
Od wydawcy
 

Przekazujemy Czytelnikom kolejne wydanie książki Leki po Dyplomie – Weterynaria.

... dla lekarzy weterynarii...

Książka Leki po Dyplomie – Weterynaria 2022 skierowana jest do lekarzy weterynarii. 

...informacje o lekach niezbędne w pracy...

Zamieszczono w niej informacje o  lekach, z uwzględnieniem ich postaci i dawek, 
a  także wielkości opakowań dostępnych na rynku. Poza lekami wydawanymi wy-
łącznie na receptę znajdą w niej Państwo również informacje o lekach dostępnych 
bez recepty oraz niektórych preparatach nieleczniczych promowanych przez firmy 
farmaceutyczne. 

W  tym wydaniu, w  rozdziale Preparaty, opisano około 1530 preparatów. W  krót-
kim opisie preparatu zawarto syntetycznie podane działanie leku, wskazania, prze-
ciwwskazania, ostrzeżenia, informacje o zastosowaniu w okresie ciąży, laktacji lub 
nieśności, okres karencji, działania niepożądane, dawkowanie oraz okres ważności 
i warunki przechowywania i transportu – tworząc w ten sposób praktyczny przewod-
nik dla lekarza weterynarii. 

...przydatne zestawienia...

Wszystkie leki wymienione w książce Leki po Dyplomie – Weterynaria zestawiono 
w  trzech wykazach: substancji czynnych i  preparatów; klasyfikacji anatomiczno- 
-terapeutyczno-chemicznej (ATC) oraz wykazie gatunków zwierząt wraz z preparatami 
przeznaczonymi dla nich.

Reklamy produktów leczniczych zamieszczone w książce opublikowane są na odpowiedzialność ich wytwórców lub dystrybu-
torów farmaceutycznych (zgodnie z obowiązującą ustawą „Prawo farmaceutyczne”).
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1 – nazwa handlowa preparatu 
2 – podmiot odpowiedzialny/wytwórca, kraj 
3 – nazwa międzynarodowa (polska) lub informacja, że lek jest preparatem złożonym (Prep. złoż.) 
4 – preparat zarejestrowany w Unii Europejskiej w procedurze centralnej EU

5 –  status prawny leku: Rp. (lek wydawany z przepisu lekarza weterynarii), OTC (lek bez recepty) lub inny 
preparat 

6 – gatunek zwierząt 
 7 –  klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna (ATC) według http://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/ 
8 – postać leku
9 – dawka leku
10 – dostępne opakowania 
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  bażanty

 bydło

 chomiki

 dziki

 fretki

 gady

 gęsi

 gołębie

 gryzonie

 indyki

 jenoty

  kaczki

  kawie domowe

 konie

 koty

 kozy

 króliki

 kuropatwy i przepiórki

 kury

  lisy

  myszoskoczki

  myszy

 norki

 nutrie

 owce

 papugi

 psy

 pszczoły

 ptaki ozdobne

  ryby

 szczury

  szynszyle

  świnie

    zwierzęta egzotyczne

  zwierzęta futerkowe
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Solensia Frunewetmab EU Rp |  
Zoetis Belgium, B QN 02 BG 90

roztwór do wstrzykiwań 7 mg/ml 2 fiol. 1 ml
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Opis preparatu
 G Gatunki zwierząt

 W Wskazania, zastosowanie

 PW Przeciwwskazania

 O Ostrzeżenia 

 CLN Informacja o okresie ciąży, laktacji i nieśności

 K Karencja

 DN Działania niepożądane 

 D/SU Dawkowanie lub sposób użycia

 PT Podstawowe informacje o terminie ważności 

i warunkach przechowywania

 U Uwagi 

Najczęściej spotykane skróty:
 ×  razy

 ↑  wzrost, zwiększenie, zwiększony

 ↓ spadek, zmniejszenie, zmniejszony

 ACE   enzym przekształcający 
angiotensynę (konwertaza 
angiotensyny)

 AlAT  aminotransferaza alaninowa

 ALP  fosfotaza zasadowa

 amp.  ampułka

 ampułkostrzyk.  ampułkostrzykawka

 ASA  kwas acetylosalicylowy

 AspAT  aminotransferaza asparaginianowa 
 CPK   kinaza fosfokreatynowa (kinaza 

kreatynowa)

 but.  butelka

 dz.  dziennie

 dż.  dzień życia

 enz. wątr.   enzymy wątrobowe

 fiol.  fiolka

 fl.  flakon

 GGTP  gamma glutamylotranspeptydaza

 GKS  glikokortykosteroidy

 Hb  hemoglobina

 Ht  hematokryt

 im.  domięśniowo

 iv.  dożylnie

 j.  jednostka

 j.m.  jednostka międzynarodowa

 kaps.  kapsułka

 m. sercowy  mięsień sercowy

 maks.  maksymalny, maksymalnie

 MAO   oksydaza monoaminowa  
(monoaminooksydaza)

 mc.  masa ciała

 mies.  miesiąc

 min.  minimalny, minimalnie 

 Mj.  megajednostka (1 000 000 j.)

 mocz.-płc.  moczowo-płciowy

 mus.  musujący

 mż.  miesiąc życia

 niewyd.  niewydolność

 NLPZ  niesteroidowe leki przeciwzapalne

 odd.  oddechowy

 opak.  opakowanie

 o.u.n.  ośrodkowy układ nerwowy

 p-...  przeciw...
 p. pokarmowy  przewód pokarmowy

 pc.  powierzchnia ciała

 pęch. mocz.  pęcherz moczowy

 Ph. Eur.  Farmakopea Europejska

 podtrzym.  podtrzymujący

 powl.  powlekana

 prep.  preparat, produkt

 przeds.-kom.  przedsionkowo-komorowy

 przewl.  przewlekły

 p-wsk.  przeciwwskazany

 roztw.  roztwór

 rż.  rok życia

 s.c.  podskórnie

 sasz.  saszetka 
 stęż.  stężenie

 strzyk.  strzykawka

 subst.  substancja

 szt.  sztuk

 tabl.  tabletka

 temp.  temperatura

 TLPD   trójpierścieniowe leki  
przeciwdepresyjne

 trym.  trymestr

 tyg.  tygodni, tygodniowo

 tż.  tydzień życia

 ukł.  układ

 ukł. krąż.   układ krążenia, układ sercowo- 
naczyniowy

 wit.  witamina 
 wstrzyk.  wstrzyknięcie, wstrzykiwanie

 z.  zespół

 zab.  zaburzenia

 zakrz.-zator.  zakrzepowo-zatorowe

 zatok.-przeds.  zatokowo-przedsionkowy

 zawies.  zawiesina
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  A  Austria

  AUS Australia

  B Belgia

  BG Bułgaria

  CDN Kanada

  CH Szwajcaria

  CZ Czechy

  D Niemcy

  DK Dania

  E Hiszpania

  F Francja

  FIN Finlandia

  GB Wielka Brytania

  GR Grecja

  H Węgry

  HR Chorwacja

  I Włochy

  IND Indie

  IRL Irlandia

  IS Islandia

  J Japonia

  L Luksemburg

  LV Łotwa

  MC Monako

  N Norwegia

  NL Holandia 

  P Portugalia

  PL Polska

  RC Chiny 

  RI Indonezja

  RO Rumunia 

  RUS Rosja

  S Szwecja

  SK Słowacja

  SLO Słowenia

  TR Turcja

  UA Ukraina

  USA Stany Zjednoczone Ameryki Płn.

  ZA Republika Płd. Afryki

         Oznaczenia państw



Zamów teraz
w sklepie Magwet.pl

Leki po Dyplomie
Weterynaria 2022

Najnowsze wydanie praktycznego przewodnika
po lekach na receptę i OTC

Zamów teraz
w sklepie Magwet.pl

NOWOŚĆ

https://magwet.pl/products/1432?utm_source=magwet&utm_medium=pdf&utm_campaign=lpd22
https://magwet.pl/products/1432?utm_source=magwet&utm_medium=pdf&utm_campaign=lpd22

