
Bilgiye Ulaşmanın En Kolay Yolu
 “Datavet yüzlerce hastalık ya da sendromun klinik semptomlarını, laboratuvar bulgularını 
hastanızın test sonuçlarıyla karşılaştırmanızı sağlayan, hastalıklarla ilgili bilgi edinmek istediğiniz tüm 
verileri (hastalık tanımı, etiyoloji, duyarlı ırk ve yaşlar, klinik ve laboratuvar bulguları, prognozu, tanı 
ve ayırıcı tanısı, tavsiye edilen tedavi yöntemleri) ulaşmanız çok kolay olan bir yere, cebinize indiren 
yardımcınızdır.”



DATAVET MOBIL UYGULAMA
 Zaman sahip olduğumuz en değerli şey. Öğrendiğimiz, bildiğimiz, biriktirdiğimiz ve gelecekte ihtiyacımız 
olan; Güncel Bilgi Datasına kolay ve hızlı ulaşım ihtiyacımız.
 Datavet, Hasvet Medikal’in 20 senelik deneyimi, 6 senelik sektör liderliği, Veteriner Hekimlere sağladığı 
binlerce cihaz, öğrenci ve hekimlere verdiği yüzlerce eğitimin birikimlerinden doğan bir gözlemin sonucudur.
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Hemogram, biyokimya, idrar, hormon, kan gazları gibi laboratuvar 
sonuçlarını giriş ekranında işaretleyin ya da değerini yazın.
Sonuçları karşılaştırın. Olası hastalık/sendromları görüntüleyin.
Bakılan test sayısı arttıkça hastalığa yaklaşma oranın yükseldiği 
sayısal olarak gösterilir.

Dilerseniz seçtiğiniz iki hastalığın laboratuvar bulguları ile test 
sonuçlarınızı karşılaştırın. Hastalık/sendromun adına tıklayarak de-
tay bilgilere ulaşın. Hastalıklarla endike bütün laboratuvar testlerini 
görüntüleyin. İçlerinden test edilmemiş olanlar varsa bunları öneri 
olarak göreceksiniz. 

Aynı ekran üzerinde hastalığın tanımı, etiyolojisi, duyarlı ırk ve yaşları, 
klinik ve laboratuvar bulgularını, prognozunu, tanı ve ayırıcı tanısını, 
tavsiye edilen tedavi yöntemlerini tek tıkla okuyun. 
Laboratuvar bulguları ile klinik semptomları eşleştirerek şüph-
elendiğiniz hastalıklara bir adım daha yaklaşın.

SONUÇLARI GİRİN

KARŞILAŞTIRIN

DEĞERLENDİRİN

 Aynı zamanda Datavet Vademecum’la güncel ilaç listesi, prospektüs bilgileri, alternatif ilaç listeleri, etken 
madde listesi, etkileşim tablosu, firma listesi bilgileriyle her zaman güncel bir ilaç rehberiniz de cebinizde.
Dataveti Veteriner Hekimliğin datasına pratik, kolay ve uygulanabilir bir şekilde mobil platformlardan ulaşmanızı 
sağlayan bir uygulama olarak size sunuyoruz.

 Datavet’te kullandığınız cihazlara uygun 
olan USA (Conventional Units) ya da SI (Interna-
tional Units) birim sistemini kullanabilirsiniz. Birçok 
kitap/yayından toplanan bilgilere saniyeler içinde 
erişebilirsiniz. Uygulamamız bütün ios ve android 
sürümlerini desteklemektedir. Şu an tablet ve akıllı 
telefonlarınızdan Google Play ve App Store’dan satın 
alabilirsiniz. * 

*Ödediğiniz ücret bir senelik kullanım içindir. İptal etmediğiniz sürece üyeliğiniz 
her yıl otomatik olarak yenilecektir. 
Kısa zaman içerisinde www.datavet.com internet adresi üzerinden
kullanabileceğiniz masaüstü versiyonu kullanıma sunulacaktır. 

datavet.com

support@datavet.com


