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1. Clasificare

GrupeGrupe SubgrupeSubgrupe ReprezentanțiReprezentanți

Amare pure Rădăcină de genţiana, herba centaurii, Rădăcina de păpădie

Aromatice
Pelinul, Ienupărul,  Florile de muşeţel, Coada şoricelului , Anasonul, 
Feniculul, Chimionul, Frunzele de mentă, Seminţele de muştar
negru, Usturoiul

Saline Clorura de sodiu, Bicarbonatul de sodiu, Sulfatul de sodiu, Sarea de 
Substanțe digestive 

Saline Clorura de sodiu, Bicarbonatul de sodiu, Sulfatul de sodiu, Sarea de 
Karlsbad, Dioxid de magneziu

Diverse Alcoolul etilic, Digestiva acria

Eupeptice
- Acidul clorhidric, lactic, fosforic

Pepsina, Sucul ruminat, Tripsina, Pancreatina, Triferment

Coleretice și 
colecistokinetice

- săruri biliare, extracte şi infuzii de cynara scolimus, grăsimile, acizii, 
natricum benzoicum, magnezium sulfuricum, natrium salicylicum, 
peptone, gălbenuş de ou



1. Clasificare
GrupeGrupe SubgrupeSubgrupe ReprezentanțiReprezentanți

Excito-

Ruminatorii kalium stibiltartaricum (Emetic), rădăcină de ipeca, veratrina, 
rumison,ruminol, pilocarpină, ezerină

Vomitive sulfatiazol, rădăcină de ipeca, apomorfină, veratrină, soluție salină, 
pilocarpină, sulfat de cupru, apă oxigenată

Antivomitive Metoclopramid, Cerenia, tranchilizante majore, poţiuniunea Riviere

Uleioase (intestin subțire):Uleiul de ricin, Uleiul de floarea soarelui, Excito-
motorii 

digestive Purgative

Uleioase (intestin subțire):Uleiul de ricin, Uleiul de floarea soarelui, 
Glicerina, Uleiul de parafină
Saline (toate segmentele):Sulfatul de sodiu, Sulfatul de magneziu
Intestin gros: Aloe, scoarță de crușin, fenoftaleină, sulf sublimat

Medicația 
antidiareică

Protectoare 
mucilaginoase

in, althea, gumă arabică, cereale, decoct de morcov, suspensie de albuş 
de ou

Antispasmodice opiul (cel mai puternic), papaverina, extr. şi t.ra de beladonă.

Absorbante Cărbune medicinal, bolus alba

Astringente aqua calcis, bismuth carb. basic, bismuth subnitricum

Antiseptice chimioterapice, sulfamide, antibiotice, benzonaftolul



1. Clasificare

Grupe Subgrupe Reprezentanți

Carminative și 
antispumante

Carminative foliae menthae piperithae, fructus anisi, carvi, coriandri, 
foeniculi

Antispumante Blo-trol, silicones

Antifermentescibile - Acid clorhidric, acid lactic, acid aceticAntifermentescibile - Acid clorhidric, acid lactic, acid acetic

Antiacide
- Bicarbonat de sodiu, oxid de magneziu, carbonat de calciu, 

ranitidină, famotidină, omeprazol



Simbiotic+caolină+pectină

Maropitant

bromura de butilscopolamina 
metamizol

Decoct din frunze de Decoct din frunze de 
mentă, Decoct din planta 
coada racului, Decoct din 
muguri de plop, Caolin

supliment veterinar ce conține
enzime pancreatice



α Glucan butirogenic, 
β Glucani si manan oligozaharide (MOS), 
mucopolizaharide (MPS)mucopolizaharide (MPS)

Alfa-amilaza, 
Lipaza, 
Proteaza,
Beta-Xilanaza, 
Beta-Glucanaza.Coleretic și colagog



3. Farmacodinamie
Acţiunea substanţelor antiacide
� De la un câine cu un mic stomac Pavlov se recoltează suc gastric, din care

apoi se repartizează câte 3 ml în eprubetă. Se măsoară cu ajutorul pH-
metrului, sau a hârtiei indicator.

� La sucul gastric se adaugă apoi în fiecare eprubetă un neutralizant al
acidităţii din cele care se folosesc în practica terapeutică. Astfel, se potacidităţii din cele care se folosesc în practica terapeutică. Astfel, se pot
adăuga în: carbonat de calciu, bicarbonat de sodiu, oxid de magneziu,
carbonat de magneziu, bismut subnitric, caolin. Fiecare substanţă se poate
folosii în soluţie sau suspensie apoasă 5% în cantitate de 0,6 ml. Se lasă
puţin în contact sucul gastric cu substanţa neutralizantă şi se măsoară apoi
pH-ul.

� Cele mai active se dovedesc a fi carbonatul de calciu, oxidul de magneziu şi
bicarbonatul de sodiu, în timp ce sărurile de bismut şi aluminiu au acţiune
slabă. Aciditatea sucului gastric, care este în jur de pH 2, este neutralizată
prin aceste substanţe.



Efectul stimulator al pilocarpinei asupra secreţiilor şi motilităţii tubului 
digestiv 

Tehnică

� Se injectează 5 ml soluție clorhidrică de pilocarpină 1% subcutanat,
urmărind efectul substanței.

� După 5-10 minute de la administrare se poate observa apariţia unei
salivaţii abundente pe care la început animalul reuşeşte să o stăpânească
prin deglutirea salivei.prin deglutirea salivei.

� Pentru aceasta animalul face frecvente mişcări de masticaţie cu limba
urmate apoi de deglutiţie. În scurt timp însă cantitatea de salivă care se
secretă este atât de mare încât ea nu mai poate fi înghiţită de animal şi
curge din gură cu abundenţă.

� Dacă se introduce mâna şi se fixează limba animlului se împiedică
deglutirea salivei, observându-se scurgerea masivă şi continuă a acesteia.



� Ascultându-se apoi zgomotele intestinale cu ajutorul stetoscopului, se remarcă
remarca intensificarea acestora, prin intensificarea peristaltismului. Animalul
adesea devine neliniştit prezentând colici abdominale ca urmare a contracţiilor
puternice ale musculaturii netede.

� Examinând frecvenţa cordului şi a respiraţiei vom vedea că apare tahicardie şi
tahipnee.tahipnee.

� La cal se pare că tahicardia în urma administrării de parasimpaticomimetice
este un fenomen constant, deşi în mod obişnuit aceste substanţe produc
rărirea ritmului cardiac. Se mai observă o uşoară mioză.

� Pilocarpina ca şi celelante substanţe colinergice stimulează nu numai secreţia
salivară ci şi celelalte secreţii exocrine pe întreg tractul digestiv. Adăugând la
acesta efectul de stimulare al peristaltismului vom înţelege acţiunea favorabilă
a acestor substanţe în unele indigestii cronice, fie prin hiposecreţie, fie prin
atonia tubului digestiv.



� Se va avea grijă însă ca substanţele parasimpaticomimetice să nu se
administreze la femelele gestante, întrucât prin contracţiile uterine pe care le
produc, provoacă avort.

� De asemenea nu se vor administra la animalele cu afecţiuni cardiace sau
respiratorii (provoacă hipersecreţie bronşică şi contracţia musculaturii
netede din bronhii).

� Administrând 5 ml sol. 1‰ de atropină sulfurică, toate efectele pilocarpinei
dispar imediat.
Secreţia salivară se opreşte, la fel ca şi celelalte secreţii digestive. Mai mult
dispar imediat.

� Secreţia salivară se opreşte, la fel ca şi celelalte secreţii digestive. Mai mult
chiar, mucoasa bucală devine uscată. Zgomotele intestinale se liniştesc, iar
fenomenele de colică dispar. Respiraţia revine la normal. La nivelul pupilei
apare midriază.

� Se poate deci observa că atropina şi succedaneele sale au efect complet
opus substanţelor parasimpaticomimetice şi pot fi folosite cu succes în
medicaţia spasmolitică şi hiposecretoare.

� De asemenea reprezintă antidotul specific în intoxicaţiile cu substanţe
parasimpaticomimetice.



Acţiunea substanţelor spastice şi antispastice pe intestinul izolat

� se recoltează o porţiune de ileon terminal, se înregistrează tonusului normal al
musculaturii intestinale și se adaugă 1-2 picături dintr-o soluţie 1/10.000 de
pilocarpină.

� Se va observa apariţia unei contracţii a fragmentului intestinal, marcat prin
scurtarea acestuia. Prin spălări succesive pilocarpina poate fi îndepărtată parţial.
Se poate repeta folosind apoi vasoperif, cu efecte similare.Se poate repeta folosind apoi vasoperif, cu efecte similare.

� Pentru a contracara efectul colinergic al substanţelor folosite se vor adăuga 1-2
picături de atropină sulfurică 1/10.000. Se va observa o relaxare puternică a
musculaturii netede a intestinului, aceste modificări înregistrându-se pe grafic.

� Concluzie: modul de acţiune al substanţele parasimpaticomimetice asupra
intestinului şi în general asupra musculaturii netede, precum şi efectul
spasmolitic al atropinei.

�



Demonstrarea acţiunii vomitive a apomorfinei la câine

� Se injectează apomorfină clorhidrică 5 mg/kg corp subcutanat, în soluţie 1%.
� După câteva momente se va observa apariţia unor simptome de greaţă

traduse prin nelinişte, tremurături, polipnee, sialoree, ingerarea de iarbă (cândtraduse prin nelinişte, tremurături, polipnee, sialoree, ingerarea de iarbă (când
animalul este pe o peluză cu iarbă), mişcări de vomituriţie. În scurt timp apare
voma, care durează până la evacuarea conţinutului stomacal.

� Voma produsă de apomorfină este de natură centrală, substanţa acţionând la
nivelul bulbului, unde este situat centrul vomei.



Demonstrarea acţiunii vomitive a sulfathiazolului la câine

� Sulfathiazolul este una dinte sulfamidele cel mai frecvent folosite în practica
medicinii veterinare.

� Administrarea sa se face strict intravenos din cauza pH-ului puternic alcalin al
soluţiei.

� La câine, în schimb, utilizarea substanţei pe cale intravenoasă nu este posibilă
din cauza efectului vomitiv pe care îl are la această specie.din cauza efectului vomitiv pe care îl are la această specie.

� Acest efect nu a fost observat la alte specii de animale.
� El nu apare dacă substanţa se administrează pe cale orală.
� Se injectează la un câine 5 ml sulfatiazol 20% în vena safenă externă. După

câteva minute, uneori chiar şi mai repede, apar semnele de greaţă care au fost
deja amintite în cazul apomorfinei, urmate imediat de vomă. După evacuarea
conţinutului stomacal deobicei animalul se linişteşte.

� Voma declanşată de sulfathiazol este de asemenea de natură centrală. Ca şi în
cazul apomorfinei, este vorba de stimularea zonei chemoreceptoare bulbare.



Producerea vomei periferice prin soluţie de sulfat de cupru 
la câine

se administrează sulfat de cupru 50 mg/kg în soluţie apoasă călduţă 1%� se administrează sulfat de cupru 50 mg/kg în soluţie apoasă călduţă 1%
pe cale orală.

� Prin acţiunea sa iritantă la nivelul mucoasei gastrice, va declanşa voma
ca act reflex de apărare al organismului.

� Efectul vomitiv al sulfatului de cupru este deci periferic.



Acţiunea antivomitivă a tranchilizantelor majore

� La un câine cu voma centrală sau periferică se injectează intravenos sau 
intraperitoneal clorpromazină 10 mg/kg corp în soluţie apoasă 1%.

� Se va observa că imediat după administrarea substanţei voma şi greţurile dispar, 
animalul revenind-şi în totalitate. 

� Aceleaşi efect se poate obţine prin folosirea delazinului, proclorpromazinei şi 
romerganului.

� Mai bine se poate observa acest efect dacă substanţele se administrează înaintea 
unui vomitiv. 

� Se va constata astfel că voma nu mai apare, indiferent de substanţa vomitivă pe 
care o folosim. 

� Neurolepticele au proprietatea de a acţiona inhibitor la nivelul zonei 
chemoreceptoare bulbare, exercitându-şi în acest mod efectul antivomitiv.



Acţiunea purgativă a sulfatului de sodiu 

� Se administrează prin gavaj unui animale 10 ml de albastru de metilen 1/1000
şi la un altul o cantitate identică de albastru de metilen împreună cu 4 g de
sulfat de sodiu.

� După 30 de minute se sacrifică animalele şi se examinează intestinul.
� Se va vedea că în timp ce la cel care a primit doar albastru de metilen nu apar� Se va vedea că în timp ce la cel care a primit doar albastru de metilen nu apar

modificări evidente, la cel care a primit în plus sulfat de sodiu, intestinul este
destins şi puternic hiperemiat, având un conţinut lichid bogat. Aceasta se
datoreşte efectului osmotic de atragere a apei în intestin de către purgativul
salin.

� Deschizând ansele intestinale, se va constata că albastrul de metilen a parcurs
un drum mai lung pe tubul digestiv al animalului care a primit sulfatul de
sodiu.



Demonstrarea acţiunii sulfatului de magneziu asupra intestinului 
� După o dietă de 24 ore se injectează intraperitoneal pentobarbital sodic 30 mg/kg în sol.

3% la un animal de laborator. După ce animalul a adormit, se deschide cu grijă abdomenul
şi se leagă la cca 5 cm sub pilor 3 porţiuni distincte de intestin a 5-8 cm fiecare, având grijă
a nu leza vasele mezenterice.

� Se injectează apoi cu un ac foarte subţire 1 ml sol. 25% de sulfat de magneziu în prima
porţiune, 1 ml sol. 0,2% sulfat de magneziu în a doua porţiune şi 1 ml ser fiziologic în cea
de a treia porţiune.

� Pe tot parcursul operaţiei şi administrărilor ansele intestinale vor fi umectate cu ser
fiziologic la temperatura corpului. După administrare, se inchide abdomenul.fiziologic la temperatura corpului. După administrare, se inchide abdomenul.

� După 30 de minute se deschide din nou abdomenul şi se examinează cele trei porţiuni
ligaturate.

� Se poate constata că în cazul soluţiei hipertonice de sulfat de magneziu intestinul este
puternic destins, conţinând o cantitate importantă de lichid. Celelalte două porţiuni nu au
suferit modificări evidente.

� Se poate deduce de aici efectul osmotic al sulfatului de magneziu, care îşi exercită în felul
acesta acţiunea purgativă. În plus, se mai cunoaşte faptul că ionii de magneziu stimulează
chemoreceptorii intestinali, ducând la creşterea peristaltismului.



4. Tehnica farmaceutică
Prepararea poţiunii Riviere

� Poţiune Riviere sau solutio effervescens este un preparat oficinal folosit ca antivomitiv în special la
animalele mici. El este compus din 2 soluţii care se administrează separat şi care prin contactul lor
la nivelul stomacului eliberează bioxid de carbon cu efect calmant asupra mucoasei stomacale.

� Cele două soluţii au următoarea compoziţie:
I. Natrium bicarbonicum 4,0

Sirupus simplex 15,0
Aqua q.s. ad 100,0Aqua q.s. ad 100,0

II. Acidum citricum 3,5
Sirupus citri 15,0
Aqua q.s. ad 100,0

� Prepararea soluţiilor se face simplu, dizolvând mai întâi substanţa cristalină în apă, după care se
adaugă siropul şi se omogenizează.

� Eliberarea se face în două sticluţe pe care se notează denumirea preparatului şi se numerotează
separat I şi II.

� Se administrează la câine sau pisică din fiecare sticlă câte o linguriţă de 1-3 ori pe zi în voma
periferică.



Prepararea apei de var
� Apa de var sau solutio calcii hydroxydati este un preparat oficinal ce se găseşte în

mod obişnuit în farmacie, dar care de obicei se prepară pe teren de medicii veterinari,
în cantităţii mai mari fiind folosit ca antifermentescibil, în special în meteorizaţii la
rumegătoare.

� Preparatul se face din var stins 2 linguri la 1 l de apă. Se amestecă bine apoi se lasă
să sedimenteză. Lichidul limpede după sedimentare este apă de var, care conţine
0,16% hidroxid de calciu. Este de preferat să se folosească var stins de câteva zile.

� În farmacie prepararea se face din oxid de calciu (var nestins) astfel:
Calcium oxydatum 2,0Calcium oxydatum 2,0
Aqua q.s.

� Oxidul de calciu se umectează cu 5 g de apă după care se adaugă treptat apă 100ml.
Se agită şi se lasă apoi în repaus 12 ore după care lichidul limpede se decantează şi
se înlătură. Se repetă astfel operaţia de două ori. Se adaugă apoi 100 g de apă şi se
lasă astfel.

� În momentul întrebuinţării se decantează şi se filtrează soluţia apoasă, care apoi se
eliberează în sticluţe.



Prepararea soluţiei de Rumisan 
� Rumisanul este un preparat tipizat veterinar care se prezintă sub formă de

soluţie apoasă având următorul conţinut:
Tinctura juniperi
Tinctura absinthi
Extractum veratri aa 170,0
Ac. Hydrochloricum 140,0
Aqua distil. q.s. ad 1000,0

� Preparatul se prezintă în sticle de 1 litru. Pentru administrare se iau 1-2 linguri� Preparatul se prezintă în sticle de 1 litru. Pentru administrare se iau 1-2 linguri
de Rumisan care se amestecă în 0,5-1 l de apă şi se administrează la vacă
sub formă de breuvaj.

� La viţei se administrează 1 linguriţă în 300-400 ml de apă.
� La purcei înţărcaţi 2 linguriţe, iar la purcei sugari 1 linguriţă, fiecare în 100-300

ml lichid.
� Rumisanul se foloseşte cu bune rezultate ca ruminator şi stimulent al

apetitului, în atonii ruminale şi indigestii acute şi cronice, dispepsii la viţei şi
purcei.



5. Farmacografie
Rp./ Fruct Phoeniculi pulv     30,0

Natrii sulfurici                60,0
Sirupi simplicis              80,0
Farinae secalis  ad      200,0
M.f electuarium
D.S int la porc ca purgativ

Rp./ Oleum  ricini                    40,0
Sirupi simplicis                20,0

Rp./ Tincturae Gentianae                         5,0
Tincturae Veratri                             20,0
Acidi hydrochlorici diluti     ad       250,0
M.f mixtura
D.S int. 3x1 linguri/ zi, înglobat în mucilagiu la vacă (indigestii cronice)



Video

��https://www.youtube.com/watch?v=L4OIPgcHVmEhttps://www.youtube.com/watch?v=L4OIPgcHVmE


