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Literatura farmaceutică ne oferă multe informații despre 
Farmacopeile Române [1‐3]. Despre ediția a III‐a din 
1893, Profesorul Samuel Izsák, in cartea sa [2, p. 287] 

afirmă: „Farmacopeea Română din 1893 a fost 
concepută în așa fel ca să corespundă tuturor exigențelor 
farmaciei, terapiei umane și veterinare”. Ultima parte, a 
treia din această farmacopee, oficializează pentru prima 
dată, produsele veterinare. Redactarea a fost făcută de 
Societatea Medicilor Veterinari, reprezentată de Al. 
Locusteanu (1848‐1922), medic veterinar român [2; 

3(48)].



• Farmacopeile Române (F.R. I‐IX), sunt prezentate pe larg de 
profesorul G. Ratz [3], în volumul dedicat Științelor 
Farmaceutice în România [5]. 

• F.R. III (1893), alături de  primele două din secolul al XIX‐lea, 
FR I (1862) și FR II (1874),  au fost subiectul comunicării la 
congresul internațional de istoria farmaciei de la Florența [1]. 
În aceste lucrări, Partea a III‐a din FR III, Farmacia veterinară, 
nu a fost dezvoltată.



1. Coperta FR 1893 și prima pagină din Partea III Farmacia 
veterinară p. 439



Forme farmaceutice de uz veterinar în Farmacopeea Română a 
III‐a 

1. Acid cianhidric, 
2. Acid cromic, 
3. Aloe licuid 
4. Baia arsenicală 

Tessier 
5. Baia arsenicală 

Trasbot 
6. Baia de tutun, 
7. Bol antihelmintic 

pentru cai, 
8. Bol cataral 
9. Bol purgativ 
10. Bol purgativ 

englez pentru cai 
11. Bol vermifug 
12. Cerat simplu  
13. Coaltar 

pulverizat 

14. Colir cu 
atropină 

15. Colir cu nitrat 
de argint 

16. Colir opiaceu 
17. Corn artificial 

Defays 
18. Estract sau 

roob de ienupere 
19. Fricțiunea 

Bracy-Clarck 
20. Funingine 
21. Glicerină 

iodată 
22. Guta-perca 
23. Liniment 

calcar 
24. Licuórea lui 

Gamgée 
25. Licuórea lui 

Villate 



 

1.Oleu 
fosforat

2.Oleu de 
naftol



Pulvere galactopoetică

Pulvere de cărbune și china

Sirop de nerprun

Soluție de sublimat corosiv comp.

Tinctura de euforbiu

Tinctura vezicantă Bagge

Ungvent bazilic

Ungvent digestiv

Ungvent egipțiac

Ungvent prezervativ al unghiilor

Vezicătóre Brunet

Vezicătóre oficinală





Tabel 2 Forme farmaceutice și numărul monografiilor / 
Denumire  / 
Număr monografii/ 
Observații 
1.Substanțe, 

hi i



• Despre produse de uz veterinar în România, s‐a prezentat o lucrare (poster), la al 
XXI‐lea Simpozion de Istoria Farmaciei, din Polonia, Kazimierz Dolny, 14‐17 Iunie 
2012, cu titlul: From the past of veterinary product in Romania (Din trecutul 
produselor veterinare în România) [4]. 

• Tematica simpozionului a fost inedită: „Farmacia în slujba omului şi animalelor” 
(imag.3).



3. Coperta 



Concluzii
Farmacopeea Română din 1893, prin introducerea 
părții a III-a Farmacia veterinară, ilustrează încă o 
dată, conviețuirea omului cu animalele. Farmacia și 
medicina veterinară se deosebesc de farmacia și 
medicina umană numai cu privire la doze. 
Remediile, vehicolele și formele farmaceutice, 
regulile de preparare a medicamentelor sunt aceleași, 
după cum se observă în cele două tabele. Remediile 
provin din cele trei regnuri consacrate; vehicolele 
sunt apa, alcoolul,  uleiul, glicerina și bazele de 
ungvent cu ceară, axungie, ulei de măsline.



Concluzii

Din toate timpurile, prin farmacia și medicina umană s-
au tratat și animalele, până în epoca modernă, când 
progresul chimio-terapeutic a necesitat specialiști în 
domeniul veterinar.
Analiza amănunțită a monografiilor, ne informează 
asupra termenilor și denumirilor folosite la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, (care se referă la limba vorbită), la 
produse care astăzi nu se mai folosesc: axungie, corn de 
cerb, uleiul de măsline din import a fost înlocuit cu 
uleiul de floarea soarelui, indigen etc.


