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Obiectivele prezentării:
• de a fi capabili de a recunoște tipurile de șoc,
• de a înţelege principalele mecanisme adaptative la

pierderile de volume lichidiene sau de sânge,
• de a înţelege principalele aspecte patho-fiziologice,
• de a cunoaște tratamentul principalelor tipuri de șoc.
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Dintre numeroasele definiţii date șocului:

...„ stadiul de depresie profundă a proceselor vitale
asociate cu reducerea volumului și a presiunii sanguine
cauzat cel mai adesea de injurii severe ca accidentele,
hemoragiile sau arsurile...”
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În general șocul are caracteristicele unui:

Multiple Organ Dysfunction Syndrome 

(MODS)
Combinaţiile directe sau reperfuzarea pot genera
sindromul, prin antrenarea disfuncţiei progresive a mai
mult de două organe cu consecinţe directe grave
asupra supravieţuirii sau injuriilor organice.
Este demonstrat că: MODS apare în >10% din pacienţii
cu injurii traumatice severe și este cauza primară a
morţii în indivizii care supravietuiesc >24 h.
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Schema simplificată a șocului
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În acest sens, reanimarea este unul din mijloacele
medicinei moderne, care cuprinde un grup de metode
terapeutice care au ca finalitate restabilirea:

� funcţională,
� umorală,
� metabolică

în boli de natură:
� medicală
� chirurgicală
� infecţioasă
� toxigenă etc.
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Principalele
tipuri de șoc

� Hematogen

� Vasogen

� Cardiogen

� Neurogen

� Mixt(e)
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Elementele fiziologice ale șocului
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Sursa imagine:
Eric Strong, 2015



Identificarea tipului de șoc
Hematogen (hipovolemic)

� pierderi  masive de volum sanguin

Vasogen
� septic
� anafilactic

Cardiogen
� intrări / ieșiri vasculare insuficiente
� disfucţia de pompa primară
� resistenţă periferică scăzută

Neurogen
� pierderea tonusului simpatic
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Patho-fiziologia șocului cardiogen
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Abdomenul acut Disfagiile
Accidentele chirurgicale Dispneile supraacute

Accidentele cu corpi straini Encefalopatiile
Anginele severe Endocrinozele severe

Anomaliile cordului Epilepsia
Arsurile traumatice Eventraţiile

Arteritele Evisceraţiile
Ascitele Flegmoanele
Avulsiile Fracturile

Bolile tubului digestiv la rumegătoare Gastropatiile organice
Colapsul circulator Hemoragiile

Corpii străini Herniile
Degerăturile Urgenţele anesteziologice

Top 50 
a principalelor surse de șoc
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Icterele Sindroamele de constipaţie/diaree
Nefropatiile Sindroamele medulare

Neuro-mielopatiile Sindroamele SNC si SNV
Nevritele Sindroamele toxice – intoxicaţiile

Pancreatita Sindromul de colici
Pericarditele traumatice Stopul cardio-respirator

Peritonitele Traumele mecanice / soc traumatic
Prolapsurile Tromboflebitele

Ranile ochiului Trombozele
Reanimarea nou-născuţilor Tulburările aparatului aerofor

Sialoadenitele Uremia
Sindroamele anemice Urgenţele anesteziologice

Sindroamele carenţiale ---

Top 50 
a principalelor surse de șoc – cont.
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A /
Șocul hipovolemic datorat pierderii fluidelor corporale

Loc de pierdere Mecanism responsabil

Pielea Arsura termică sau chimică

Tractul GI Voma, diareea

Rinichii
Diabet, insuficienţă adrenală, nefrita, faza 

poliurică după distrucţii acute tubulare

Fluidul intravascular se pierde în spaţiul extravascular
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Când se pierde sânge, 
1. Organismul reacţionează pt. a păstra alimentarea

cu sânge a creierului & inimii.

2. Glanda suprarenală secretă catecolaminele care vor
mări rezistenţa periferică (crește tensiunea arterială).

3. Acţiunea corticosteroizilor din suprarenale =

hiperglicemie

4. Rinichii secreta renina, care reţine sodiu și, astfel apa
datorită sistemului renină-angiotensină.

5. Arteriolele relaxează = paturile vasculare se umplu în

compartimentul extravascular = hemoconcentraţie.
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6. Vâscozitatea sângelui este crescută = eritrocitele

agregă, iar fibrinogenul din sânge este ridicat.

7. Endoteliul deteriorat eliberează tromboplastine
care declanșează coagulare intravasculară diseminată

(CID).
8. Factorii de coagulare sunt consumaţi = tendinţă

de sângerare.
9. lipsa oxigenului în ţesuturi = acidoza

metabolică = deprimă miocardul.
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B/ 
Șocul distributiv (mixt)

cauzat de: 
� Șocul anafilactic;
� Infecţia bacteriană cu eliberare de endotoxine; 
� Injuriile măduvei spinării de asupra T4 (șocul neurogenic); 
� Ingestia unor toxice / medicamente (ex. nitraţi, opioide, 

blocanţi adrenergici). 

Șocul anafilactic și cel septic adesea au o componentă

hipovolemică!

16



Mecanismul general al șocului anafilactic
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Sursa: Brian Angus - University of Newcastle upon Tyne
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Principalele
surse bacteriene ale 

șocului septic:

• E coli
• Proteus

• Klebsiella
• Bacteroides

• Pseudomonas
• Meningococci

Erupţii hemoragice
urmarea septicemiei

Sursa: Brian Angus - University of Newcastle upon Tyne



Stadiul pro-inflamator & pro-coagulant al 
micro-circulaţiei în șoc
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C/ 
Șocul cardiogenic / obstructiv 

Tip Mecanism Cauze

Obstructiv

Interferenţa cu 
umplerea ventriculară

• pneumotorax, 
• compresia venei cave,
• tamponada cardiacă, 
• tumorile atriale,
• trombușii

Interferenţa cu golirea 
ventriculară

• embolia pulmonară

Cardiogenic

Contractibilitatea
miocardială scăzută

• ischemia miocardială, 
• miocardita medicamentoasă

Anormalităţi de ritm
cardiac

• tahicardia, 
• bradicardia

Deficienţe structurale 
cardiace

• deficienţa acuta mitrala, 
• ruptura septului

interventricular 
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Leziuni ischemice majore:

Creier: necroza neuronală

Inimă: infarct sub-endocardic

Rinichi: necroză tubulară acută:
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Parametrul Modificare Semnificaţie

1. 
Culoarea 

mucoaselor

Roz • Hematocrit normal și 
• Perfuzie sanguină adecvată

Palidă sau albă • Anemie sau soc
Cianotică • Hipoxiemie severă

Galbenă (icterică) • Bilirubinemie crescută datorită 
afectării hepatice sau hemolizei

2.
Timpul de 
reumplere 

capilară (TRC)

1-2 secunde • Perfuzie sanguină normală

Peste 2 secunde • Perfuzie sanguină slabă sau
• Vasoconstrictie periferică

Sub 1 secundă

• Stări hiperdinamice; 
• Pot fi asociate cu: febra, șoc

caloric, faza compensatorie a 
șocului hipovolemic

Analiza principalilor parametri clinici:
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Analiza principalilor parametri clinici cont.:

Parametrul Modificare Semnificaţie

3.
Frecvenţa 
cardiacă

Bradicardia 

• Scăderea debitului cardiac = perfuzie
sanguină scăzută;

• Frecvenţa cardiacă scăzută / neregulată
se poate asocia cu stop cardiac iminent,
aritmii severe sau dereglări metabolice
(hiperpotasiemie, hipocalcemie)

Tahicardia

• Umplere diastolică afectată.
• Tahicardia sinusală datorită durerii sau

șocului hipovolemic.
• Tahicardia neregulată asociată cu deficit

de puls de obicei indică o aritmie, si se
recomandă EKG-ul
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Parametrul Modificare Semnificaţie

4. 
Frecvenţa 
& calitatea 

pulsului

• Puls puternic, sincron 
cu bătăile cardiace

• Normal
• Se va determina atât pulsul 

femural cât și cel digital

• Puls neregulat
• De obicei indică aritmia 

cardiacă

• Puls săltăret
• În faza hiperdinamică 

(compensatorie) a șocului

• Puls slab sau absent

• Debit cardiac scăzut, vaso-
constricţie periferică, 
scăderea presiunii pulsului, 
sau tromboze

Analiza principalilor parametri clinici cont.:
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Analiza principalilor parametri clinici cont.:

Parametrul Modificare Semnificaţie

5. 
Nivelul
algiei

• Vocalizări, modificări 
de comportament 
(evitare, agresivitate), 

• modificări fizice
(tahicardie, pupile 
dilatate etc.)

• Semnele clinice pot fi 
similare cu cele din faza 
compensatorie a șocului.

• Durerea întârzie vindecarea 
deci trebuie tratată
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Analiza principalilor parametri clinici cont.:

Parametrul Modificare Semnificaţie

6. 
Starea de 
conștienţă

• Alert, responsiv la mediul
înconjurător

• Stare neurologică / metabolică
normală

• Depresat mai puţin responsiv
la stimuli somnolenţă, dar se
poate stimula

• Orice boală sau perfuzie
sanguină scăzută. Poate fi
ușoară, moderată, severă

• Stupoare/prostraţie stimulat
doar prin stimuli dureroși

• Dereglări neurologice /
metabolice grave

• Comatos (nu răspunde la
stimuli) sau

• Convulsii (convulsiile apar pe
tot corpul, salivaţie, tremor
facial, posibil urinare și
defecare involuntară)

• Activitate electrică cerebrală
anormală datorită bolilor
neurologice primare sau
secundar datorită: diabetului,
sindromului hepato-encefalic,
hipoglicemiei, intoxicaţiilor.
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Edeme periferice

Șocul imagini tipice
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Perfuzarea
Spaţiile lichidiene – scurte Rememorări
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� Intracelular: 2/3
�Extracelular: 1/3

din care:

�Extravascular 15-20% din apa totala sau
�15% din greutatea totală (limfă + lichid interstiţial)

�Vascular (volemia): 7-8% din apa totală, respectiv

5% din greutatea corporală
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În 24 h "turn overul" e variabil în funcŃie de specie:

• 143 ml /kgc. vacă,
• 150 ml /kgc. oaie,
• 73 ml /kgc. capră,
• 75 ml /kgc. măgar.

În funcŃie de scopul terapeutic urmărit, perfuziile pot
fi:
• cu electroliŃi;
• pt. stabilirea echilibrului acido-bazic;
• cu substanŃe energetice şi reconstituante;
• soluŃii coloidale înlocuitoare de plasmă;
• soluţii medicamentoase.
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Deshidratarea
Evaluarea procentului de deshidratare oferă clinicianului o idee
despre volumul iniţial de fluide necesare, dar totuși trebuie
considerată ca o estimare deorece deshidratarea depinde și de
alţi factori existenţi (vârstă, nutriţie etc).

Calcularea deficitului de fluide:

Volumul de înlocuit (L)  = Greut. corp.(kg) x % deshidratare

*Se adaugă deficitul și pierderile curente de fluide la necesarul de mentenanţă (bazal).
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Determinarea
gradului de deshidratare 

% Deshidratare Semne clinice

Slabă: 5%
• pierderea minimă a turgescenţei pielii, 
• mucoase semi-uscate, 
• ochi normali

Moderată: 8%
• pierderea moderată a turgescenţei pielii, 
• mucoase uscate, 
• puls rapid și slab, 
• enoftalmie

Gravă: peste 10%

• pierderea considerabilă a turgescenţei pielii, 
enoftalmie severă, 

• tahicardie, 
• mucoase extrem de uscate, 
• puls foarte slab, 
• hipotensiune, 
• alterarea nivelului de cunoștiintă
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Calculul
necesarului de fluide

După regula100 / 50 / 20
•100 ml/kgc până la 10 kg.
• 50 ml/kgc pt. fiecare kgc. ce depăşeşte 10 kg
• 20 ml/kgc pt. fiecare kgc ce depăşeşte 20 kg

După regula 4 / 2 / 1

• 0-10 kg: 4 ml/kg/h

•10-20 kg: 40 ml/kg/h + 2 ml/kg/h x 10 kg
• >20 kg: 60 ml/kg/h + 1 ml/kg/h x 20 kg
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Reanimarea: 
strategia 

Conţine în special tehnici terapeutice de reechilibrare: 
� respiratorie și 
� circulatorie

Funcţiile cel mai grav afectate de acţiunile patogene 
�externe sau 
� interne,

cel mai adesea manifestate prin simptomatologie de tip: 
� supraacut sau 
� acut.
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Pacienţii trebuie examinaţi pentru trei tipuri
majore de dereglări fluidice cu modificări de:

� volum (deshidratare, pierderi de sânge),

� conţinut (hiperpotasiemie)

� distribuţie (ex. efuziunea pleurală).
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Evaluarea
• istoricul pacientului și a problemei actuale,
• constatările examenului fizic și ale examenelor

complementare necesare vor determina necesitatea
nevoii de fluidoterapie.

Selecţia fluidelor
determinată de nevoile pacientului, aici incluzându-se:
•volum,
• rată de administrare și
•compoziţia fluidelor necesare.
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Terapia trebuie: 

� Individualizată, „croită” pt. fiecare pacient în parte,

�Reevaluată & reformulată funcţie de schimbările
apărute

Nevoile pacienţilor pot varia în funcţie de:

� Existenţa unei boli acute sau cronice,
� Patologie acido-bazică, oncotică, anormalităţi electrolitice
� Alte condiţii coexistente.
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Principalii parametri 
pt. evaluarea & monitorizarea pacienţilor ce primesc fluidoterapie

Clinici Paraclinici
Frecvenţa și calitatea pulsului
Timpul de reumplere capilară
Culoare mucoaselor aparente

Frecventa și efortul respirator
Zgomotele pulmonare

Turgescenţa pielii
Greutatea corporală

Debitul urinar
Statusul mental

Temperatura extremităţilor

Hematocritul
Proteinele totale
Lactatul seric
Greutatea specifică a urinii
Creatinina
Electroliţii
Presiunea sanguină
Gazele sanguine venoase sau arteriale
Saturaţia de oxigen
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� începe prin calculul necesarului de mentenanţă sau bazal,
care se referă la cantitatea de fluid estimat să menţină un
echilibru fluidic normal.

�Fluidoterapia de mentenanţă - indicată pacienţilor

care nu consumă hrană și apă, dar nu au reduceri de volum,
hipotensiune sau pierderi de fluide pe alte căi decât
urinarea.

41
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�Fluidele de reînlocuire au rolul de a înlocui
fluidele și electroliţii pierduţi de organism pe diverse
căi.

�Cristaloidele izotonice poliionice (ex.
Ringer lactat) pot fi utilizate atât ca fluide de
reînlocuire cât și ca fluide de mentenanţă, dar pe
termen scurt, pentru că produc imbalanţă electrolitică,
la pacienţii cu probleme renale.

Atenţie!

Administrarea pe timp îndelungat a sol. Ringer la pacienţi
care necesită fluidoterapie de mentenanţă duce la
hipernatremie & hipopotasiemie!
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Soluţiile izotone Soluţiie hipertone Soluţiile hipotone
Aceași concentraţie solvit 

/apă ca cea din celule
Concentraţia solviţilor mai 
mare ca cea a celulelor.

Concentraţia solviţilor mai 
mică decât cea a celulei.

Celulele își menţin

dimensiunea și forma
Celulele pierd apa prin 

osmoză și se ratatinează

Celulele preiau apa prin 
osmoză și se gonflează /

Despre osmolaritatea soluţiilor
43



Nota:
Pierderile curente se pot reînlocui în 2-3 ore,

dar deficitele de volum se înlocuiesc într-un timp
mai îndelungat. Ţelul este de aduce animalul la

starea îniţială în 24 de ore.
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Determinarea
căii de administrare a fluidelor

Parametrii 
pacientului

Calea de administrare a 
fluidelor

Tract gastrointestinal functional, nu 
există contraindicaţii (ex. vomă)

P.O.

Deshidratare anticipată /
pierdere mică de fluide

S.C. Se utilizează cristaloide 
izotone. Această cale e mai 
bună în prevenţia pierderilor 
fluidice decât în tratarea lor.

Pacienţi internaţi care nu consumă apă 
sau hrană, 

Pacienţi anesteziaţi, 
Pacienti care necesită administrare 

rapidă de fluide - soc, 
Deshidratare, hipertermie sau 

hipotensiune.

In terapia curentă: I.V. 
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Hipovolemia

Se referă la scăderea volumului de fluide din spaţiul
intravascular.

Cauzele principale pot fi:

• deshidratarea severă,
• pierderea rapidă a fluidelor: pe cale gastro-intestinală,

poliurie, sângerări și vasodilataţie.
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Pacienţii hipovolemici au semne de:

� perfuzie sanguină redusă,
� culoare anormală a mucoaselor,
� timp de reumplere capilară modificat,
� puls & frecvenţă cardiacă modificate,
� extremităţi reci.
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Hipovolemia datorată presiunii oncotice scăzute
e suspectată la pacienţii care au:

�proteine totale sub 35 g/L (3,5 g/dL) sau

� albumina sub 15 g/L (1,5g/dL).
Pacienţii în stare de șoc pot prezenta: hipovolemie,
presiune sanguină scăzută însoţită de creșterea
lactatului seric (la peste 2 mmol/L).

48



Când e necesară creșterea volumului intravascular fără
creșterea nivelului sângelui intergral, se utilizează soluţii:

• cristaloide,
• coloide
• ambele,

Cele mai bune sunt soluţiile cristaloide izotone!
Dacă este nevoie de electroliţi, administrarea se realizează
printrun cateter I.V. secundar, la o rată de administrare

care să nu depășească: 0,5 mmoli/kgc/h.
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Soluţiile perfuzabile
hidratante & tonice
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SoluŃie 
perfuzabilă

Tipul solutiei CompoziŃia

Clorură de 
sodiu 0,9%

Izotonă, reechilibrare 
acido-bazică

Sodiu 154 mEq/L 
Clorură 154 mEq/L h
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Sursa: http://s355685463.onlinehome.fr/images/produits/52_1_2422.jpg

SoluŃie 
perfuzabilă

Tipul solutiei Compozitia

Clorură de 
sodiu 7,5%

Hipertonă, reechilibrare 
acido-bazică

Sodiu 1232 mEq/L 
Clorură 1232 mEq/L 
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Solutie 

perfuzabilă
Tipul solutiei Compozitia

Ringer
Izotonă, 
reechilibrare 
acido-bazică

Sodiu 147 mmol/L 
Potasiu 4.0 mmol/L 
Calciu 2.3 mmol/L
Clorură 155.5 mmol/L 

Solutie 

perfuzabilă
Tipul solutiei Compozitia

Ringer lactat
Izotonă, 
reechilibrare acido-
bazică

Sodiu 130,00 mmol/L 
Potasiu5,36 mmol/L 
Calciu 1,84 mmol/L 
Clorură 111,70 mmol/L 
Lactat 27,80 mmol/L

http://huynhlepharma.com/upload/lactat_ringer.jpg
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SoluŃie 
perfuzabilă

Tipul soluŃiei CompoziŃia

Glucoză 5%
Hipotonă, soluŃie 

energetică
Glucoză 50 g/L 

Dextroză 5% în 

solutie de Clorură 

de Sodiu 0,45

Izotonă, solutie 
energetică

Glucoză 50 g/L
Clorură de sodiu 4,5 g/L

Dextroză 5%
Hipotonă, soluŃie 

energetică
Dextroză 50 g/L 
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Solutie 
perfuzabilă

Tipul 
soluţiei

Compoziţia

Duphalyte SoluŃie 
reconstituantă

Vitamina B1 (Tiamină HCL) 0,10 mg 
Vitamina B2 (riboflavină fosfat) 0,04 mg 
Vitamina B6 (Piridoxină HCL) 0.10 mg 
Vitamina B12 (Cyanocobalamină) 0,05µg 
Nicotinamidă 1,5 mg 
Dexapantenol 0,05 mg 
Clorura de calciu 6H2O 0,23 mg 
Sulfat de magneziu 7H2O 0,29 mg 
Clorură de potasiu 0,20 mg 
L-arginina hhidroclorhidrică 0.025 mg 
L-cysteina monohidrat clorhidric 0,01 mg 
L-glutamat sodic 0,04mg L-histidina monohidrat clorhidric 0,01mg 
L-isoleucină 0,01 mg 
L-leucină 0,04 mg 
L-lysine clorhidrică 0,03 mg 
L-metionină 0.01 mg 
DL-fenilalanină 0,03 mg 
L-trionină 0,02 mg 
DL-triptofan 0,01 mg 
DL-valină 0,05 mg 
Dextroza anhidră 45,46 mg

Sursa: http://www.hipervet.ro/wp-content/uploads/2014/03/214.png 54



Solutie 
perfuzabilă

Tipul 
soluţiei

Compoziţia

Novacoc 
250 ml

Solutie 
reconstituantă

Metamizol sodic 40 mg
Cafeină 3,5 mg
Gluconat de Calciu 100,0 mg
Gluconat de Magneziu 10,0 mg
Sodiu dihidrogen fosfat dihidrat 4,04 mg
Acetilmetionină 40,0 mg
Monohidrat de glucoză 181,82 mg

Sursa:
http://www.abadvet.ro/template/template_default/files/
product_photo/195_M00322.jpg
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Solutie perfuzabilă Tipul solutiei Compozitia

Dextran 70 6% în 
soluŃie de 0,9% NaCl

SoluŃie coloidă utilizată 
pt. extinderea spaŃiului 
vascular

6% Dextroză
0,9% NaCl

Clorură de 
Potasiu în 
0,9% NaCl

Reechilibrare 
acido-bazică

40 mEq/L sau 
20 mEq/L
0,9% NaCl

Sursa;
http:// /en/images/POTASSIUM_CHLORIDE_IN_SODIUM_CHLORIDE_09_tcm81-73306.jpg

Sursa: 
http://cdn.clubafaceri.ro/clients/92/53319/60/dextran-
70-in-solutie-de-clorura-de-sodiu-23492_big.gif
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Medicaţia specifică

57

Nota:
În cazul utilizării farmaconilor de uz uman
nu uitaţi de regula transformării dozelor!

La:http://www.veterinarypharmacon.com/docs/507-Vet.drug-1-2010-6.pdf



Catecolaminele
adrenergice - dopaminergice

Activitate                          Dopamina

Receptorii Beta1-adrenergici în șocul:
� cardiogen
� hipovolemic
� Insuficienţa cardiacă congestivă

Îmbunătăţesc:
� efect stimulator asupra miocardului și pulmonului
� contractilitatea și frecvenţa,
� debitul cardiac / vasodilataţie,
� în același timp îmbunătăţește funcţia renală,
� efect agonist β-adrenergic.
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Dopamina (Dopamin, Tensamin)

Dopamina perfuzie I.V. continuă: 2–8 mcg/kgc/min;

Dozaj mai mare de >10 mcg/kgc/min = vasoconstricţie,
tahicardie, aritmie, perturbări gastro-intestinale!

Nota: nu se administrează oral, 
nu se absoarbe la acest nivel!

pt. utilizare p.o.
Există un derivat esterificat:

Ibopamina
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Sursa: http://www.uky.edu/~mtp/vascul9.gif
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Dobutamina (Dobutrex)

Derivat al dopaminei, un amestec de enantiomeri dar cu
intensităţi diferite de acţiune, agoniști ai receptorilor beta1 și
beta2 dar și alpha1 * (doar levogirii)

Efect: selectiv & inotrop pozitiv

Nota:
nu se administrează oral, nu se absoarbe la acest nivel!

I.V. perfuzie continuă în rata:
2,5-10 mcg/kgc/min., diluat în dextroză 5%.

Dopamina circulaţia renală & mezenterică.

Dobutamina circulaţia miocardică,

Sursa: 
http://medforddirect.net/QC/images/products/sm/855499.jpg
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inhibitorii de fosfodiesterază III

(FDE-III)
Mod de acţiune

activitate inotrop-pozitivă inhibitoare asupra fosfodiesterazei
enzimă implicată în transformarea AMPc în 5’-AMP ca urmare
are loc:

Acumularea AMPc în citoplasmă

Influxul ionilor de Ca2+

Stimularea contracţiei cardiace
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Sursa:
http://johnshopkins.6cp.com/eNeonatalReview
/images/sep09-img1.jpg
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Compușii bipiridinici (piridil-piridone)

Amrinona (Inamrinona) & Milrinona
� inhibitori de fosfodiesterază III (FDE III).
� în insuficienţă miocardică severă refractară!

Posibile reacţii adverse:
� tahicardie & tahiaritmie,
� trombocitopenie,
� probleme gastrointestinale,
� hipotensiune.

Amrinona (Inocor, Vincoram fiole cu 1mg sau 5mg/ml)
1–3 mg/kgc, IV / perfuzie IV: 10–80 mcg/kgc/min.

Milrinona (Corotrope, Primacor fiole cu 1mg/ml)
30–300 mcg/kgc (doză de atac), urmat de perfuzie
IV:1–10 mcg/kgc/min (iniţial doză minimă apoi se crește).
Nota: activitate inotro-pozitivă de 20 de ori mai mare ca Amrinona!
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Pimobendanul

� efect inotrop & vasodilatator (inhibitor de PDE III),

� Oral: 0,25mg PO / 12 ore.
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Olprinona

Derivat imidopiridinic cu acţiune complexă:

Crește

� forţa de contracţie miocardică

� fluxul sanguin prin vasodilataţie

� bronhodilatator  & antiinflamator

� Are avantajul că asigură protecţia diafragmului și 
intestinelor
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Enoximona

Inhibă selectiv PDE-III, se folosește strict în tratamentul
de scurtă durată al insuficienţei cardiace congestive
pe cale I.V. - risc aritmogen major!

Vesnarinona
Inhibitor PDE și modulator al canalelor ionice miocardice
(influenţează concentraţia intracelulară a ionilor de K+ și
Na+) în stadii severe ale insuficienţei congestive

Medicamente administrabile după evaluarea 

raportului risc - beneficiu  
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Vasodilatatorii
Nitroprusiatul de sodiu + dobutamină

în perfuzie IV continuă eficientă în șoc
cardiogenic & edem pulmonar sever.
Efect advers: hipotensiune sistemică,
se recomandă monitorizarea presiunii
sanguine.
Nitroprusiatul de sodiu se diluează în
dextroză 5% și se administrează în rată

de 1–3 mcg/kgc/min, cu creșterea
ratei de perfuzie la 5–10 min până la
efectul dorit.

Doza: 5–10 mcg/kgc/min, pt. a
controla semnele clinice.
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Vă mulţumesc pentru atenţia Dvs!
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