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1 de sednaste aren hafva (venne dieputationer har utkom-
mit, hvilkas ämne varit, att dels for Apolhekare, dels för
Isåkare, framställa profven pa Medicamenters renhet. Den
första af dessa var n. v. Professor Wahlbergs och Med. Do«
ctor Winbergs: Anvisning till de Svenska Phai macevtiska
Växternas igenkännande; den andra var: Pharmaco-Kritik
<*f Hrr Sondén och Jentaen. Denna sista disputation uppta¬
ger Kr iterierna för de Anorganiska Medicamenterna af de i
Pharmacopoe-n sa kallade Simplicia. Då ingen af dessa die¬
putationer afhandlar profven på de i Pharmacopoen förekom-
kommande kemiskt sammansatta Modicamenter, och då man
i en större mängd af skrifter nödgas söka dem, har jag an¬
sett det ej vnra otjänligt, att på ett ställe eamla och fram·
ställa dessa prof-

Acetas Cupricum är, genom sin skona, mörkgröna färg
©ch sin egenskap, att upphettadt t luften antändas och brinna
med en skön och intensiv grön låga, så skildt från de flesta
andra salter, att del evårligen torde kunna förfalskas.

Autas Kalkum kan genom försummad tillsättning af
Aceturn Destillat um under afdunstningen, eller genom för¬
varing i ej väl täppt kärl, vara blandadt med en ej obe-
tydlig portion kolsvradt kali, som blir olöst, da prasparatet
löses i alkohol. Då till dess beredning är föreskrifvit, att
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nyttja Subcarbonas Kalicum depuratum, så innehåller det
»må portioner af Svafvelsyradt Kali och Ghlorkalium.

Acetat Plumbicum crijsiallisatum kan svårligen vara för-
falskadt. Man bör noga tillse, att det ej böijit fatiscera.

Acetum dettillalum kan lätt vara genom för länge fort¬
satt destillation vidbränd, hvilket upptäckes genom smaken
©ch lukten. Den kan äfven hålla upplöst koppar, som upp¬
täckes genom indrypande af några droppar Hydrosulphuretum
Ammonicum. Då Pharmacopoen ej föreskrifver någon vis»
styrka för detta prseparat, är en förfalskning rned mineral-
syror mindre att befara.

Acidum Aceticum concentratum. Då denna syra blott är
ämnrd till ett luktmedel, kan väl en ringa förorening deraf
vara af mindre betydenhet. Genom sitt beredningssätt är
den altid orenad af Spiritus pyro-aceticus, och genom ovård-
samhet vid beredningen, kan den stundom hålla koppar upp¬
löst. Denna sednaie upptäckes derigenom, att till vätskan
sättas några droppar Hydrosul phuretum Arnmonicum, hivart-
genom en svart fällning af svafvelkoppar uppkommer. En
större kopparhalt kan äfven utröna» derigenom, att vätskan
efter dess öfvermättning med Ammoniak blifver blå.

Acidum Aceticum dilutum. På den i Pharmacopoen fö-
reskrefna method beredd, kan denna »yra ej vara orenad af
annat, än en obetydlig portion svafvelsyradt kali, som ge¬
nom »länkning vid destillation kunnat gått öfver i förlaget.
Då likväl den för vida bättre pris kan beredas genom de¬
stillation af Blysocker, så torde försigtigheten fordra, att un.
dersöka denna »yra på en möjlig blyhalt. Denna upptäcke»
genom indrypandet af Hydrosulphuretum Amtnonicuni, då
svart »vafvelbly faller.
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Acidiim Benznimm torde alldrig förekomma orenad af
annat än en portion Hartz, som envist följer syran, till
och med da den sublimeras. Är detta i större mängd när¬
varande, sa kan det anses såsom en förfalskning. Syran har
da en brunaktig färg. Genom Sublimation i ett i ena ändan
tiilbläst glasrör, får man en del af Hartzet quar osublimeradt.

Acidttm Boracicum finnes förmodeligen på ganska få A-
pothek beredd efter Pharmacopoens föreskrift. Vanligen
beredes den med svafvelsyra i stallet för den föreskrefna
salpetersyran. Den är då orn den ej efter utkristalliserin-
gen blifvit glödgad och åter upplöst, orenad af ett organiskt
ämne, som åtföljer Boraxen, och af svafvelsyra, som detta
organiska åmne med sig förenadt. Det organiska ämnets när¬
varo upptäckes lätt, om en liten portion af syran smältes
för blåsrör på ett platinableck, då syran vid början af
upphettningen blir svart, och, om den håller mycket svaf¬
velsyra, utstöter en sur rök.

Αΐ:dum Citricum. Utom att denna syra tillräckligt
skiljer sig från vinsyra, derigenom att den kristalliserar i
fina nålar, skiljer den sig ock derifrån, då den på platinalöf
upphettas, emedan den ej pöser betydligt, och den specifica
lukten af bränd vinsyra icke kännes.

Acidum Muriciticum. Genom ovårdsamhet vid desti 11a-
tion kan denna syra komma att innehålla en portion svafvel¬
syra. Detta upptäckes, om en portion utspädd saltsyra gju-
tes i en utspädd Solution af Chlorbarinm. Den svafvelsy-
rade barythen faller då som ett livitt pulver. Det går ej an,
att i saltsyran indrypa Chlorbarinm; emedan då Chlotbarium
faller såsom olösligt i en sur vätska. Salrsyran skull^ äfven
kunna hålla en portion Selen eller Arsenik, i fall den till

"beredningen af saltsyran använda svafvelsyran höll dessa me-



4

tal! er; men detta upptäckes lätt om syran utspä des och deri. y
genom ledes Varesvafla, då en fällning fås, som sedan för
b las rör vederbörligen behandlad, visar hvilken metall, »<»,n
var den orenande — Dessa prof torde dock sällan medhin¬
nas vid en Apotheks Visitation. Sällan finnes på Apotheken
någon saltsyra, som ej år gulfärgad. Detta uppkommer ofta
deraf, att syran kommit i beröring med metalliskt jem, el.
ler något jemhaltigt ämne. Denna förorening är i allmän- φ
het af ringa betyd nitet. Vill man öfvertyga sig om jernete
närvaro, så kan man öfvermätta syran med AmmoniaJc, då
jernoxidhydrat faller.

Chlor, som stundom färgar syran gul, utvecklas ibland
vid dess beredning. I en svagare syra upptäckes Chlorens
närvaro genom lukten. I en starkare syra kar» man upp¬
täcka den derigenorn, att man i syran inlägger srna bitar
guldblad, som genast upplösas om syran haller Chlor.

Acidum Nitricum dilutum bör efter Pharmacopoens före- *
skrift rätt beredd, vara fullkomligt ren. Den kan likväl ge-
nom ofullständigt renande af salpeiern, hålla eri portion
Chlor, sorn upptäckes, då i syran drypes en Solution sf Sal-
pettrsyrad Silfveroxid» genom prascipitation af Chlorsilfver.

Acidum Nitroso- Nitricum. Denna syra såsom blott äm¬
nad till beredande af några få, föga brukliga Pharmacevtiska
preparatet, torde ej behöfva någon undersökning vid Apo¬
theks Visitation. Genom dess beredningssätt är den altid
orenad af Chlor, stundom ock genom ovårdsamhet vid de-
stillation af surt svafvelsyradt kali. ♦

Acidum Succinicum. Denna syra, som i fordna tider i
anseende till dess dyrbet så ofta förfalskades, torde nu säl¬
lan förekomma »ådao på något Apothek, sedan man för tem·
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meligen godt pris kan för-kafFa sig den ifrån de utländska
kemiska fabrikerna. Den torde likväl böra pröfva*. Den
har fordom förfalskats på det sätt, a't Salmiak eller surt ev.af·,
velsyradt kali genomdränkfg med Oleum Succini. I f«rra
fallet förflyger väl heia massan, om den på Plafinalöf för
blå srör upphettas; nen gifver blandad med kalihydrat en
etatk lukt af Ammoniak. I sednare fallet blir surt svafvel-
lyradt kali quar på platinalöfvet vid upphettning.

Acldnm Tartaricum. Denna syra, som på Apotheken
sSllan beiedes, förekommer i handel genorn ovårdsamhet ofia
förorenad af en ej obetydlig portion surt vinsyradi kali. Di
iyran på ett platinalöf till glödgning upphettas, så länge tills
allt kolet är förbrandt, letnnar den i detta fall en återstod,
som på ett fugtadt Lakmuspapper reagerar alkaliskt» Den kar*
ock hålla en portion svafvelsyra, hvilket upptäckes, om till
syrans upplösning i vatten, med något saltpetersyra försatt ,
drypes en svag upplösning af Chlorbarium« då svafvelsytad
iiaryth faller*

jfäther. Den kan genom en för lä'nge fortsatt destilla-
tion, vara orenad af Vinolja. Detta upptäckes lätt genom
Vinoljans mindre behagliga lukt. Vanligen håller den en
quantitet sprit, som ej af den i Pharrnacopen föreskrefna
vattenquantiteten kan borttagas. Detta upptäckes, om en
del JEther i ett graderadt glasrör blandas med ivå delar vat¬
ten och derrned omskakas. Om sethern ar ren, blifver, sedan
vätskan fått hvila en stund, det ofvanstående jEtherlagrets
förminskning obetydlig, emedan en del ^Ether fordrar nio
delar vatten till sin upplösning; men är iEthern sprithaltig,
synes på den större eller mindre minskningen af wEtherlag-
ret den ungefärliga quantiteten af spriten i iEthem. Efter
Boullay och Dumas är specifka vigten af ren ^Ether vid
-4- 2θβ rs 0,713, enligt Gay Lussac vid satnma temperatur
c>7i654.



ALther Aceiicur. Denna Ahherart förekommer oftast för¬
orenad af syra på Apotheken. Detta kommer dels af o-
vårdsam beredning, dels af ovårdsam förvaring. Man upp¬
täcker denna förorening lätt genom syrans xeaction på Lakmus
papper.

JEther Ammoniacatur. Detta medikaments renhet torde

ej vara synnerligt nödigt att undersöka, då det blott är ära.
nadt till luktmedel och för öfrigt ganska sällan nyttjas.

JEther Nitricur spirituosur. Detta prseparat är genom
längre förvaring ofia af salpetersyrlighet förorenadi. Det
kan äfven vara surt genom ovårdsam beredning. Syran upp¬
täckes lätt genom reaciion på Lakmus papper.

Ammoniaciim Causticum kan genom begagnande af en med
lcolsyrad för mycket blandad kaustisk kalk vid berednin¬
gen innehålla en ej obetydlig portion kolsyrad Ammoniak.
Detta finnes lätt, om till en upplösning af Chlorcalcium
drypas några droppar Ammoniak, då kolsyrad kalk faller.
Genom ovårdsamhet vid Salmiakens pulverisering, och stun¬
dom äfven genom Salmiakens egen orenhet, kan en stor
portion vidbränd olja komma att orena den, hvilken vid de-
stillation öfvergår och orenar Ammoniaken. Denna upp¬
täckes lättast, då AmmonLken vid lindrig värme får bort¬
dunsta, då den vidbrinda oljan Eterstår i vattnet och lätt
igenkannes genom sin lukt.

Jfqua Ccilcis. Bör, om det är fullkomligt mättadt med
kalk, vid uppkokning grumlas, och vid afsvalning åter blifva
klart.

Aqua destillata. Kan pä många sätt vara orenadt. Det
destilleras vanligen i apparater, som äfven nyttjas vid de-



stllUtion af sprit, och derföre om de ej efier denna destilla
tion val rengöras, ofta| äro orenade af Auiksyrad koppar¬
oxid, som af vattnet upplöses. Denna förorening igenkän-
nes lätt, då i vattnet drypas några droppar Ηudrosutpliure-
tum Ammonicum , söm då ger en svart fällning. Om Im·
kyl aren är lödd med blyhaltigt tenn, så upplöses äfven en
portion bly. Dettas närvaro upptäckes på samma sätt som
kopparens. Om det destillerade vattnet beiedes af brunnsval.'
ten, kan det stundom vara orenadt af Saltsyra , som upptäckes
genom indrypandet af en Solution af salpetersyrad s lfveroxid,
då Chlorsilfverfaller. Det kan äfven i detta fall innehålla
en portion kolsyra, som genoro tilldrypande af kalkvatten
igenkännes genom fällning af kolsyrad kalk. För öfrigt
kan genom stark kokning en portion orent vatten hafva öf-
vergått, och således det destillerade vattnet hålla en portion
organiska ämnen. Detta upptäckes gcnorn afdunstande af en
droppe vatten på ett platinalöf, då en tydlig fläck lemnas
af de icke flygtiga ämnena.

t '

Carbonar Kalicum kan ej vara betydligen orenadt af an¬
nat än ämnen , som genom o vårdsam förvaring med det me¬
kaniskt blifvit blandade.

Carbonas Magnesunm beredes högst sällan på Apothe¬
ken, utan forskrifves utifrån. Det utländska prseparatet
kan i anseende till dess stora lätthet med svårighet för¬
falskas.

Hudrar Ferricvm kan vara uppblandadt med vattenfri
oxid, hvilken förfalskning är af mindre betydenhet; eller
med tegelmjöl eller något annat gult pulver. Då hydratet i
syror lätt löses, blir det ämnet hvarmed det kan vara blart-
dadt olöst.
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Hydrat Kalkum, Efter der pan som Pharmaenpoen fö-
reskrifver for des» beredande, kan det ej vara annat an högst
orent. Subcarbonas Kalicum depuraturn hvaraf det skall be¬
redas. haller flera främmande saiter och öm kalisolution äf-
dunstas och smältes i jerη kärl, så innehåller hydratet en
betydlig portion jernoxid. Då dessa äro genom Pharinaco-
poen tillåtna föroreningar, får man ej vid en Apotheke vi·
gitation på dem göra anmärkning. Man har ej der vidare
att observera, än att pröfva huruvida preparatet håller kol¬
syra Detta sker derigeriom, att en portion af det upplösta
hydratet inhälles i en något utspädd rnineralsyra, då fräs·
ning uppkommer i fall pieparatet håller kolsyra.

Hydrotulphurrtum Ammanictitn kan genom ovårdsam för·
varing ofta hafva bl i fvit till en del decomponeradt, och då
afsatt en portion svafvel, som af den odecomponerade portion
bli fvi t med gul färg upplöst. Om denna omständighet i me¬
dicinskt afseende är af någon betydenhet , torde ej vara Ut¬
rönt ; i kemiskt kan den åstadkomma en förvillelse, emedan
betydligt svafvel fä 11 es då pieparatet blandas till en sur so.
lution af ett metailsalt, som ej annars med delta pteparat
skulle fällas.

Hydrorutphuretum Sftbiosim och Hydrotulphuretum Stibio·
tum CtiUt sulphure kunna båda vara orenade af Arsenik. Defa
Upptäckes lätt. orn preparatet antingen för sig sjelft, eller
blandadt med Subcarbonas Natricurn, för blåsrör på kol be¬
handlas med reductionseld, då en tydlig Arseniklukt kännes.

fciqior Succinatif Ammonici kan stundom vara förfalskad
med Vinsyra. Detta upptäcke« om en droppa af preparatet
afdunstas på pUtinalöf, som sedan upphettas vidare, då åter¬
stoden efter afdunstningen förbrinnet med vinsyrans speci¬
fika lukt. Vinsyrans närvaro kan och ådagaläggas derige-
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inom, att man till det utspädda preparatet först dryper några
droppar Solutio Muriatis Ferrici sprituosa och sedan kauslik
Ammoniak, då i fall Vinsyra finnes deri, ingen fällning
uppkommer.

Liquor Tariratis Jimmonici förekommer någon gång, i
stället att vara beredd med Vinsyra, beredt med surt
vinsyradt kali. Detta upptäckes då några droppar på ett pla-
tinalöf afdunst3s och löfvet sedan för blåsrör upphettas, då
en hvit återstod pa löfvet, som reagerar alkaliskt, visar
förfalskningen.

Murias Baryticuni kan beredt enligt Pharmacopoen ej
gerna vara orenadt. Det skulle genom för svag glödgning
kunna innehålla en portion jernchlorid, som lätt upptäckes,
då till lösningen sättas några droppar Ammoniak, som fäl¬
ler jernoxid.

Marias Calciciltii kan hålla en portion jernchlorid, som
upptäckes genom tillsatts af Ammoniak.

Marias ferricum kan genom för häftig och äfven af för
länge fortsatt afdunstning blifva forvandladt till ett basiskt
salt, då det hvarken löses i sprit eller sether. Stundom fin¬
nes det och beredt utaf stnedslagg, och innehåller då en
portion jernchlorur.

Marias Hydrargyricum corrosivum. Detta vigtiga medi-
cament kan svårligen vara med vilja förfalskadt. Genom
mindre omsorgsfull beredning kan det hållaen portion quick·
silfverchlorur, s"m vid preparatets upplösning blir olöst.

Marias Hydrargyrosum, lleredes sällan på våra Apo.
thek. Det på våra Apothek beredda kan vara orenadt af
basisk salpeterSyrad quicksilfveroxidul, som upptäckes genom
preparatets upphettande i ett glasrör, då röda ångor gå från
preparatet, innan det börjar att sublimeras. Den vanligt fö.

*·



rekommande Calomeln är utrikes beredd. Den innehåller
stundom större eller mindre portioner af Murias Hydrargyii-
cutn corrosivum· Detta upptäckes lättast y da piapparatet n ace-
reieras med sprit och dertill sättes Ammoniak, då Subrnu-
rias Ammonico-Hydiargyricum falles.

Murias Stibiosum. Då detta preparat ej biukas invärtes
kan det ej behöfva undersökas på de ringa föroreningar,
hvaraf det kan vara besväradt.

Niiras Argenticum crystallisatum et fusum. Haller van¬
ligen en portion koj par. Detta upptäckes lättast derigenom,
att en portion af saltet på kol upphefas för blåsrör tillika
med phosforsalt, och härtill sättes en liten del tenn, då den
blifvande kulan vid afsvalningen blifver mörkröd. Ar kop
parhalten större, så kan den upptäckas derigenom, att en
portion af saltet löses ι vatten och dertill sättes Ammoniak,
då vätskan blifver blå.

Oxidlim Ferricum kan genom otillräcklig bränning inne¬
hålla svafvelsyra. Detta upptäckes om prseparatet upphettas
för blåsrör, då det ger ifrån sig lukt af svafvelsyrlighet.

Oxidum Ferroso~Ferricum är i sig sjelf ett så orent pr se¬
parat, att det ej förtjcnar någon profning,

Oxidum Hydrargyricum förekommer sällan på Apotheken
beredd· Den bör vid upphettning i ett glasrör fullkomligt
decomponeras utan någon lemning. Är den beredd efter
Pharmacopoen, så ger den vid upphettning röda ångor, om
den håller något salpetersyradt salt.

Oxidum Stibiosum. Kriterium för dess renhet finnes i
Pharmacopoen.

Oxidum Zincicum kan väl hålla någon portion Cadmium
eller jernj men dessa torde vara för små att upptäckas med
vanliga reagentia.



Phosphat Ferricum drar , om det ej är förvaradt i mörkt
rum, tl'* färgen i blått genom desoxidation.

Phosphat Natricum fas nu i handeln för vida bättre pris
än det kan på Apotheken beredas. Håller stundom en por-
tion svafvelsyrad kalk.

Solutio Hydratir kalici, se Hydras Kalicum.
Solutio Subcarbonatii kalici. Då Pharmacopoen ej full-

komligt bestämmer om denna Solution skall ske af Subcarbonas
Kalicum purum eller af Subcarb. Kal. depuratum , som af
många saker kan vara orenadt, så bör ej något prof härå an¬
ställas.

Subcarbotiat Anmonicum kan ej gerna förfalskas. Genom
fivårdsam förvaring, kan en del af Ammoniaken hafva bort·
dunstat och Bicarbonatet återstå. Detta upptäckes lätt deraf,
att det sednare nästan saknar lukt af Ammoniak*

Subcarbotiat Bitmuthicum kan genom ovårdsam beredning
hålla en portion basiskt salpetersyradt salt. Detta upptäcke»
vid saltets upphettande i glasrör , då det ger ifrån sig röda
å ngor.

Subcarbonar Ferroto-Frrricum. Detta praeparat blifver al¬
drig rent, och förtienar ingen pröfning.

Subcarbonar Kalicum depuratum, se Solutio Subcarbona-
tis kalici.

Subcarbonas Kalicum purum håller alltid något kalk ur
vinstenen.

Subcarbonar Natricum cryrtallitaium. Borde aldrig bere¬
das på Apotheken, emedan det för mycket bättre pris och
af mycket bättre qualitet kan erhållas utifrån. Det af
soda beredda håller ej obetydliga quantiteter svafvelsyradt
Natron och Chlornatrium.
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Sabnitras Bimuthicum. Bör uppheltadt på kol för blås-rör fullkomligt förflygtigas.
Sulphas Ferronim erystaWuaiuni. Kan ej vara annat än

rent, om det på Fharmacopoens method beredes; men soradetta ej altid torde ske, så bör man pröfva det på en möjligkopparhalt genom insättande af en blank filad jernten, påhvilken koppar metallisk utfälles.

Sulphas Kalicum. Förekommer oftast orenadt af surtsvafvelsyradt kali; emedan omcrystallisationei ne på Apothe¬ken ej behörigen repeteras. Detta upptäckes lätt genomFakmuspapper.
Sulphas Zincicum torde directe beredt af Zinken blifvafoga renare, än den i handeln förekommande Galizensten.Fran jern kan den åtminstone ej genom repeterade crystalli.'sationer renas,

Tat tvås Kaheo-Ferrictim. behöfver ej pröfvae annorlundaän med smaken; emedan det ej kan hafva något annat fel,än att vara vidbrändt.

Tartras Kalicn-Ncitricum. Skiljes lätt från andra salter
derigenom, att det vid upphettning ger vinsyrans lukt, och
lättare upplöses i vatten än de flesta officinella salter.

Tartras Kajicc-Stibiosum kan lika som alla Antimonprre-
parater vara orenadt af Arsenik, hvilket upptäckes lätt genomblåsröret som förr sagt är. Man bör och efterse, att det
förvaras i väl tillslutna glaskärl, på det att det ej må fatiscera.

Tartras Kalicum reagerar väl altid alkaliskt; men man
kan lätt urskilja om dess upplösning har sin vanliga smak,"eller smakar af lut.


