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Gramatická stavba receptu 

 Príprava liekov:  
 

 magistraliter ► v lekárni, v čase potreby = IPL 

                              (IPL - individuálna príprava liekov) 

 hromadne ► priemyselne = HVLP 

          (HVLP – hromadne vyrábané liečivé prípravky) 

 

HVLP:  

 do lekárne prídu už hotové, v pôvodnom balení (v krabičke, vo 

fľaši, tube, ampule) 

 

 

 

 



Gramatická stavba receptu 

 I. Recept na IPL 

Lieky pripravované magistraliter (lekárnicky) sa skladajú z  
tzv. zložiek lieku → môžu byť 2 alebo viaceré zložky 

  

Ilustratívny príklad jednej zložky lieku: 
 Píšeme:     

Rp.  

Aquae destillatae 3,0 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
    

 Čítame:       

Recipe 

Aquae dēstillātae        grammata tria 

              ↓                                     ↓   

  genitív (liek)              akuzatív (množstvo) 

 



Gramatická stavba receptu 

  Ukážka receptu magistraliter: 
 Píšeme: 

Rp.        

Phenobarbitalī            0,02               

Bromisovalī                   0,2                               

M. f. pulv.                                                       

D. t. d. No  XX (viginti)  

D. S.  3x denne 1 prášok                                

Čítame: 

Recipe 

Phenobarbitalī    centigrammata duo 

Bromisovalī          decigrammata duo 

Misce fīat pulvis 

Dentur tālēs dosēs numerō vīgintī 

Dā, Signā   3x denne 1 prášok 

 

 

 

 



Gramatická stavba receptu 

 

 N.B. (nota bene = zaznač si dobre) 

 

Pri liekoch pripravovaných magistraliter : 

 množstvo sa udáva bežne v gramoch  

 pri celých gramoch na jedno desatinné miesto 
a s arabskými číslicami  

 značka gramu sa vynecháva 

 

 pokyny pre lekárnika na spracovanie zložiek lieku sa 
uvádzajú v tzv. receptúrnych skratkách  

 všetky ostatné údaje (kusy, dávky) sa udávajú rímskymi 
číslicami  

 tento číselný údaj sa vypíše v zátvorke slovom 

 

 

 



Gramatická stavba receptu 

 II. Recept na HVLP 
Rp. 

Acidum acetylosalicylicum  tbl. á 100 mg 

Scat. orig. No II (duas) 

(Anopyrin) 

D. S. jedna tabletka denne ráno 

 

 1. riadok – recipe = zober 

 2. riadok – názov účinnej látky v nominatíve + lieková 
forma (tabulettae) s gramážou  

 3. riadok  ̶  počet balení vyjadrený skratkou v akuzatíve = 
scatulās orīginālēs  numerō duās 

 4. riadok  ̶  firemný názov lieku (odporúčaný lekárom) 

 5. riadok – D. S. = dā, signā, návod na dávkovanie lieku 
(píše sa slovensky) 

 



Gramatická stavba receptu 

 N.B.  

 

A) Pri delených liekových formách  

        = tabletky, čapíky, dražé, injekcie)  

okrem scatula orīginālis = pôvodná krabička  

sa môžu použiť aj: 

 lagoena orīginālis = pôvodná fľaša 

 ampulla orīginālis = pôvodná ampulka  

 tuba orīginālis = pôvodná tuba  

(vždy v  akuzatívnom tvare) 

 

B) Počet balení ► rímskymi číslicami  

                       tento údaj vypísať v zátvorke slovom    

 



Gramatická stavba receptu 

 Pri nedelených liekových formách (sirupy, masti): 

    môže sa pri vyjadrení balenia lieku použiť: 

    expedītiō orīginālis = pôvodné balenie, napr.: 

Rp.        

Ketoprofenum  gel 2,5 %     

Exp. orig. No. I (ūnam)      

(Fastum)       

D. S. natierať 3 krát denne 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Recipe  

Ketaprofenum  gel 2,5% 

Expedītiōnem orīginālem numerō ūnam 

(Fastum) 

 



Lekársky predpis - recept 


