
Gyógyszerformák 

a) szilárd gyógyszerforma:  

capsula, -ae f  kapszula 

granulatum, -i n  granulátum 

pulvis, pulveris m  por 

sparsorium, -ii n hintőpor 

tabletta, -ae f  tabletta 

 

b) lágy (félszilárd) gyógyszerforma:  

bacillus, -i m  pálcika (testnyílásba)  

cremor, -oris m  krém  

emplastrum, -i n  tapasz 

   collemplastrum,-i n ragtapasz 

globulus vaginalis  hüvelygolyó  

globulus vaginalis longiformis hüvelyhenger  

oculentum, -i n  szemkenőcs  

ovulum, -i n  hüvelykúp  

pasta, -ae f  paszta  

pilula, -ae f  pilula  

suppositorium, -ii n  végbélkúp  

unguentum, -i n  kenőcs 

 

c) folyékony gyógyszerforma:  

aerosolum, -i n aeroszol (belégzésre) 

collyrium, -ii n  szemvíz  

decoctum, -i n  főzet  

diluendum, -i n  aromás víz  

elixirium, -ii n  elixír  

emulsio, -onis f  emulzió  

extractum, -i n  kivonat (e. siccum száraz kivonat, e. fluidum folyékony kivonat) 

gargarisma, -matis n toroköblítő  

gutta, -ae f  csepp  

infusio, -onis f  infúzió  

infusum, -i n  forrázat  

inhalasolum, -i n  permet (belégzésre) 

iniectio, -onis f  injekció  

klysma, -matis n  beöntés, csőre  

linimentum, -i n  kenet, balzsam  

liquor, -oris m folyadék 

mixtura, -ae f  mixtúra  

mucilago, -ginis f  nyák  

nasogutta, -ae f  orrcsepp  

oculogutta, -ae f  szemcsepp  

otogutta, -ae f  fülcsepp  

sirupus, -i m  szirup  

solutio, -onis f  oldat  

spiritus, -us m  alkoholos oldat  

suspensio, -onis f szuszpenzió  

tinctura, -ae f  tinktúra  



Főbb drogformák 
 

aetheroleum, -i n illóolaj 

amylum, -i n keményítő 

anthodium, -ii n fészekvirágzat 

bacca, -ae f bogyó 

balsamum, -i n balzsam 

bractea, -ae f murvalevél 

bulbus, -i m hagyma 

cortex, -icis m kéreg 

flos, floris m virág 

folium, -ii n  levél 

frons, frontis f ágvég 

fructus, -us m termés, gyümölcs 

galbulus, -i m tobozbogyó 

galla, -ae f gubacs 

gemma, -ae f rügy 

glandula, -ae f mirigy 

herba, -ae f lágy szárú növény virágos hajtása 

lignum, -i n fa, faanyag 

nux, nucis f dió 

oleum, -i n zsíros olaj 

pericarpium, -ii n gyümölcshéj, termésfal 

pix, picis f kátrány 

pollen, -inis n virágpor 

pseudofructus, -us m áltermés 

pulpa, -ae f pép 

pulvis, -eris m por 

   pulvis conscissus középfinom por 

   pulvis grossus durva por 

   pulvis scissus  durván vágott por 

   pulvis subtilis  finom por 

radix, -icis f gyökér 

resina, -ae f gyanta 

rhizoma, -matis n gyökértörzs (gyöktörzs) 

semen, -inis n mag 

stigma, -matis n bibe 

stipes, -itis m szár, nyél, kocsány 

strobulus, -i m toboz 

succus, -i m nedv 

summitas, -tatis f hajtáscsúcs, virágos hajtásvég 

tuber, -eris n gumó 

A recepteken általában a  

genitivusi alakjukban  

jelennek meg – mint összetevők. 



Csomagolóanyagok 

 

ampulla, -ae f injekciós oldatok befogadására szolgáló üveg 

capsula, -ae f tok, kapszula 

   capsula amylacea      ostyatok, keményítős kapszula 

   capsula cerata      viaszos tok 

charta, -ae f papír 

   charta cerata      viaszos papír 

fictile, -is n tégely (kenőcs, paszta számára) 

hostia, -ae f ostyalap 

lagoena, -ae f palack, üveg 

   lagoena originalis  eredeti (gyári) üveg, palack 

nebula, -ae f ostyalap 

olla, -ae f tégely (régiesebb neve) 

   olla tecta      fedett tégely 

sacculus, -i m zacskó 

   sacculus papyraceus         papírzacskó 

scatula, -ae f doboz 

tubus, -i m tubus (lágyabb állományú kenőcs tárolására) 

vitrum, -i n  üveg (hengeres vagy szögletes) 

   vitrum fuscum       sötét üveg 

   vitrum allatum      hozott üveg 

   vitrum collo amplo      széles szájú üveg 

   vitrum guttatorium      csepegtetős üveg 

   vitrum pileolo tectum      gumisapkával fedett üveg 

   vitrum cum epistomeo vitreo üvegdugós üveg 

 

A recepteken általában a 

Da ad +acc  vagy 

Detur ad + acc / Dentur ad +acc. 

kifejezésekben jelennek meg, vagyis 

accusativusi alakokban. 



Utasítások 
 

adde! adj hozzá 

concide! aprítsd össze 

contunde! zúzd össze 

coque! főzd 

   coquatur! főzessék 

da! add ki 

   detur/dentur adasson ki / adassanak ki 

da ad + acc! tedd …-be 

   detur ad + acc tétessen …-be! 

   dentur ad + acc tétessenek …-be! 

da in + abl! add ki …-ben! 

dentur tales doses No …  Adasson ki szám szerint … ilyen adag! 

divide in doses aequales numero … Oszd szám szerint … egyenlő adagra! 

divide in partes aequales numero … Oszd szám szerint … egyenlő részre! 

fiat / fiant legyen / legyenek 

 

ad libitum  tetszés szerint 

ad manus medici az orvos kezéhez 

ad usum medicinalem orvosi használatra 

ad usum externum / pro usu externo külsőleg 

ad usum proprium / pro usu proprio saját használatra 

ad usum veterinarium állatorvosi használatra 

bis in die naponta 2x 

ter in die naponta 3x 

cito gyorsan 

ex tempore azonnalra, rendelésre 

lege artis műszabály szerint 

sub signo veneni méreg jelzése alatt 

suo nomine saját néven 

 


