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LDR      01319nz  a2200349n  4500 
001      vtls000625982 
003      UJ 
005      20051028024100.0 
008      020423|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  02000354 
035      \a Q000295 
039      \a 200510280241 \b VLOAD \c 200510271330 \d bi_bohat \c 200504300237 
         \d VLOAD \c 200504291132 \d bi_bohat \y 200308211505 \z load 
040      \a KR U/42eb \c KR U/42eb 
073      \a E1 \a E2 \a E3 \a E4 \a E5 \a E6 \a F4 \a G1 \a G2 \z MeSH. 
150      \a sprzęt. 
360      \i określnik \a -- metody \i oznaczajacy sposoby postępowania, 
         zastosowanie określonej techniki lub programu w odniesieniu do 
         działań praktycznych lub badań teoretycznych. 
450      \a aparatura. 
450      \a narzędzia. 
450      \a oprzyrządowanie. 
450      \a przyrządy. 
450      \a urządzenia. 
472      \a instrumentation. 
472      \a apparatus. 
472      \a appliances. 
472      \a devices. 
472      \a equipment. 
472      \a instruments. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- sprzęt \i oznacza stosowanie, doskonalenie lub 
         projektowanie narzędzi, aparatury i urządzeń. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- metody. 
999      \a VIRTUA10          

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 

Scope 
Note 

Used with diagnostic or therapeutic procedures, analytic techniques, and 
specialties or disciplines, for the development or modification of apparatus, 
instruments, or equipment. 

Annotation 

subhead only; includes "apparatus", "appliances", 
"instruments","equipment", "supplies", "devices"; not for techniques ( = / 
methods); see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 
19.8.40; DF: /instrum or /IS 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.40, 26.24 
 



Określnik stosowany z nazwami procedur diagnostycznych lub terapeutycznych, 
technik analitycznych oraz specjalności i dyscyplin w odniesieniu do rozwoju lub 
modyfikacji aparatury, sprzętu czy wyposaŜenia. 

Określnik ten odnosi się tylko do aparatury, sprzętu i wyposaŜenia. Autorzy 
niekiedy nazywają test lub kwestionariusz instrumentem, lecz te wyraŜenia nie 
powinny być oddane przy pomocy określnika --sprzęt; prawdopodobnie 
odpowiedniejszy będzie tu określnik --metody. 

Przykłady: 

• A gas-holding apparatus for use in gas chromatography. 

   CHROMATOGRAPHY, GAS / * instrumentation 

 

• A platinum EEG electrode.  

   ELECTROENCEPHALOGRAPHY / * instrumentation 
   * ELECTRODES 
   * PLATINUM 

 

• Development of a new film-holder for taking chest x-rays. 

   THORACIC RADIOGRAPHY / * instrumentation 
   EQUIPMENT DESIGN 

 

• A new surgical stapler for use in jejunoileal bypass. 

   * SURGICAL STAPLERS 
   JEJUNOILEAL BYPASS / * instrumentation 

 

• Sterilization of dairy equipment. 

   DAIRYING / * instrumentation 
   * STERILIZATION 

 

• A portable sterilizer for sterilization of dairy equipment. 

   DAIRYING / * instrumentation 
   STERILIZATION / * instrumentation 

 

• Ale: A psychological instrument for assessing personality. 



("instrument" oznacza tu kwestionariusz, nie sprzęt) 

   PERSONALITY ASSESSMENT / * methods 
   QUESTIONNAIRES 

 
 
 
Dostępny w MeSH deskryptor EQUIPMENT AND SUPPLIES nie jest zbyt często 
wykorzystywany w indeksowaniu, poniewaŜ istnieje wiele specyficznych 
deskryptorów dotyczących wyposaŜenia.   
 
Aparaturę, sprzęt i wyposaŜenie wykorzystywane w danej technice lub 
specjalności naleŜy indeksować przy pomocy deskryptora oznaczającego tę 
technikę lub specjalność i dodać --sprzęt. 
 
Przykład: 

• Equipment for chromatography.  

 CHROMATOGRAPHY / * instrumentation 

  
Jeśli określony przyrząd istnieje w MeSH jako deskryptor naleŜy go zastosować, 
a nie tworzyć hasło rozwinięte. 
 
 Przykład: 

• Standards for the scanners used in CAT scans.  

TOMOGRAPHY SCANNERS, X-RAY COMPUTED / * standards 
(Nie:  TOMOGRAPHY, X-RAY COMPUTED / * instrumentation) 

 
 
Jeśli istnieje deskryptor MeSH dla określonego przyrządu, ale nie sugeruje on 
specyficznej techniki bądź specjalności go wykorzystującej, naleŜy indeksować 
takŜe tę technikę lub specjalność z określnikiem --sprzęt. 
 
Przykład: 

• A new syringe for use in dermatology.  

SYRINGES  
DERMATOLOGY / * instrumentation 

      
 
Jak wynika z powyŜszych przykładów wyposaŜenie jest powszechnie 
indeksowane przy pomocy hasła rozwiniętego złoŜonego z nazwy techniki lub 
specjalności z określnikiem --sprzęt. Zdarza się jednak, Ŝe sprzęt został uŜyty w 
odniesieniu do specyficznego narządu, choroby lub procesu fizjologicznego i 
wówczas to pojęcie musi być równieŜ zindeksowane jako IM. 
 
Przykład: 

• Equipment used in ear exams.  

DIAGNOSTIC TECHNIQUES, OTOLOGICAL / * instrumentation 



(Nie:  * EAR ) 
  

• Ale:  Design of a new machine which enhances the performance  of 
biofeedback for headache patients.  

 BIOFEEDBACK / * instrumentation 
 HEADACHE / * therapy  
 EQUIPMENT DESIGN  

  
 
  
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE (ręczne) i SPRZĘT CHIRURGICZNY (wszystkie inne 
urządzenia stosowane w chirurgii) istnieją jako deskryptory MeSH, ale są to 
terminy ogólne, rzadko wykorzystywane. Zamiast nich powinien być 
przydzielony termin uŜyty przez autora oznaczający specyficzną procedurę 
chirurgiczną z określnikiem --sprzęt. 
 
Przykład: 

• A new instrument which enhances the performance of penetrating  
keratoplasties.  

 KERATOPLASTY, PENETRATING / * instrumentation 
 (Nie:  SURGICAL INSTRUMENTS ) 

  

Jeśli termin oznaczający określoną procedurę chirurgiczną nie istnieje w MeSH 
naleŜy przydzielić nazwę znaczeniowo szerszą z określnikiem --sprzęt i nie 
dodawać juŜ deskryptorów NARZĘDZIA CHIRURGICZNE ani SPRZĘT 
CHIRURGICZNY, jak poniŜej: 

• Instruments used in performing surgery on the fallopian tubes.  

 FALLOPIAN TUBES / * surgery  
 GYNECOLOGICAL SURGICAL PROCEDURES / * instrumentation 
 (Nie:  SURGICAL INSTRUMENTS ) 

  
 
 
Jeśli jest niemoŜliwe dobranie właściwego terminu w MeSH dla określonej 
procedury lub specjalności chirurgicznej naleŜy uŜyć nazwy specjalności 
niechirurgicznej z kategorii G2 z określnikiem --sprzęt (IM) i dodać deskryptor 
NARZĘDZIA CHIRURGICZNE lub SPRZĘT CHIRURGICZNY (NIM). 
 
Przykład:  

• A new instrument for excision of skin without scarring.  

 SKIN / * surgery 
 DERMATOLOGY / * instrumentation 
 CICATRIX / * prevention and control 
 SURGICAL INSTRUMENTS  

  
 



Kategoria E7, która obejmuje sprzęt i wyposaŜenie zawiera termin PROTEZY I 
IMPLANTY, z wieloma szczegółowymi terminami podrzędnymi oznaczającymi 
poszczególne urządzenia protetyczne. Dla wielu z nich istnieją odpowiedniki w 
kategorii E4 odnoszące się do zabiegu implantacji, np. BLOOD VESSEL 
PROSTHESIS w E7 i BLOOD VESSEL PROSTHESIS  IMPLANTATION w E4. Osoba 
indeksująca musi zdecydować, jaki jest punkt widzenia publikacji i które z pojęć 
(lub obydwa) przydzielić.  
 
Przykład: 

• Granulomas from silicone breast implants.  
  
 BREAST IMPLANTS / * adverse effects 
 GRANULOMA / * etiology 
 BREAST DISEASES / * etiology 
 SILICONES / * adverse effects 
 HUMAN (check tag)  
 FEMALE (check tag)  
 (Nie:  BREAST IMPLANTATION) 

  
 
 

• Use of tissue expanders in breast implantation.  
  
 BREAST IMPLANTATION / * methods  
 * TISSUE EXPANDERS  
 HUMAN (check tag)  
 FEMALE (check tag)  
 (Nie:  BREAST IMPLANTS, chyba Ŝe specjalnie omówiono)  

   
 
 
Wiele artykułów, oczywiście, będzie omawiać zarówno zabieg, jak i sam 
implant. NaleŜy wtedy zindeksować oba pojęcia, choć niekoniecznie obydwa 
jako  IM. 
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