
Baza Micromedex Solutions 

MICOMEDEX to specjalistyczna baza z zakresu farmakologii, farmacji, medycyny 

laboratoryjnej. Zawiera monografie leków, sposoby dawkowania, interakcje, struktury 

chemiczne oraz powiązane ze sobą bazy danych z zakresu wielu dziedzin 

medyczno-farmaceutycznych. Oferuje także informacje nt. lekarstw przyjętych przez 

Europejską Agencję Leków. 

 

Bazę tworzy zespół  lekarzy i farmaceutów. Powstaje poprzez bieżące przeglądanie 

ok. 2000 specjalistycznych czasopism.  

Tworzona  jest dla instytucji opieki zdrowotnej, szpitali, aptek i uniwersytetów 

medycznych i jest wykorzystywana przez instytucje opieki zdrowotnej w całej 

Europie. 

Baza umożliwia filtrowanie wyszukiwania w kategoriach: 

1. DRUG - leków 

2. DISEASE - chorób 

3. TOXICOLOGY - toksykologii  leku 

 

 
 



 

 

Menu nawigacyjne na stronie umożliwia szybkie przejście do różnych powiązanych 

tematycznie sekcji dokumentu  

(informacje o klasie leku, dawce, skutkach ubocznych oraz przeciwskazaniach). 

 

Z poziomu bazy MICROMEDEX można również  korzystać z:  

   - MARTINDALE  - biblia naukowej informacji o lekach. Zawiera monografie leków 

stosowanych na całym świecie, ich nazw  

     własnych i zastosowania w leczeniu chorób. Można w niej znaleźć 80 % 

odpowiedzi na pytania dotyczące leków. 

   - DRUG INTERACTION - kompletne informacje o  interakcji danego leku z innymi 

lekami, które pacjent przyjmuje (reakcje z żywnością oraz przeciwskazania w ciąży). 

   - POISINDEX SYSTEM - baza adresowana szczególnie  do toksykologów, 

pozwalające zidentyfikować substancje trujące chemiczne oraz pochodzenia 

naturalnego, szkodliwe dla środowiska oraz organizmu ludzkiego. 

 

Chemical Abstracts  - SciFinder 

W celu korzystania z bazy, należy dokonać jednorazowej rejestracji poprzez 

wypełnienie formularza. Proces rejestracji musi odbywać się na komputerze w sieci 

UJ.  

Otrzymanego e-mailem adresu (linku) do potwierdzenia rejestracji należy użyć  

w przeciągu 48 godzin od jego otrzymania, na tym samym komputerze,  

z którego dokonywana była rejestracja. Adres do korzystania z bazy po dokonanej, 

a następnie potwierdzonej rejestracji:  scifinder.cas.org.  

SciFinder CA to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej 

zawierające nie tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach 

i reakcjach chemicznych pochodzące z czasopism naukowych i technicznych, 

książek, raportów, sprawozdań oraz patentów. Baza indeksuje  1500 czasopism 

chemicznych (Integruje dwie bazy: CAPLUS i MEDLINE) od 1907 roku.  

Pod względem tematycznym, oprócz nauk chemicznych, doskonale reprezentuje 



również nauki biologiczne, zoologiczne, farmakologiczne, rolnicze, ochronę 

środowiska, geologię, górnictwo, metalurgię, materiałoznawstwo, energetykę i wiele 

zagadnień technologicznych. 

 

W bazie  możesz szukać literatury, substancji oraz reakcji 

chemicznych m.in. według: 

- słów kluczowych 

- danych bibliograficznych (od 1907 roku) 

- wzorów strukturalnych związków chemicznych 

- wzorów sumarycznych związków chemicznych 

- nazw związków chemicznych 

- numerów CAS Registry Number (np. aspiryna 50-78-2) 

- schematów reakcji chemicznych 

 

Możliwości wyszukiwania w bazie ScIFinder 

 

 

 

 



Wyszukiwanie danych bibliograficznych (wg słów kluczowych) 

 

 

 

 



 

Wyszukiwanie według danego schematu reakcji 
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