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Aanvulling z 2  van het F N A  

P arenterale toedieningsvormen 

Omstreeks 3o maart is aan alle abonnees de 
i2e aanvulling van het FNA gezonden, bestaan~ 
de uit band vi en band vii met een honderdtal 
voorschriften van her hoofdstuk Parenterale 
toedieningsvormen, met een eigen index. De 
voorschriften zijn gekozen en opgesteld door 
de Werkgroep Bereiding en Apparatuur van de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapo- 
thekers en ze zijn door de Afdeling Praktische 
Farmacie van het LNA geschikt gemaakt voor 
opname in het t~NA. De Werkgroep heeft nog 
meer voorschriften van dit hoofdstuk in voor- 
bereiding, die te zijner tijd eveneens in her FNA 
zullen worden uitgegeven. Door de Analyti- 
sche Werkgroep van de Nederlandse Vereni- 
ging van Ziekenhuisapothekers en de Analyti- 
sche Afdeling van het LNA wordt gewerkt aan 
het uitgeven van Verkorte Onderzoekvoor- 
schriften, behorende bij de nu opgenomen be- 
reidingsvoorschriften. 

De gebruikelijke toelichting op de achter- 
zijde van elk v0orschrift wordt bij deze aan- 
vulling niet gegeven; dit zou de uitgave van 
deze voorschriften te lang hebben uitgesteld. In 
plaats hiervan is door de samenstellers onder 
vrijwel elk voorschrift naar de desbetreffende 

literatuur verwezen. 
Met grote nadruk wijzen wij op het belang 

van het lezen van de inleiding van dit hoofd- 
stuk (I.I en 1.2). Hierin treft men onder meer  
aan de keuze van filtratie- en sterilisatieme- 
thoden en hierin wordt ook het verband met de 
Ph.Ned. vm gelegd. 

Bij de vormgeving van de voorschriften is 
rekening gehouden met de wensen van dege- 
nen die deze voorschriften het meest zullen ge- 
bruiken: de ziekenhuisapothekers. Dit heeft 
onder andere tot gevolg gehad dat de naam van 
het preparaat bestaat uit het werkzaam be- 
standdeel in het Nederlands, gevolgd door de 
sterkte-aanduiding. Als synoniem is de volledi- 
ge naam van het preparaat in het Latijn opge- 
nomen, met daarnaast soms nog een Neder- 
lands synoniem. De banden vi en vii hebben 
een eigen index met het oog op het gebruik van 
deze banden; in een andere ruimte dan de ban- 
den I t/m v. 

Met vragen, opmerkingen en suggesties naar 
aanleiding van deze voorschriften, gelieve men 
zich bij voorkeur - liefst schriftelijk - te wen- 
den tot de secretaris van de Werkgroep Berei- 
ding en Apparatuur: Drs. E. W. DE FLINES, Apo- 
theek Haagse Ziekenhuizen, Escamplaan 900, 
Postbus 43IOO, 2547 EX 's-Gravenhage. 

Y. BOER 

H. L. M. COX 
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ChemProductlndex A-G. xxx + ioi 5 blz. 
ChemProductIndex H-Z. 964 blz.; prijs ge- 
bonden DM 29o , -  totaal. ISBN 3-1 I-O0214I-2. 
ChemSuppliersDirectory. xxIx + 980 blz.; prijs 
gebonden DM I5O,--. ISBN 3-ii-oo4273-8. 
ChemAddressBook. xxxI + 819 blz.; prijs ge- 
bonden DM I8O,--. ISBN 3-I1-004274-6. Reeks 
onder redactie van F. w. DERZ. Walter de Gruy- 
ter, Berlijn - New York I976. 

Vier boeken in 66n recensie. Dat is in dit geval 
noodzakeli jk omdat her om een eenheid gaat. 
Elk afzonderlijk boek biedt slechts deel-infor- 

matie. De complete serie beoogt de gebruiker 
te helpen bij het zoeken van de dichtstbijzijnde 
leverancier van een chemisch produkt. 

Op zich een loffelijk streven. Vooral bij 
zeldzame chemicali~n kan men zich afvragen of 
die wel in de handel verkrijgbaar zijn. Tot dus- 
ver moest men dan een groot aantal catalogi 
van de bekendste leveranciers doorbladeren. 
Trof men de desbetreffende stof niet aan, dan 
was her gebruikelijk tot synthese over te gaan, 
een lange, kostbare weg, terwijl men er niet 
zeker van was of er vlakbij misschien een klein 
leveranciertje van de stof zijn nering dreef. 
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