
 
A GYEMSZI - Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatósága 

FoNo VII.-2/2013. számú 
közleménye 

 
a Szabványos Vényminták VII. kiadásának módosításáról. 

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

rendelet 3/A. §-a alapján a FoNo VII. orvosi és gyógyszerészi kiadása az alábbiak szerint módosul.  
A FoNo VII.-nek a GYEMSZI - Országos Gyógyszerészeti Intézet Főigazgatóság jelen közleményével 

történő módosítása az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételt követő 5. naptól alkalmazandó. 
 
 
 
 
 
A FoNo VII. orvosi kiadása 
 
 

ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM 
(Elix. thymi comp.) 

A GYEMSZI-OGYI Főigazgatóság 
2/2013 MAG számú közleménye 

 
Expectorans. Antitussivum. 
 
Javallat: A tracheobronchialis rendszer gyulladásos folyamatai. 
 
Rp. 
 Elixirii thymi compositi 
  grammata centum et quinquaginta (g 150,0) 
  
D.S.: Szokásos adagolása felnőtteknek naponta 3-szor 10 ml-t bevenni. 
 
 
Megjegyzés: 56 g szacharózt tartalmaz. Szükség esetén kodeinium-kloriddal rendelhető: Adde Codeinii 
chlorati centigrammata triginta (g 0,30). A kodein és a nátrium-bromid a járművezető képességet és a 
baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer 
milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy 
baleseti veszéllyel járó munkát végezni. Az anyatejbe átjutó kodeinium-klorid a szoptatott csecsemőben 
mérgezettségi tüneteket okozhat (légzésdepressio, elhúzódó eliminatio, elvonási tünetek).  
 
Hatóanyagok: 
 Tinctura aurantii pro sirupoa: Keserűanyagai cholinerg izgatással fokozzák a nyálszekréciót, 

étvágyjavító. 
 Tinctura thymib: Expectorans, antitussivum, carminativum, antisepticum, stomachicum. 
 Natrium bromatum solutumc: Csökkenti a garatreflexet. 
Ellenjavallat: Alkalmazása tilos enterocolitis és szívelégtelenség fennállása esetén. 
Figyelmeztetés: Terhességben és szoptatás alatt csak orvosi javaslatra alkalmazható. Az anyatejbe átjutó 
brómsó a szoptatott csecsemőben aluszékonyságot, bőrén acnét okozhatc. 
 
 
 
 
 
 
 



A FoNo VII. gyógyszerészi kiadása 
 

 
ELIXIRIUM THYMI COMPOSITUM 

(Elix. thymi comp.) 
A GYEMSZI-OGYI Főigazgatóság 

2/2013 MAG számú közleménye 
  
 

 
  Elixirium thymi compositum     150,0   g 
 
 
Expedíció: 
 Sötét üvegben vagy műanyag tartályban, adagolókanállal. 
 
Szignatúra:  
 Szokásos adagolása felnőtteknek: naponta 3-szor 10 ml-t bevenni. 
 
Expectorans. Antitussivum. 
 
Megjegyzés:  

- A kakukkfű-elixír sűrűségének értéke kb. 1,1705 g/ml. 
- 56 g szacharózt tartalmaz.   
- Szükség esetén az orvos 0,30 g Codeinium chloratummal is rendelheti. 
- A kodein és a nátrium-bromid a járművezető képességet és a baleseti veszéllyel járó munka végzését 

befolyásolhatja, ezért egyénileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely 
adagolási módon történő alkalmazása mellett lehet járművet vezetni vagy baleseti veszéllyel járó 
munkát végezni. 

- Az anyatejbe átjutó kodeinium-klorid a szoptatott csecsemőben mérgezettségi tüneteket okozhat 
(légzésdepresszió, elhúzódó elimináció, elvonási tünetek). 

 
”Hatóanyagok: 
 Tinctura aurantii pro sirupoa: Keserűanyagai cholinerg izgatással fokozzák a nyálszekréciót, 

étvágyjavító. 
 Tinctura thymib: Expectorans, antitussivum, carminativum, antisepticum, stomachicum. 
 Natrium bromatum solutumc: Csökkenti a garatreflexet. 
Javallat: a tracheobronchialis rendszer gyulladásos folyamatai. 
Ellenjavallat: Alkalmazása tilos enterocolitis és szívelégtelenség fennállása esetén. 
Figyelmeztetés: Terhességben és szoptatás alatt csak orvosi javaslatra alkalmazható. Az anyatejbe átjutó 
brómsó a szoptatott csecsemőben aluszékonyságot, bőrén acnét okozhatc.” 
 


