UTVÄRTES LÄKEMEDEL
undergrupp: Fasta typer
–

–
–

Plåster (lat. emplastra): Att anbringas kutant, vanligast är häftplåster (emplastra adhesiva) och sårplåster (e.
vulneraria) men också hudretande plåster (el. Papper = Charpi) avses att anbringas huden (e. derivantia). En ny typ
av plåster är sådana att tillföra ämne in i kroppen via huden, t.ex skopolamin- eller nikotinplåster (rörelsesjuka,
cigarettavvänjning).
Stift (lat. styli) och Cerat (lat. cerata): Vanligen i kakaofett (oleum cacao) utlöst aktiv princip (substans, utdrag el.
extrakt) avsedda att anbringas lokalt, som stift vid acné t.ex.
Puder (lat. conspergentia): Vanligen bestående av talk (talcum) för pudrande av hudytor och verka fuktminskande
främst.

undergrupp: Halvfasta typer
–

–

–
–
–

Grötomslag (lat. cataplasma): Blandningar av mer el. mindre bearbetade växtdelar, ofta ihopbundna m.
bindeämnen till en grötliknande massa att anbringas lokalt och ofta uppvärmda. T.ex Cataplasmatis symphyti
(Vallörtsgrötomslag). Föråldr.
Salvor (lat. unguenta): Kan anges beroende av konsistens (SE Pastor, Krämer, Lotioner) eller användningsområde
som Unguentum molle (mjukgörande salvbas), eller beroende av innehåll U. zinci oxidi (zinksalva), eller beroende
av salvbas Vaselina (vaselinsalvor), Cera (vaxer), eller var de ska användas t.ex Oculenta (ögonsalvor).
Pastor (lat. pastae): Mycket tjocka salvor.
Krämer (lat. cremores): Flytande salvor.
Lotioner (lat. lotio): Mycket tunnflytande salvor.

undergrupp: Flytande typer
Ögonvatten, ögonsköljmedel (lat. Collyria): Isotona, filtrerade lösningar avsedda till ögonsköljningar.
Liniment (lat. Linimenta): Flytande lösningar (vanl. blandningar) avsedda att anbringas lokalt.
Ögondroppar (lat. Oculoguttae): Isotona, filtrerade lösningar avsedda att idrypas konjunktival-säcken och verka i
ögat.
–
Näsdroppar (lat. Rhinoguttae): Isotona, filtrerade lösningar att idrypas näsborrarna eller sprejas in i näsborrarna
(nässpray) att verka lokalt mot slemhinnan.
–
Vagitorier (lat. Vagitoria): Vaginal -piller, -stavar att uppföras i vaginan och att verka lokalt på slemhinnan.
–
Suppositorier (lat. Suppositoria): Tabletter (konformade) att uppföras rektalt och verka på slemhinnan.
–
Lavemang, klysma osv. (lat. Enema): Lösningar att spola rektalt. Delvis föråldr.
–
Munsköljmedel (lat. Gargarisma): Flytande lösningar för sköljning av munhålan eller gurgling.
–
Gel, Slem (lat. Mucilagines): Lokalt verkande (ofta irritationsminskande) medel med slemaktig
–
–
–
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