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“Dunya’da Bitkisel Ilaclar Uzerine Olan En Iyi ve Kapsamli Veritabani”, Dunya Saglik Orgutu,
WHO
Natural Medicines by Therapeutic Research Center, TRC: Veritabanina erisim icin linkinizi bizden
isteyebilirsiniz.
En kapsamlı doğal ilaçlar ve gida takviyeleri veritabanı
Klinik sorularinizi yanitlayan kapsamli sekilde hazirlanmis 1400 den fazla dogal ve bitkisel ilac monografileri
icermektedir. Pratik ve kolay taranabilen bir arayuzle sunulmaktadir.
93,000+ ticari olarak kullanilan vitamin, gida takviyesi urunu hakkinda bilgiler icermektedir.
Ayrica Geleneksel ve Tamamlayici TIP uygulamalari konusunda monografiler icermektedir.
Faydalari
Guncel
Doğal ilaçlar ve alternatif tedaviler ile ilgili kapsamlı, doğru ve klinik bilgileri sağlamak için günlük güncellenir.
Alternatif, tamamlayici ve integratif tedaviler hakkinda gunumuzun sorunlarini cevaplar.
Guvenilir
Objektif kaynaklari eksiksiz olarak belirtir.
Kanita dayali guvenli kullanim ve etkinlik verilerini gundelik klinik kullaniminiz icin sunar.
Kapsamli
1400 den fazla dogal ilac monografi ve 93,000’den fazla ticari urun uzerine bilgiler.
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Natural Medicines arastirmacilara objektif bilgiye ve kanita dayali karar verebilmeleri icin takviye gidalar, dogal
ilaclar ve integrative tedaviler hakkinda bilgi verir. Gelismis dunyada nufusun yuzde ellisi en az bir vitamin ya
da takviye gida almaktadir. Bu yuzden arastirmacilarin guvenli kullanim, etkinlik ve enteraksiyonlar hakkinda
guvenilir bilgiye sahip olmasi cok onemlidir.
Arayuz Ozellikleri
Interaction Checker: Ilac ve Bitkisel ilac etkilesimlerini bildirir.
Comparative Effectiveness: Belli bir hastalik icin en etkiliden en az etkiliye kadar tum dogal ilaclari siralar.
Adverse Effects Checker: Belli bir yan etkiyi gosteren her dogal ilaci belirtir.
Pregnancy and Lactation Checker: Hamilelik ve anne sutu acisindan guvenli kullanim ratinglerini verir.
Charts: Omega-3 fatty acid gibi belli bir konuyla iliskin monograflari gormenizi saglar.
Continuing Education: Hastaliklarin onlenmesi ve tedavisinde geleneksel ve alternative tedavi yollarini belirtir.
Nutrient Depletion Center: Receteli ya da recetesiz ilaclar’in tukettigi gidalari belirterek klinik kararlara
yardimci olur ve risk duzeyini klinik oneme gore siralar.
Natural Medicines Veritabani
Amerika’daki en kapsamli ticari dogal ilac veritabani: 93,000 urun
1400 Dogal Ilac monografisi
Dogal Ilaclar, Besin takviyeleri ve integrative tedaviler hakkinda gunluk olarak guncellenmektedir.
Etkinlik ve Guvenli kullanim icin Natural Medicine Evidence-based Brand Ratings Sistemi (NMBER™)
Guvenli kullanim ve etkinlik ratingleri icermektedir. Ayrica uretici kalitesinde yan etki raporlama
sistemlerinden ve US Pharmacopeia gibi guvenilir kaynaklardan yan etki bilgileri sunulmaktadir.
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