przeciwwskazania
Rekord wzorcowy określnika utworzony w bazie Biblioteki Jagiellońskiej
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\i Określnik \a -- przeciwwskazania \i uŜywany z lekami,
substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi i fizycznymi,
których stosowanie w chorobie i innych stanach jest niewłaściwe,
niepoŜądane i niewskazane. Oznacza takŜe przeciwwskazania w
postępowaniach diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych,
anestetycznych, chirurgicznych i innych.
\i UŜyto w rekordzie \a -- działanie szkodliwe.
\i UŜyto w rekordzie \a -- zatrucia.
\a VIRTUA10

Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used with drugs, chemicals, and biological and physical agents in any
disease or physical state that might render their use improper, undesirable,
or inadvisable. Used also with contraindicated diagnostic, therapeutic,
prophylactic, anesthetic, surgical or other procedures.

subhead only; with substances or physical agents possibly rendering their
use improper, undesirable, or inadvisable in the presence of existing
Annotation
conditions & with contraindicated procedures; see MeSH scope note in
Introduction; indexing policy: Manual 19.8.19; DF: /contra or /CT

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.19

Określnik stosowany z nazwami leków, substancji chemicznych, czynników
biologicznych i fizycznych w przypadku kaŜdej choroby lub stanu, w których ich
uŜycie moŜe okazać się niewłaściwe, niepoŜądane lub niewskazane. Odnosi się
równieŜ
do
niewskazanych
procedur
diagnostycznych,
leczniczych,
profilaktycznych, anestezjologicznych, chirurgicznych i innych.

Określnik --przeciwwskazania jest stosowany z nazwami leków i procedur w
odniesieniu do warunków, w których lek nie powinien być podany lub procedura
wykonana.

Nie naleŜy mylić go z określnikami:
--działanie szkodliwe

Stosowany do działania ubocznego lub komplikacji w
odniesieniu do leku lub procedury.

--zatrucia

Stosowany w przypadku powaŜnego stanu, jak
zatrucie, przedawkowanie, intoksykacja.

--toksyczność

Stosowany jedynie do badań doświadczalnych w celu
określenia, czy związek jest toksyczny lub w jakich
warunkach staje się toksyczny.

Pełniejsze porównanie określników --działanie szkodliwe, --przeciwwskazania, -zatrucia i --toksyczność w rozdziale Porównanie określników.
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