papaveris immaturi et praeparata cwrum. 
Gummi·resina Euphorbium. 

" Cutti. 
Helmitolum. 
Herba f\donis vernaliser praeparata ejus. 

.. Cannabis \ndicae " 
" Conij Ił 
"Lobeliae .. 
Ił Sabinae .. 

Hexamethylentetraminum. 
Hydrargyrum c:hloratLim. 

" 
" • 

Hydragyrum sulfuratum. 
Hydrastininum et salia ejus~ 
Hydrastinum .. ~ 
Jodolum. 
Jodum. 
Jothiom,Jm. 
Kalium bichromicum. 

.. '. hydrooxydatum. 
" " solutum. 

Kreosotum e Pice Fagi. 
Kresolum. 

" 'liquefactum. 
La.ctophenetidinum • 
Naphtolum. 
Novocainum. 
Oleum Sinapis aethereum. 
Orexinum tannicum. 
Paraldehydum. 
Phenolphtaleinum. 
Plumbum 8!i;eticum. 

Ił " 
l>uicum sorutwn: 

" jodatum. 
Podophylltnum. 
Poliothionum. ' 
Pyrilmioonum. 

.. camphoratumk 
~ . salicylicum . . 

Radix Belladonnae et pr~parał8 elu3~ , 
" Ipecacuanhae" ." 

Rhizoma Veratri 
Sajodinum. 
Sałophenum. 
Santoninum. 

• 

- ~cale: cornutum et praeparata ejus. 
Seminll Colchic;:i" eorum. 

• SabadilJae Ił • 

n StropłHmti OJ " 

" Strych n i n n 
Sirupus Codeini. 

" Forgeti. ' 
Sparteinum sulfuri<;um. 
Stlbii salia omnia. 
15xcept. Stibium sulfuratum nigrum: 
Stcvainum. 
SŁypttcinum. ' 
Theobrominum ęŁ salia ejus. 
Theoc:inum 
TheophyHinum fi 

Tinctura Jodi. 
" " 

" Cąnthiuidum. 
" Opii bellzoica. 

Trigeminum. 
Tubera Rconlti et praeparata eorum~ 

" Jalapae Ił " • 

Urotropinum. 
Zinci salia omnia . 
Bxcept. Zi(l(lum QKydatum. 

.-

__ ' 1 
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Załącznik Nil 2 do rozporządzenia Mlrilstra Spraw 
Wewnętrznych z dn. 30 czerwca 1926 r. 

ExŁradum Colae, saccharaŁum granulatum. 

i 

Extracti Nucum Colae spissi 5, 
Sacch. albi . 95, 

Kola ziarniste. 

\. 

f\quae destillatae q. s. 
zarabia się , na gęste ciasto, przeciera przez sito z otworami o średnicy o\<;oło 2 milimetrów i wysusza 
przy temperaturze 40° C. 

Glycerophosphatum granulatum. -. Glicerofosfat ziarnisty. 

Caleii glyceryno·phosphorici 5, 
Natrii.. " l, 
Sacchari 'albi pulverati 94, 
f\quae destillafae q. s. 

przyrządza si ę jak ExŁractum CoJae saccharatum granuiatum. 

GlycerophosphaŁum granulatum cum ferro. 

Ferri glycerinophosphorici 1, 
Caleii II 5, 
Saccharialbi pulverati 94, 
f\quae destillatae q. s. 

Glicerofosfat ziarnisty z żelazem. 

przyrządza się jak Extractum Colae saccharatum granulatum. 
, 

GlycerophosphaŁum granulatum cum Lecithino, 
Glicerofosfat ziarnisty z lecytyną. 

Caleii giycerinophosphorici 4, 
Natrii " l. 
Lecithini ex ovis 1, 
Sacchari albi pulverati 94, 
f\quae destiilatae q . s. 

tPi"z.It'rządza si'! jak Extractum CoJae saccharatum granuJatum. 

Cilycerophosphatum granulatum cum Magnesia. 
Glicerofosfat ziarnisty z magnezją. 

Calei i glycerinophosphorici 4, 
Natrii .,1, 
Magnesiae glycerinophosphoricae ,1., 
Sacchari albi pulverati 94, 
f\quae destil!atae q. s. 

przyrządza się jak Extactum Colae granuJatum saccharatum. 

LinimęnŁum restaurans. RestituHons fluid. 
; 

Tincturae Capsici 50. 
, Spiritus camphorati 100, 
Liquoris f\mmor.lii caustici 100, 
Spiritus Vini 90% 100, 
. " aetherei 100, 
Natrii chlorati 50, 
f\quae destillatae 400, 

miesza się i filtruje. 

" 
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FerraŁini 50, 
liquoris Kalii arsenicosl 4, 
Glycerini 200, 
Spiritus Vini 9(jl/o 75, 
Essentiae Marasquino 5, 
f\quae destillatae 666, 

rozpuszcza si~ i filtruje. 

Triferrini 15, 
Natrii bicarbonici 11, 
f\quae destillatae 632, 
Natrii dtrici 8, 
Sacchari albi 155, 
Spiritus Vini 90°/0 170, 
Tincturae aromaticae, 

" Cinnamoni, 
" Van~lae aa l, 

Dzietmik Usta~. Poz" 401. 

Liquor FerraŁini arseniatus. 

/ 

Llquor Trlferrłni compositus. 

" Chinae compositae 2. 
rozpuszcza si~ i filtruje. 

Trifferrini 15, 
Natrii bicarbonici 11, 
f\quae qestillatae 632, 
Natrii citrici 8, 
Sacchari albi 155, 
Spiritus Vini 9ft/o 170, 
liquoris Kalii arsenicosi 4, 
Tincturae f\uranti corticis 4, 

,, ' aromaticae, 
lO Cinnamomi, 
" Vanillae aa l, 

Liquor Trifferrini compositus arsenletus. 

" Chinae compositae 2. 
rozpuszcza sią i filtruje. 

MeJ Consolidae. MI6d :!ywo'koetowy. 

Radicis Consolidis conc. 30, 
lO Glycyrrhizae conc. 30, 

Spiritus Vini 9(jlo 50, 
f\quae destillatae 400, 

wytrawia sią ' w przeciągu 48 godzin . i w 309 cz. cedzonki rozpuszcza: 
Sacchari albi 400, 
Melis depurati 280, 
Extracti Castąnaeae fluidi 20. 

Mel Foenlculi. Miód koperkowy; 

Fructum Foeniculi contusorum 100, 
Spiritus Vini 90% 50, 
f\quae destillatae 400, 

wytrawia sią w przeciągu 48 godzin i w 300 cz.cedzonki rozpuszcza: 
Sacchari albi 400, 

potzem d6daje: 
Melis depurati 250. 

OJei Eucalypti 1, 
Mentholi 2, 
Gummi arabici 100, 

PastiIIi cum Mentholo et Oleo EucaJyptl. 
Cukierki mentolowo-eukaliptusowe. 

lltassae ad confectionem q. s. fiant pastiIIi Nr. 1000. 

785 



7~ 
~ ._ -_ .... .. -

Piperazini puri 40, 
Natrii bicarbonici 460, 
f\cidi citrici 80, 

" tartarici 300, 
Sacchari albi 120, 
Spiritus 95% q. s. 

przyrządza się jak ExŁradlim Colae sacdiaratum granulatum. 

Ni 681 
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Sirup.us Caricae cum 'lJfłłla' ..... Aiyl'qp fi~fPNY« ;;enesem ..... Kerjfjg. 

Do syropu, otrzymanego z: 
Decocti fructum Ficus Caricae e 50 ad 300. 
Sacchari albi 500, 

dodaje się: 
Extracti fluidi foliorum Sennae sine resina 200, 
Tincturae aromaticae 2. 

Codeini 2. 
Sirupi simplicis 950. 
Sirupi Coccionellae 48. 

Sirupus Forgeti. Syrop Forg~ta. 

Sirupus hypophcsphorosus compositus cum Stryc.hnlno. 
Syr-(j)p podfosforowy ze strychniną. 

Mangani hypophosphorosi: 
F erri " aa 2.25, 
Kalii dtrki 5, 
f\cidi citrici 2, 
f\quae ' destillaŁae 60, 

rozpuszcza się. Oddzielnie przygotowuje się rozczyn z: 
Calcii hypophosphorosi 35, 
Kali " 17,5, 
Natrii .. 17,5, 
Chinini hydrochlorici 1,12, 
Strychnini nitrici " ' 0,15, 
f\quae destillatae' 480. 

oba rozczyny miesza się i po odstaniu filtruje. Do pr~esączu dOQ8je sil~; 
Sącchari albi 775, 

I rozpuszcza bez ogrzewania. 

f\c:idi tannici 4, 
Spiritus Vini 50, 
Jodi puri 2, 
Extracti Ratanhae 5,5. 

~ Skupu$ jOd.otannłcus phosphorł(us. 

ogrzewa się na kąpieli wodnej do zwlązania jodu, poc:zem miesza ~i~ ~ ro~twO,r,em, przyr;z~d,l:Qnyrn 1:: 
Calcii hypophosphorosi 16, . 
Sacchari albi 150, 
f\quae , desŁillatae 100, 

i w końcu dodaje się: 
Sirupi Cerasorum 700. 

Kalii sulfoguajacolici 70, 
f\quae destillatae 330, 

po rozpuszczeniu dodaje się: 

Sirupus 'Kolii sulfogąajacolici compositu3. 

Extracti fluidi corticis f\urantii 50, 
Spiritus Vini 90% 50, 
Sirupi simplicis 500. 
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. SirUpul' Thymi '(:Qmp~nlitus cum NatriO' bromato. 

Extracti Thymi fluidi 200. 
Spiritus Vini 90% 35, 
Natrii bromąti 15, 
Sirupi simpłicis 750, 

ąpiritus Vini!ilallicl/.s cum ~qJe pro usu extC;~':lQ. fraązbranntwei~.,. 
Wqd"ą fr",iu:ilska z solą.' 

Natrii chlorati 50~. · .. ~. I 
Cognąci 50, . , . 
Spiritus Vini dButi 950, 
Olei Viti~ v;nif~rą~ gtt. X. 

Tinct.urc;l FcrrQ-Mangani a,cypąti $l!cqJ1i:mJ~j. 
(Liquor Ferfo-Mz;nQ~ni P*y4fl~igu;cluIflMi), ' 

Ferrj oxydati ~accharati (2,8."".;3% Fę) 200, 
I-iquoris MaTJgani gly.COSClti (2°/()Mn .)~0, 
f\quae d~stillątae 644, .. ' . " , . ; 
Spiritus Vini 90% 10P, 
Tincturae ł1Llfal1tii corcie;", ;3, 

'! ąrornaticaę 1,5, 
'! Vi:lnillae 1,5, 

fl.ethęrjs ącetici gtt. V • 
.... D ' ł'- .:" :: .. " _ : ' r~~ >": " . . . 

Tinct\łrD f&Fi'(),Mangani Q~ydati sa~cl.<!ąr~~ : (t~ Rrli.CUJO., 
(Liquor ferro-Man~ani oxydali sąccharaŁi c. f\rsęno). 

Tincturaę Ferro MaIlgani oxyqąti ~~c;:c;:harąti99Q, 
Liqworis Kalii cucenicosi 10. 

; : .\ <. 

ferri Qf(ydati ~accharini 75. 
f\quąe destillatae 574. 

po rozpu!Szczeniu dodać: 
Sirupi sirnplic:;is 180 .. 
Spiritus Vini 90% 165. 

Tjn~1:ur;t fęrri oxydąti !!ac;c.łtarat;, 

(Liquor Ferrióxydatj :>ą'Cch~ratj); . 

Tincturae f\urantii corticis 3. 
" ąromąticaę 1,5. 
" Vanillae 1,5. 

f\etberis acetici gtt. V. 

Tin(:tiri Fcr.r·i · Qlty~ati $~ccharati euń1-1łrsenQ/ 
(Liquor Ferri cnydati -saccharati cum F\rseno). 

Tincturae Ferri oxydati saccharati 996. 
Liquoris Kalii arsenicosi 4. 

I 

" -, . ":"ic,., ;~, , ~gentu~ Hf~~I, ~or~cicum lJlenthol.o,@~,~o.mentoJ. 

Mentholi 1, . 
f\cidi borici 24, 
Vaselini ame,ricani albi 96, 

'Mentholi 50, 
Methylii . salicylici 200, 
Lanolini 750, 

Unguentum Methylii saticyJici cum Mentholo. 
Balsam mentolowo-salicylowy. 

'0 -.... "" .l" " 
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