
Przykłady prawidłowo zapisanych recept 

 

Zapisz oficynalnie dziecku o masie ciała 15 kg lek o działaniu 

przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym - Ibum 100 mg/5 ml 

w zawiesinie, przyjmowany 3 razy dziennie przez 4 dni. Dawka terapeutyczna 

ibuprofenu wynosi 25 mg/kg mc/dobę. Preparat występuje w opakowaniu po 

25ml, 100 ml i 200 ml 

 

Rp. 

Ibum 100mg/5ml 

In suspensione 

1 op a 100 ml 

D.S. Stosować 6,25 ml doustnie co 8 godzin przez 4 dni 

 

Zapisz oficynalnie lek psychotropowy w tabletkach Oxazepam 0,01, 1 

opakowanie. DS. 1 tabletka przed snem. Preparat występuje w opakowaniach 

po 20 tabletek 

 

Rp. 

Oxazepam 0,01 

in tabulettis 

1 op. a 20 tabletek 

(dwadzieścia tabletek po dziesięć miligramów oksazepamu) 

D.S. Przyjmować doustnie 1 tabletkę przed snem 

 

Możliwy drugi zapis 

 

Rp. 

Oxazepam 0,01 

in tabulettis 

1 op. a 20 tabletek 

(dwieście miligramów oksazepamu) 

D.S. Przyjmować doustnie 1 tabletkę przed snem 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisz w  maksymalnej ilości krople alkoholowe do płukania gardła o 

składzie Thymolum 1%, Mentholum 2%. D.S. 15 kropli rozcieńczyć w połowie 

szklanki wody, płukać gardło dwa razy na dobę 

 

Rp. 

Thymoli   0,4 

Mentholi   0,8 

Spirytus vini 70°     ad 40,0 

M.f. guttae 

D.S. W połowie szklanki wody (przegotowanej i ostudzonej) 

rozcieńczyć 15 kropli roztworu. Płukać gardło dwa razy na dobę 

 

Zapisz magistralnie 50g maści o składzie: Acidum salicylicum 1%, 

Resorcinolum 2% D.S. Zewnętrznie 

 

Rp. 

Acidi salicylici  0,5 

Resorcinoli   1,0 

Vaselini flavi     ad 50,0 

M.f. unguentum 

D.S. Zewnętrznie 

 

Zapisz magistralnie 100g mieszanki do płukania jamy ustnej o składzie: 

liść melisy, liść mięty, liść szałwii i koszyczek rumianku w stosunku 1:1:1:2. 

Podaj sposób sporządzania odwaru. D.S. Płukać jamę ustną 2 razy dziennie 

 

Rp. 

Melissae folii 

Menthae piperitae folii 

Salviae folii     aa 20,0 

Chamomillae anthodi  ad 100,0 

M.f . species 

D.S. Łyżkę ziół zalać połową szklanki wody (lub 1:10) o 

temperaturze pokojowej, ogrzewać 30-45 min nie doprowadzając 

do wrzenia, przesączyć, ostudzić, odwarem płukać jamę ustną 2 

razy dziennie 


