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1. Clasificare
Grupe Subgrupe Reprezentanți

De ansă Furosemid, Acid etacridic, Bumetamină

Tiazidice Hidroclorotiazidă, Butizidă

Antialdosteronice 
(care mențin potasiul)

Spironolactonă, Amilorid

Inhibitoare ai Acetazolamidă, Metazolamidă

Diuretice

Inhibitoare ai 
anhidrazei carbonice

Acetazolamidă, Metazolamidă

Osmotice Manitol, uree, sol concentrată de glucoză

Purinice Teobromină, Teofilină, Cafeină, Miofilină

Saline Clorură de calciu (acidifiante), Clorură de amoniu (acidifiante), 
Azotat de potasiu

Droguri vegetale fructus junipe, equisetum arvensae, stigmates majidis

Antidiuretice Vasopresină, Barbituricele, opiaceele, aldosteron, purgative 
saline



1. Clasificare
Grupe Subgrupe Reprezentanți

Medicație

Incontinență urinară Estriol, Fenilpropanolamină, Fenoxibenzamin

Retenție urinară Betanecol, Baclofen, Flavoxat

Urolitiază Alopurinol, Metionină, Citrat de potasiu, Clorură de amoniu

Relaxante uretrale Diazepam, Fenoxibenzamină

Antifibrotice ColchicinaAntifibrotice Colchicina

Acidifiante Metionină, Clorură de amoniu

Alcalinizante Citrat de potasiu, Bicarbonat de sodiu

Antiseptice 
urinare

Metenamin, Sulfamidele, Antibioticele: penicilina, 
streptomicina, tetraciclina, Albastrul de metilen



manitol 150 g, clorura de 

sodiu 2,63 g si acetat de 

sodiu



2. Farmacodinamie

Demonstrarea efectului diuretic

� Animalele sunt selectate după o test, astfel: se administrarea 2,5 ml apă/100 g

greutate iar mai apoi se urmărește eliminarea în două ore a cel puţin 40 % din

cantitatea primită.cantitatea primită.

� Se administrează în timpul experimentului 2,5 ml ser fiziologic 9 % per 100 g

greutate, la toate animalele cu care se lucrează.

� Unele din acestea rămân ca martor, pe când celelalte primesc:

� 2 animale hidroclorotiazidă 10-40 mg/kg corp, oral sau parenteal;

� alte 2 animale Dimed 0,1 ml/kg corp, parenteral;

� următoarele 2 animale Acetazolamidă oral 100 mg/kg corp;

� ultimele 2 animale hidroclorotiazidă şi dimed în dozele arătate.



� După 1-2 ore de ala dministrare, urina recoltată se măsoară într-o eprubetă
gradată.

� Efectul substanţelor apare după 45-60 minute.

� Cea mai accentuată diureză va produce amestecul de hidroclorotiazidă şi dimed� Cea mai accentuată diureză va produce amestecul de hidroclorotiazidă şi dimed

care îşi însumează acţiunile.

� Cel mai slab efect îl are acetozolamida.



3. Farmacografie

Rp./ Teoglicin  10 ml fiole N V
D.S ext. în inj. i.v. lent la cal

(diuretic)

Rp./ Glucoză 33%  10 ml Fiole N X

D.S ext. în inj. i.v. la vacă
(diuretic şi tonic general)

Rp./ Calcii chlorati   10%   10 ml 

D.t.d                  N         L

S. ext. în inj. i.v. la vacă

(recalcifiant, uşor diuretic)

Rp./ Phenyli salicylici                    10,0

Methenamin I  40%                 6,0
(diuretic şi tonic general)

Rp./ Metenamin 40 %    10,0
D.t.d.           XII
S. ext. în inj. i.v. la cal  6 fiole /zi

(antiseptic urinar)

Magnesii subcarbonici  ad     20,0

M.f pulv.

Div. p. aeq

D.S. int  2x1/zi la câine

(antiseptic urinar)

Rp./ Calcii gluconici  10%   10 ml

D.t.d.   XXX

S. ext. în inj. i.v. la cal

(tonic general, diuretic)



Video

��https://www.youtube.com/watch?v=9OBvNpnS0h4https://www.youtube.com/watch?v=9OBvNpnS0h4


