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LDR      00974nz  a2200241n  4500 
001      vtls000625997 
003      UJ 
005      20051103024200.0 
008      000322|| d|cnnbbba          |a ann    |d 
010      \a m  00000619 
035      \a Q000627 
039      \a 200511030242 \b VLOAD \c 200511021448 \d bi_bohat \c 200505060235 
         \d VLOAD \c 200505051217 \d bi_bohat \y 200308211459 \z load 
040      \a KR U/42eb \c KR U/42eb 
073      \a D \z MeSH. 
150      \a stosowanie lecznicze. 
472      \a therapeutic use. 
670      \a MeSH 2002 
680      \i Określnik \a -- stosowanie lecznicze \i oznacza stosowanie 
         leków, preparatów biologicznych i czynników fizycznych w celu 
         leczenia chorób lub zapobiegania im; dotyczy takŜe weterynarii. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- dawkowanie. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- farmakologia. 
681      \i UŜyto w rekordzie \a -- farmakoterapia. 
999      \a VIRTUA10          

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 

 
Scope 
Note 

Used with drugs, biological preparations, and physical agents for their use in 
the prophylaxis and treatment of disease. It includes veterinary use. 

Annotation 
subhead only; for treatment or preventive use of drugs or physical agents in 
clinical or experimental human or animal disease; indexing policy: Manual 
19.8.71; DF: /ther use or /TU 

 
  
Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.71 
 

 
Określnik uŜywany z nazwami leków, preparatów biologicznych i czynników 
fizycznych w odniesieniu do zastosowania ich w profilaktyce i leczeniu chorób. 
Obejmuje wykorzystanie ich w weterynarii. 
Określnik rzadko sprawia trudności, poniewaŜ większość publikacji jasno 
wskazuje, Ŝe substancja lub czynnik fizyczny został wykorzystany w leczeniu. 
Odnosi się takŜe do chorób doświadczalnych wywołanych u zwierząt. Jeśli lek 
lub czynnik fizyczny jest badany pod kątem jego skuteczności w leczeniu 
choroby (klinicznej lub doświadczalnej) właściwym określnikiem jest --
stosowanie lecznicze.   
 
Przykłady:  



• Hydralazine therapy of hypertension.  

  HYPERTENSION / * drug therapy 
  HYDRALAZINE / * therapeutic use  

  

• Effect of indomethacin therapy on experimental nephritis in rats.  

  INDOMETHACIN / * therapeutic use  
  NEPHRITIS / * drug therapy 
  RATS (check tag)  

  

• Erythromycin treatment of a streptococcal infection in a  beagle.  

  STREPTOCOCCAL INFECTIONS / * veterinary / drug therapy 
  ERYTHROMYCIN / * therapeutic use  

  DOG DISEASES / * drug therapy 
  DOGS (check tag)  
  CASE REPORT (check tag)  

  

• Vidarabine in the treatment of herpesvirus laryngitis.  

  HERPESVIRUS INFECTIONS / * drug therapy 
  LARYNGITIS / * drug therapy / virology 
  VIDARABINE / * therapeutic use  

 

• Local cooling in the treatment of burns.  

  BURNS / * therapy  
  COLD / * therapeutic use  
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