
 

Додаток 6  

до Правил виписування рецептів на 

лікарські засоби і вироби медичного 

призначення 

(підпункт 11 пункту 4 розділу III) 

 

РЕЦЕПТУРНІ СКОРОЧЕННЯ, 

прийняті у медичній та фармацевтичній практиці 

Скорочення 

латинською 

мовою 

Повне написання Переклад 

1 2 3 

     ana по, порівну 

ac. acid. acidum кислота 

amp. ampulla ампула 

aq. aqua вода 

aq. pur. Aqua purificata очищена вода 

but. butyrum масло (тверде) 

comp. compositus (a, um) складний 

D. Da, Detur, Dentur видай, нехай буде видано, нехай будуть 

видані 

D. S. Da Signa, Detur Signetur видай, познач нехай буде видано, 

позначено, видати, позначити 

D. t. d. Da (Dentur) tales doses видай (видати) такі дози 

dil. dilutus розведений 

div. in. p. aeq. Divide in partes aequales розділи на рівні частини 

extr. extractum екстракт, витяжка 

f. fiat (fiant) нехай утвориться (утворяться) 

gtt., gtts. gutta, guttae крапля, краплі 

hb. herba трава 

inf. infusum настій 

inampl. In ampullis в ампулах 

intab. In tabulettis у таблетках 

linim. linimentum рідка мазь, лінімент 

liq. liquor рідина 

M. pil. Massa pilularum пілюльна маса 

M. Misce, Misceatur змішай, нехай буде змішано, змішати 

N. numero число 

ol. oleum олія 

pil. pilula пілюля 

P. aeq. Partes aequeles рівні частини 

pulv. pulvis порошок 

q. s. Quantum satis Скільки потрібно, скільки необхідно 

r., rad. radix корінь 

Rp. Recipe візьми 

Rep. Repete, Repetatur повтори, нехай буде повторено 

rhiz. rhizoma кореневище 



S. Signa, Signetur познач, нехай буде позначено 

sem. semen насіння 

simpl. simplex простий 

sir. sirupus сироп 

sol. solutio розчин 

steril. Aerilisa sterilisetur простерилізуй, нехай буде 

простерилізовано 

supp. suppositorium свічка, супозиторій 

tab. tabuletta таблетка 

t-ra., tct. tinctura настойка 

ung. unguentum мазь 

vitr. vitrum склянка 

praecip. praecipitatus осаджений 
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