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-------- mmmmmmmmăresc apetitul ăresc apetitul ăresc apetitul ăresc apetitul ăresc apetitul ăresc apetitul ăresc apetitul ăresc apetitul şşi digestia prin i digestia prin i digestia prin i digestia prin i digestia prin i digestia prin i digestia prin i digestia prin stimularea secrestimularea secrestimularea secrestimularea secrestimularea secrestimularea secrestimularea secrestimularea secreţţiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor şşi i i i i i i i 
motilitămotilitămotilitămotilitămotilitămotilitămotilitămotilităţţii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directăii digestive care are loc pe cale reflexă sau directă, , , , , , , , 
cu urmări importantecu urmări importantecu urmări importantecu urmări importantecu urmări importantecu urmări importantecu urmări importantecu urmări importante........

Acidul clorhidricAcidul clorhidricAcidul clorhidricAcidul clorhidricAcidul clorhidricAcidul clorhidricAcidul clorhidricAcidul clorhidric
-- lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, lichid limpede, incolor, îîîîîîîînnnnnnnnţţepătorepătorepătorepătorepătorepătorepătorepător, a, a, a, a, a, a, a, avid de apă vid de apă vid de apă vid de apă vid de apă vid de apă vid de apă vid de apă şşi alcool. i alcool. i alcool. i alcool. i alcool. i alcool. i alcool. i alcool. 

-- îîîîîîîîn digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului n digestia proteinelor, pentru activarea pepsinogenului eeeeeeee        
necesară concentranecesară concentranecesară concentranecesară concentranecesară concentranecesară concentranecesară concentranecesară concentraţţiiiiiiiiaaaaaaaa 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,2%. 

-- ppppppppeste această concentraeste această concentraeste această concentraeste această concentraeste această concentraeste această concentraeste această concentraeste această concentraţţie ie ie ie ie ie ie ie ======== produce produce produce produce produce produce produce produce contraccontraccontraccontraccontraccontraccontraccontracţţia pilorului.ia pilorului.ia pilorului.ia pilorului.ia pilorului.ia pilorului.ia pilorului.ia pilorului.

-- sssssssse folosee folosee folosee folosee folosee folosee folosee foloseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn n n n n n n n hipohipohipohipohipohipohipohipo-------- şşi i i i i i i i anaciditateanaciditateanaciditateanaciditateanaciditateanaciditateanaciditateanaciditate gastrică gastrică gastrică gastrică gastrică gastrică gastrică gastrică, timpanism. , timpanism. , timpanism. , timpanism. , timpanism. , timpanism. , timpanism. , timpanism. 
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PepsinaPepsinaPepsinaPepsinaPepsinaPepsinaPepsinaPepsina
-- complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. complex enzimatic oficinal. 

-- ccccccccononononononononţţine ine ine ine ine ine ine ine enzime proteoliticeenzime proteoliticeenzime proteoliticeenzime proteoliticeenzime proteoliticeenzime proteoliticeenzime proteoliticeenzime proteolitice din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală  din mucoasa stomacală 
proaspătă de proaspătă de proaspătă de proaspătă de proaspătă de proaspătă de proaspătă de proaspătă de bovine sau suinebovine sau suinebovine sau suinebovine sau suinebovine sau suinebovine sau suinebovine sau suinebovine sau suine purificate purificate purificate purificate purificate purificate purificate purificate şşi diluate cu i diluate cu i diluate cu i diluate cu i diluate cu i diluate cu i diluate cu i diluate cu 
lactozălactozălactozălactozălactozălactozălactozălactoză, la titrul indicat., la titrul indicat., la titrul indicat., la titrul indicat., la titrul indicat., la titrul indicat., la titrul indicat., la titrul indicat.

-- ppppppppulbere amorfăulbere amorfăulbere amorfăulbere amorfăulbere amorfăulbere amorfăulbere amorfăulbere amorfă, u, u, u, u, u, u, u, uşşor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuie, m, m, m, m, m, m, m, miros caracteristic (buliros caracteristic (buliros caracteristic (buliros caracteristic (buliros caracteristic (buliros caracteristic (buliros caracteristic (buliros caracteristic (bulion de ion de ion de ion de ion de ion de ion de ion de 
carne), gustcarne), gustcarne), gustcarne), gustcarne), gustcarne), gustcarne), gustcarne), gust dulceag dulceag dulceag dulceag dulceag dulceag dulceag dulceag, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienţţe secretorii,e secretorii,e secretorii,e secretorii,e secretorii,e secretorii,e secretorii,e secretorii, asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric asociată cu acid clorhidric........

Acidopepsul Acidopepsul Acidopepsul Acidopepsul Acidopepsul Acidopepsul Acidopepsul Acidopepsul 
-- complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de complex enzimatic din clorhidrat de acacacacacacacac........ glutamicglutamicglutamicglutamicglutamicglutamicglutamicglutamic şşi i i i i i i i pepsinăpepsinăpepsinăpepsinăpepsinăpepsinăpepsinăpepsină

-- sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. comprimate de 0,5g. 

-- sssssssse folosee folosee folosee folosee folosee folosee folosee foloseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn n n n n n n n insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienţţă secretorieă secretorieă secretorieă secretorieă secretorieă secretorieă secretorieă secretorie stomacală stomacală stomacală stomacală stomacală stomacală stomacală stomacală........
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Tripsina Tripsina Tripsina Tripsina Tripsina Tripsina Tripsina Tripsina 
-- produsă de pancreasprodusă de pancreasprodusă de pancreasprodusă de pancreasprodusă de pancreasprodusă de pancreasprodusă de pancreasprodusă de pancreas sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv  sub formă de precursor inactiv 
-- activează activează activează activează activează activează activează activează îîîîîîîîn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenn prezenţţa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsinăa enterokinazei sau tripsină. . . . . . . . 
-- ccccccccorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienorectează dispepsia consecutivă insuficienţţei secretorii ei secretorii ei secretorii ei secretorii ei secretorii ei secretorii ei secretorii ei secretorii 
pancreatice.pancreatice.pancreatice.pancreatice.pancreatice.pancreatice.pancreatice.pancreatice.

Pancreatina Pancreatina Pancreatina Pancreatina Pancreatina Pancreatina Pancreatina Pancreatina 
-- obobobobobobobobţţinut din inut din inut din inut din inut din inut din inut din inut din pancreas pancreas pancreas pancreas pancreas pancreas pancreas pancreas de porcine, de porcine, de porcine, de porcine, de porcine, de porcine, de porcine, de porcine, bovine, diluabovine, diluabovine, diluabovine, diluabovine, diluabovine, diluabovine, diluabovine, diluat cu lactozăt cu lactozăt cu lactozăt cu lactozăt cu lactozăt cu lactozăt cu lactozăt cu lactoză........
-- ccccccccononononononononţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: amilazăamilazăamilazăamilazăamilazăamilazăamilazăamilază, l, l, l, l, l, l, l, lipazăipazăipazăipazăipazăipazăipazăipază, t, t, t, t, t, t, t, tripsinăripsinăripsinăripsinăripsinăripsinăripsinăripsină........

Nutrizym Nutrizym Nutrizym Nutrizym Nutrizym Nutrizym Nutrizym Nutrizym 
-- drajeuri cu drajeuri cu drajeuri cu drajeuri cu drajeuri cu drajeuri cu drajeuri cu drajeuri cu bromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelină (ferment din ananas) (ferment din ananas) (ferment din ananas) (ferment din ananas) (ferment din ananas) (ferment din ananas) (ferment din ananas) (ferment din ananas) 
-- lărgelărgelărgelărgelărgelărgelărgelărgeşşte sferate sferate sferate sferate sferate sferate sferate sfera activită activită activită activită activită activită activită activităţţii eupeptice, ii eupeptice, ii eupeptice, ii eupeptice, ii eupeptice, ii eupeptice, ii eupeptice, ii eupeptice, 
-- nnnnnnnnu esteu esteu esteu esteu esteu esteu esteu este inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.inactivat de acidul clorhidric.
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Mexaze Mexaze Mexaze Mexaze Mexaze Mexaze Mexaze Mexaze 
-- conconconconconconconconţţine: ine: ine: ine: ine: ine: ine: ine: bromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelinăbromelină, p, p, p, p, p, p, p, pancreatinăancreatinăancreatinăancreatinăancreatinăancreatinăancreatinăancreatină, cliochinol , cliochinol , cliochinol , cliochinol , cliochinol , cliochinol , cliochinol , cliochinol şşi fanchinonăi fanchinonăi fanchinonăi fanchinonăi fanchinonăi fanchinonăi fanchinonăi fanchinonă........
-- produsprodusprodusprodusprodusprodusprodusprodus:::::::: eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.eupeptic, antiseptic intestinal.

PapainaPapainaPapainaPapainaPapainaPapainaPapainaPapaina
-- enzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală fenzimă proteolitică vegetală f........ activă activă activă activă activă activă activă activă, , , , , , , , 
-- folosită folosită folosită folosită folosită folosită folosită folosită îîîîîîîîn dispepsii.n dispepsii.n dispepsii.n dispepsii.n dispepsii.n dispepsii.n dispepsii.n dispepsii.

Cotazym forteCotazym forteCotazym forteCotazym forteCotazym forteCotazym forteCotazym forteCotazym forte
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: tripsină tripsină tripsină tripsină tripsină tripsină tripsină tripsină, l, l, l, l, l, l, l, lipazăipazăipazăipazăipazăipazăipazăipază, a, a, a, a, a, a, a, amilazămilazămilazămilazămilazămilazămilazămilază, c, c, c, c, c, c, c, celulazăelulazăelulazăelulazăelulazăelulazăelulazăelulază, extract uscat , extract uscat , extract uscat , extract uscat , extract uscat , extract uscat , extract uscat , extract uscat şşi i i i i i i i 
purificat de bilăpurificat de bilăpurificat de bilăpurificat de bilăpurificat de bilăpurificat de bilăpurificat de bilăpurificat de bilă. . . . . . . . 
-- excelent excelent excelent excelent excelent excelent excelent excelent îîîîîîîîn pancreatite.n pancreatite.n pancreatite.n pancreatite.n pancreatite.n pancreatite.n pancreatite.n pancreatite.

Festal Festal Festal Festal Festal Festal Festal Festal 
-- conconconconconconconconţţin:in:in:in:in:in:in:in: lipază lipază lipază lipază lipază lipază lipază lipază, a, a, a, a, a, a, a, amilazămilazămilazămilazămilazămilazămilazămilază, p, p, p, p, p, p, p, proteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulroteaze pancreatice, celulaze, biaze, biaze, biaze, biaze, biaze, biaze, biaze, bilă lă lă lă lă lă lă lă 
de bou uscatăde bou uscatăde bou uscatăde bou uscatăde bou uscatăde bou uscatăde bou uscatăde bou uscată........
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�� Digestivele amareDigestivele amareDigestivele amareDigestivele amareDigestivele amareDigestivele amareDigestivele amareDigestivele amare
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droguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acdroguri cu principii amare, nu au acţţiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generalăiune generală, d, d, d, d, d, d, d, dar pot fi ar pot fi ar pot fi ar pot fi ar pot fi ar pot fi ar pot fi ar pot fi 
folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru folosite multă vreme pentru îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţirea apetitului.irea apetitului.irea apetitului.irea apetitului.irea apetitului.irea apetitului.irea apetitului.irea apetitului.

MecanismMecanismMecanismMecanismMecanismMecanismMecanismMecanism:::::::: reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. reflex, punctele fiind glandele salivare. 

Rădăcina de genRădăcina de genRădăcina de genRădăcina de genRădăcina de genRădăcina de genRădăcina de genRădăcina de genţţianaianaianaianaianaianaianaiana (Radix gentianae)(Radix gentianae)

drogul e oficinal, drogul e oficinal, drogul e oficinal, drogul e oficinal, drogul e oficinal, drogul e oficinal, drogul e oficinal, drogul e oficinal, conconconconconconconconţţineineineineineineineine:::::::: gengengengengengengengenţţiopicrină iopicrină iopicrină iopicrină iopicrină iopicrină iopicrină iopicrină 11111111--------3%3%3%3%3%3%3%3% ce prin păstrare  ce prin păstrare  ce prin păstrare  ce prin păstrare  ce prin păstrare  ce prin păstrare  ce prin păstrare  ce prin păstrare 
îîîîîîîîndelungată se transformă ndelungată se transformă ndelungată se transformă ndelungată se transformă ndelungată se transformă ndelungată se transformă ndelungată se transformă ndelungată se transformă îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- gengengengengengengengenţţiamarinăiamarinăiamarinăiamarinăiamarinăiamarinăiamarinăiamarină şşi i i i i i i i 

-- gengengengengengengengenţţiogeniogeniogeniogeniogeniogeniogeniogenţţiaminăiaminăiaminăiaminăiaminăiaminăiaminăiamină........

Rădăcina de păpădieRădăcina de păpădieRădăcina de păpădieRădăcina de păpădieRădăcina de păpădieRădăcina de păpădieRădăcina de păpădieRădăcina de păpădie (Radix taraxaci)(Radix taraxaci)

-- conconconconconconconconţţineineineineineineineine:::::::: taraxacină taraxacină taraxacină taraxacină taraxacină taraxacină taraxacină taraxacină, t, t, t, t, t, t, t, taninuri, inulianinuri, inulianinuri, inulianinuri, inulianinuri, inulianinuri, inulianinuri, inulianinuri, inulinănănănănănănănă. . . . . . . . 

-- aaaaaaaactivitatea cea mai marectivitatea cea mai marectivitatea cea mai marectivitatea cea mai marectivitatea cea mai marectivitatea cea mai marectivitatea cea mai marectivitatea cea mai mare:::::::: rădăcina toamna  rădăcina toamna  rădăcina toamna  rădăcina toamna  rădăcina toamna  rădăcina toamna  rădăcina toamna  rădăcina toamna şşi frunzele,i frunzele,i frunzele,i frunzele,i frunzele,i frunzele,i frunzele,i frunzele,        
primăvaraprimăvaraprimăvaraprimăvaraprimăvaraprimăvaraprimăvaraprimăvara. . . . . . . . 
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ŢŢintaura intaura intaura intaura intaura intaura intaura intaura (Fierea (Fierea pământuluipământului, Flores centauri), Flores centauri)
-- folosite părfolosite părfolosite părfolosite părfolosite părfolosite părfolosite părfolosite părţţile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene îîîîîîîîn timpul n timpul n timpul n timpul n timpul n timpul n timpul n timpul îîîîîîîînfloririi. nfloririi. nfloririi. nfloririi. nfloririi. nfloririi. nfloririi. nfloririi. 

-- aaaaaaaare re re re re re re re şşi calităi calităi calităi calităi calităi calităi calităi calităţţi foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.i foarte bune antifebrile.

Trifoiul de baltăTrifoiul de baltăTrifoiul de baltăTrifoiul de baltăTrifoiul de baltăTrifoiul de baltăTrifoiul de baltăTrifoiul de baltă
-- drogul condrogul condrogul condrogul condrogul condrogul condrogul condrogul conţţine glicoziziine glicoziziine glicoziziine glicoziziine glicoziziine glicoziziine glicoziziine glicozizi: : : : : : : : meniantină meniantină meniantină meniantină meniantină meniantină meniantină meniantină care care care care care care care care 

-- prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă prin hidroliză se transformă îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: glucoză glucoză glucoză glucoză glucoză glucoză glucoză glucoză şşi i i i i i i i meniantol.meniantol.meniantol.meniantol.meniantol.meniantol.meniantol.meniantol.

Schinelul Schinelul Schinelul Schinelul Schinelul Schinelul Schinelul Schinelul 
-- cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea cel mai folosit este extractul fluid din partea îîîîîîîîntreagăntreagăntreagăntreagăntreagăntreagăntreagăntreagă........



Cursuri Prof. Dr. Romeo T. Cristina©

�� Digestivele aromaticeDigestivele aromaticeDigestivele aromaticeDigestivele aromaticeDigestivele aromaticeDigestivele aromaticeDigestivele aromaticeDigestivele aromatice
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ÎÎÎÎÎÎÎÎn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conn această categorie intră droguri ce conţţin in in in in in in in uleiuri etericeuleiuri etericeuleiuri etericeuleiuri etericeuleiuri etericeuleiuri etericeuleiuri etericeuleiuri eterice, , , , , , , , 
îîîîîîîîntotdeauna alături de ntotdeauna alături de ntotdeauna alături de ntotdeauna alături de ntotdeauna alături de ntotdeauna alături de ntotdeauna alături de ntotdeauna alături de principii amari.principii amari.principii amari.principii amari.principii amari.principii amari.principii amari.principii amari.
-- acacacacacacacacţţiunea eupepticăiunea eupepticăiunea eupepticăiunea eupepticăiunea eupepticăiunea eupepticăiunea eupepticăiunea eupeptică:::::::: reflexă reflexă reflexă reflexă reflexă reflexă reflexă reflexă (datori(datori(datori(datori(datori(datori(datori(datorită principilor amarită principilor amarită principilor amarită principilor amarită principilor amarită principilor amarită principilor amarită principilor amari) ) ) ) ) ) ) ) şşi pei pei pei pei pei pei pei pe
cale directăcale directăcale directăcale directăcale directăcale directăcale directăcale directă prin prin prin prin prin prin prin prin stimularea mucoaseistimularea mucoaseistimularea mucoaseistimularea mucoaseistimularea mucoaseistimularea mucoaseistimularea mucoaseistimularea mucoasei stomacului  stomacului  stomacului  stomacului  stomacului  stomacului  stomacului  stomacului (datori(datori(datori(datori(datori(datori(datori(datorită tă tă tă tă tă tă tă 
uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).uleiurilor eterice).

Pelinul Pelinul Pelinul Pelinul Pelinul Pelinul Pelinul Pelinul (Arthemisia absinthium)(Arthemisia absinthium)
-- din plantele familiei din plantele familiei din plantele familiei din plantele familiei din plantele familiei din plantele familiei din plantele familiei din plantele familiei ArtemisiaArtemisiaArtemisiaArtemisiaArtemisiaArtemisiaArtemisiaArtemisia, s, s, s, s, s, s, s, se folosesc păre folosesc păre folosesc păre folosesc păre folosesc păre folosesc păre folosesc păre folosesc părţţile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene ile aeriene 
-- conconconconconconconconţţin in in in in in in in absintinăabsintinăabsintinăabsintinăabsintinăabsintinăabsintinăabsintină şşi i i i i i i i anabsintinăanabsintinăanabsintinăanabsintinăanabsintinăanabsintinăanabsintinăanabsintină care concare concare concare concare concare concare concare conţţine ine ine ine ine ine ine ine şşi azulen. i azulen. i azulen. i azulen. i azulen. i azulen. i azulen. i azulen. 
-- ccccccccea mai folosită e tincturaea mai folosită e tincturaea mai folosită e tincturaea mai folosită e tincturaea mai folosită e tincturaea mai folosită e tincturaea mai folosită e tincturaea mai folosită e tinctura........

Ienupărul Ienupărul Ienupărul Ienupărul Ienupărul Ienupărul Ienupărul Ienupărul (Juniperis)(Juniperis)
-- ccccccccononononononononţţineineineineineineineine 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 0,8% uleiuri volatile. 
-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.infuzii, boluri, electuarii.
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Florile de muFlorile de muFlorile de muFlorile de muFlorile de muFlorile de muFlorile de muFlorile de muşşeeeeeeeeţţel el el el el el el el (Chamomillae flos)(Chamomillae flos)
-- conconconconconconconconţţinininininininin:::::::: 0,200,200,200,200,200,200,200,20--------0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50% ulei eteric bogat ulei eteric bogat ulei eteric bogat ulei eteric bogat ulei eteric bogat ulei eteric bogat ulei eteric bogat ulei eteric bogat îîîîîîîîn n n n n n n n azulen.azulen.azulen.azulen.azulen.azulen.azulen.azulen.
-- gust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la acgust amar (ce provine de la ac........ antemic). antemic). antemic). antemic). antemic). antemic). antemic). antemic). 
-- ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca:ca: antiseptic, liniantiseptic, liniantiseptic, liniantiseptic, liniantiseptic, liniantiseptic, liniantiseptic, liniantiseptic, linişştitor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, titor, antiinflamator, antispasmotic, 

eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.eupeptic, antifermentescibil.

Coada Coada Coada Coada Coada Coada Coada Coada şşoricelului oricelului oricelului oricelului oricelului oricelului oricelului oricelului (Achillea millefolium)(Achillea millefolium)
-- aceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaşşi i i i i i i i îîîîîîîîndrumări ca ndrumări ca ndrumări ca ndrumări ca ndrumări ca ndrumări ca ndrumări ca ndrumări ca şşi mui mui mui mui mui mui mui muşşeeeeeeeeţţelul, elul, elul, elul, elul, elul, elul, elul, 
-- îîîîîîîîn plus e hemostatic.n plus e hemostatic.n plus e hemostatic.n plus e hemostatic.n plus e hemostatic.n plus e hemostatic.n plus e hemostatic.n plus e hemostatic.

Anasonul Anasonul Anasonul Anasonul Anasonul Anasonul Anasonul Anasonul 
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80ulei de aniz, 80--------90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi gra90%, anetol, terpene, acizi graşşi. i. i. i. i. i. i. i. 
-- calităcalităcalităcalităcalităcalităcalităcalităţţi foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.i foarte bune ca expectorant, carminativ, antiparazitar.

Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)Feniculul (anasonul dulce)
-------- drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.drogul este reprezentat de dicariopse.

Chimionul Chimionul Chimionul Chimionul Chimionul Chimionul Chimionul Chimionul 
drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. drogul reprezentat de dicariopsele plantei Carum carvi. 
aceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaşşi utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonuli utilizări ca anasonul........



Cursuri Prof. Dr. Romeo T. Cristina©

Frunzele de mentăFrunzele de mentăFrunzele de mentăFrunzele de mentăFrunzele de mentăFrunzele de mentăFrunzele de mentăFrunzele de mentă
-- 1%1%1%1%1%1%1%1% ulei volatil, din ulei volatil, din ulei volatil, din ulei volatil, din ulei volatil, din ulei volatil, din ulei volatil, din ulei volatil, din care care care care care care care care 50%50%50%50%50%50%50%50% e reprezentat dee reprezentat dee reprezentat dee reprezentat dee reprezentat dee reprezentat dee reprezentat dee reprezentat de:::::::: mentol,mentol,mentol,mentol,mentol,mentol,mentol,mentol, tanin.tanin.tanin.tanin.tanin.tanin.tanin.tanin.
-- digestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestivedigestive,,,,,,,, antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale antispasmotice intestinale şşi carminative.i carminative.i carminative.i carminative.i carminative.i carminative.i carminative.i carminative.

SeminSeminSeminSeminSeminSeminSeminSeminţţele de muele de muele de muele de muele de muele de muele de muele de muşştar negrutar negrutar negrutar negrutar negrutar negrutar negrutar negru
-- conconconconconconconconţţin:in:in:in:in:in:in:in: volatile iritante volatile iritante volatile iritante volatile iritante volatile iritante volatile iritante volatile iritante volatile iritante, a, a, a, a, a, a, a, având calităvând calităvând calităvând calităvând calităvând calităvând calităvând calităţţi eupeptice.i eupeptice.i eupeptice.i eupeptice.i eupeptice.i eupeptice.i eupeptice.i eupeptice.

Coaja de portocalăCoaja de portocalăCoaja de portocalăCoaja de portocalăCoaja de portocalăCoaja de portocalăCoaja de portocalăCoaja de portocală
-- pericarp cură pericarp cură pericarp cură pericarp cură pericarp cură pericarp cură pericarp cură pericarp curăţţat deat deat deat deat deat deat deat de albedoalbedoalbedoalbedoalbedoalbedoalbedoalbedo ======== flavedo,flavedo,flavedo,flavedo,flavedo,flavedo,flavedo,flavedo, conconconconconconconconţţin 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.in 1% ulei eteric.

Siropul de lămâieSiropul de lămâieSiropul de lămâieSiropul de lămâieSiropul de lămâieSiropul de lămâieSiropul de lămâieSiropul de lămâie
-- conconconconconconconconţţine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.ine 0,1% uleiuri eterice, ca eupeptic.

UsturoiulUsturoiulUsturoiulUsturoiulUsturoiulUsturoiulUsturoiulUsturoiul
-- se folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conse folosesc bulbii care conţţin uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5in uleiuri eterice 0,5--------2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 
-- Din acesta se obDin acesta se obDin acesta se obDin acesta se obDin acesta se obDin acesta se obDin acesta se obDin acesta se obţţine antibioticul alicinăine antibioticul alicinăine antibioticul alicinăine antibioticul alicinăine antibioticul alicinăine antibioticul alicinăine antibioticul alicinăine antibioticul alicină........

Tarbedolul Tarbedolul Tarbedolul Tarbedolul Tarbedolul Tarbedolul Tarbedolul Tarbedolul 
-- bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, bun amestec eupeptic, carminativ, 
-- folosit de elecfolosit de elecfolosit de elecfolosit de elecfolosit de elecfolosit de elecfolosit de elecfolosit de elecţţie ie ie ie ie ie ie ie îîîîîîîîn tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.n tratamentul dispepsiilor.
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�� Digestive salineDigestive salineDigestive salineDigestive salineDigestive salineDigestive salineDigestive salineDigestive saline
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-- măresc secremăresc secremăresc secremăresc secremăresc secremăresc secremăresc secremăresc secreţţiile gastriceiile gastriceiile gastriceiile gastriceiile gastriceiile gastriceiile gastriceiile gastrice şşi apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoarei apetitul la rumegătoare. . . . . . . . 

-- are loc are loc are loc are loc are loc are loc are loc are loc fluidizarea secrefluidizarea secrefluidizarea secrefluidizarea secrefluidizarea secrefluidizarea secrefluidizarea secrefluidizarea secreţţiiloriiloriiloriiloriiloriiloriiloriilor prin acprin acprin acprin acprin acprin acprin acprin acţţiunea anticataralăiunea anticataralăiunea anticataralăiunea anticataralăiunea anticataralăiunea anticataralăiunea anticataralăiunea anticatarală. . . . . . . . 

-- acacacacacacacacţţionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează ionează direct asupra glandelordirect asupra glandelordirect asupra glandelordirect asupra glandelordirect asupra glandelordirect asupra glandelordirect asupra glandelordirect asupra glandelor şşi i i i i i i i 

-- reflex,reflex,reflex,reflex,reflex,reflex,reflex,reflex, datorită gustului datorită gustului datorită gustului datorită gustului datorită gustului datorită gustului datorită gustului datorită gustului,,,,,,,, excită papilele excită papilele excită papilele excită papilele excită papilele excită papilele excită papilele excită papilele........

Clorura de sodiuClorura de sodiuClorura de sodiuClorura de sodiuClorura de sodiuClorura de sodiuClorura de sodiuClorura de sodiu
-- oficinală ca  oficinală ca  oficinală ca  oficinală ca  oficinală ca  oficinală ca  oficinală ca  oficinală ca şşi serul fiziologic (9i serul fiziologic (9i serul fiziologic (9i serul fiziologic (9i serul fiziologic (9i serul fiziologic (9i serul fiziologic (9i serul fiziologic (9‰‰‰‰‰‰‰‰). ). ). ). ). ). ). ). 

-- se se se se se se se se îîîîîîîîntâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlnentâlneşşte te te te te te te te şşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n solusolusolusolusolusolusolusoluţţii 10ii 10ii 10ii 10ii 10ii 10ii 10ii 10--------20%.20%.20%.20%.20%.20%.20%.20%.

-- doze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze mici:::::::: stimulează secrestimulează secrestimulează secrestimulează secrestimulează secrestimulează secrestimulează secrestimulează secreţţiile salivareiile salivareiile salivareiile salivareiile salivareiile salivareiile salivareiile salivare şşi gi gi gi gi gi gi gi g........iiiiiiii........ şşi le fluidificăi le fluidificăi le fluidificăi le fluidificăi le fluidificăi le fluidificăi le fluidificăi le fluidifică. . . . . . . . 

-- are loc are loc are loc are loc are loc are loc are loc are loc stimularea peristaltismuluistimularea peristaltismuluistimularea peristaltismuluistimularea peristaltismuluistimularea peristaltismuluistimularea peristaltismuluistimularea peristaltismuluistimularea peristaltismului prin secreprin secreprin secreprin secreprin secreprin secreprin secreprin secreţţiile mărite ce iile mărite ce iile mărite ce iile mărite ce iile mărite ce iile mărite ce iile mărite ce iile mărite ce 
acacacacacacacacţţionează asupra terminaionează asupra terminaionează asupra terminaionează asupra terminaionează asupra terminaionează asupra terminaionează asupra terminaionează asupra terminaţţiilor senzitive iilor senzitive iilor senzitive iilor senzitive iilor senzitive iilor senzitive iilor senzitive iilor senzitive şşi favorizează i favorizează i favorizează i favorizează i favorizează i favorizează i favorizează i favorizează 
absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbţţia principilor alimentari. ia principilor alimentari. ia principilor alimentari. ia principilor alimentari. ia principilor alimentari. ia principilor alimentari. ia principilor alimentari. ia principilor alimentari. 
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Bicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiuBicarbonatul de sodiu

-- oficinal. Exisoficinal. Exisoficinal. Exisoficinal. Exisoficinal. Exisoficinal. Exisoficinal. Exisoficinal. Există tă tă tă tă tă tă tă şşi solui solui solui solui solui solui solui soluţţii ii ii ii ii ii ii ii perfuzabile 1perfuzabile 1perfuzabile 1perfuzabile 1perfuzabile 1perfuzabile 1perfuzabile 1perfuzabile 1--------3%.3%.3%.3%.3%.3%.3%.3%.

-- acacacacacacacacţţiune:iune:iune:iune:iune:iune:iune:iune: îîîîîîîîn prima fază neutralizează n prima fază neutralizează n prima fază neutralizează n prima fază neutralizează n prima fază neutralizează n prima fază neutralizează n prima fază neutralizează n prima fază neutralizează HClHClHClHClHClHClHClHCl din stomac. din stomac. din stomac. din stomac. din stomac. din stomac. din stomac. din stomac. 

-- ddddddddupă upă upă upă upă upă upă upă 15 min15 min15 min15 min15 min15 min15 min15 min........ stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare  stimulează celulele glandulare şşi i i i i i i i 

-- concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraţţia ia ia ia ia ia ia ia HClHClHClHClHClHClHClHCl crecrecrecrecrecrecrecreşşte, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la te, chiar mai mult decât la îîîîîîîînceput. nceput. nceput. nceput. nceput. nceput. nceput. nceput. 

-- aaaaaaaare loc pasajul re loc pasajul re loc pasajul re loc pasajul re loc pasajul re loc pasajul re loc pasajul re loc pasajul îîîîîîîîn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frâneazăn intestin de unde frânează, p, p, p, p, p, p, p, pe cale reflexăe cale reflexăe cale reflexăe cale reflexăe cale reflexăe cale reflexăe cale reflexăe cale reflexă, , , , , , , , 
secresecresecresecresecresecresecresecreţţia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbia acidului clorhidric ca după absorbţţie să stimuleze pe ie să stimuleze pe ie să stimuleze pe ie să stimuleze pe ie să stimuleze pe ie să stimuleze pe ie să stimuleze pe ie să stimuleze pe 
cale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HClcale sanguină producerea de HCl. . . . . . . . 

-- sesesesesesesese folosefolosefolosefolosefolosefolosefolosefoloseşşte te te te te te te te şşi i i i i i i i îîîîîîîîn gastroenterite, n gastroenterite, n gastroenterite, n gastroenterite, n gastroenterite, n gastroenterite, n gastroenterite, n gastroenterite, îîîîîîîîn n n n n n n n stimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimulareastimularea moderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatmoderatăăăăăăăă şşi i i i i i i i 

durabildurabildurabildurabildurabildurabildurabildurabilăăăăăăăă a secrea secrea secrea secrea secrea secrea secrea secreţţiilor iilor iilor iilor iilor iilor iilor iilor şşi peristaltismului.i peristaltismului.i peristaltismului.i peristaltismului.i peristaltismului.i peristaltismului.i peristaltismului.i peristaltismului.
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Sulfatul de sodiuSulfatul de sodiuSulfatul de sodiuSulfatul de sodiuSulfatul de sodiuSulfatul de sodiuSulfatul de sodiuSulfatul de sodiu (sarea Glauber)(sarea Glauber)

-- oficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinal,,,,,,,, cristale incolore, transpcristale incolore, transpcristale incolore, transpcristale incolore, transpcristale incolore, transpcristale incolore, transpcristale incolore, transpcristale incolore, transparente, eflorarente, eflorarente, eflorarente, eflorarente, eflorarente, eflorarente, eflorarente, eflorescente, inodorescente, inodorescente, inodorescente, inodorescente, inodorescente, inodorescente, inodorescente, inodore, e, e, e, e, e, e, e, 
gust săratgust săratgust săratgust săratgust săratgust săratgust săratgust sărat, slab amar. , slab amar. , slab amar. , slab amar. , slab amar. , slab amar. , slab amar. , slab amar. 

-- lllllllla temperaturi a temperaturi a temperaturi a temperaturi a temperaturi a temperaturi a temperaturi a temperaturi pestepestepestepestepestepestepestepeste 3434343434343434°°CCCCCCCC se dizolvă  se dizolvă  se dizolvă  se dizolvă  se dizolvă  se dizolvă  se dizolvă  se dizolvă îîîîîîîîn apa de cristalizare, n apa de cristalizare, n apa de cristalizare, n apa de cristalizare, n apa de cristalizare, n apa de cristalizare, n apa de cristalizare, n apa de cristalizare, 

-- îîîîîîîîn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apn contact cu aerul pierde apaaaaaaaa, d, d, d, d, d, d, d, devenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfăevenind pulbere amorfă........

-- îîîîîîîîn doze mici n doze mici n doze mici n doze mici n doze mici n doze mici n doze mici n doze mici ======== digestiv,digestiv,digestiv,digestiv,digestiv,digestiv,digestiv,digestiv, iar iar iar iar iar iar iar iar îîîîîîîîn doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari ======== purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.purgativ.

Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad Sarea de Karlsbad (Sal caroliensis)(Sal caroliensis)
-- conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: sulfat de sodiu sulfat de sodiu sulfat de sodiu sulfat de sodiu sulfat de sodiu sulfat de sodiu sulfat de sodiu sulfat de sodiu 22 22 22 22 22 22 22 22 părpărpărpărpărpărpărpărţţiiiiiiii, bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu , bicarbonat de sodiu 18 18 18 18 18 18 18 18 părpărpărpărpărpărpărpărţţi,i,i,i,i,i,i,i,        
clorură de sodiu clorură de sodiu clorură de sodiu clorură de sodiu clorură de sodiu clorură de sodiu clorură de sodiu clorură de sodiu 9 9 9 9 9 9 9 9 părpărpărpărpărpărpărpărţţiiiiiiii şşi sulfat de potasiu i sulfat de potasiu i sulfat de potasiu i sulfat de potasiu i sulfat de potasiu i sulfat de potasiu i sulfat de potasiu i sulfat de potasiu o parte.o parte.o parte.o parte.o parte.o parte.o parte.o parte.

-- acacacacacacacacţţiune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: iune: pppppppprimele rimele rimele rimele rimele rimele rimele rimele activate suntactivate suntactivate suntactivate suntactivate suntactivate suntactivate suntactivate sunt:::::::: sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul sulfatul de potasiu de potasiu de potasiu de potasiu de potasiu de potasiu de potasiu de potasiu şşi i i i i i i i cloruracloruracloruracloruracloruracloruracloruraclorura de  de  de  de  de  de  de  de 
sodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminasodiu ce stimulează terminaţţiile senzitive gastrice iile senzitive gastrice iile senzitive gastrice iile senzitive gastrice iile senzitive gastrice iile senzitive gastrice iile senzitive gastrice iile senzitive gastrice şşi intestinale, i intestinale, i intestinale, i intestinale, i intestinale, i intestinale, i intestinale, i intestinale, 

îîîîîîîîmbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătămbunătăţţind astfel funcind astfel funcind astfel funcind astfel funcind astfel funcind astfel funcind astfel funcind astfel funcţţiile secretoiile secretoiile secretoiile secretoiile secretoiile secretoiile secretoiile secreto--------motorii digestive.motorii digestive.motorii digestive.motorii digestive.motorii digestive.motorii digestive.motorii digestive.motorii digestive.
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SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe e e e e e e e cccccccce au rolul de a e au rolul de a e au rolul de a e au rolul de a e au rolul de a e au rolul de a e au rolul de a e au rolul de a îîîîîîîînlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastricănlătura aciditatea gastrică, folosite , folosite , folosite , folosite , folosite , folosite , folosite , folosite 
îîîîîîîîn ulcere: n ulcere: n ulcere: n ulcere: n ulcere: n ulcere: n ulcere: n ulcere: dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu dioxidul de magneziu 

-- pulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albă, a, a, a, a, a, a, a, amorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, gust le, gust le, gust le, gust le, gust le, gust le, gust le, gust leşşietic, pracietic, pracietic, pracietic, pracietic, pracietic, pracietic, pracietic, practic insolubilă tic insolubilă tic insolubilă tic insolubilă tic insolubilă tic insolubilă tic insolubilă tic insolubilă 
îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- eeeeeeee oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală oficinală,,,,,,,, mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. mai bun chiar decât bicarbonatul de sodiu. 

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: timpanisme timpanisme timpanisme timpanisme timpanisme timpanisme timpanisme timpanisme şşi i i i i i i i îîîîîîîîn intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxican intoxicaţţii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor greleii cu sărurile metalelor grele. . . . . . . . 

Digestive diverseDigestive diverseDigestive diverseDigestive diverseDigestive diverseDigestive diverseDigestive diverseDigestive diverse

Alcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilic
-- stimulează digestia stimulează digestia stimulează digestia stimulează digestia stimulează digestia stimulează digestia stimulează digestia stimulează digestia şşi secrei secrei secrei secrei secrei secrei secrei secreţţiile. iile. iile. iile. iile. iile. iile. iile. 

-- concentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraconcentraţţii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de ii de 55555555--------10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%, peste peste peste peste peste peste peste peste 20%20%20%20%20%20%20%20% secresecresecresecresecresecresecresecreţţiile diminuă iile diminuă iile diminuă iile diminuă iile diminuă iile diminuă iile diminuă iile diminuă (din (din (din (din (din (din (din (din 
cauza cantităcauza cantităcauza cantităcauza cantităcauza cantităcauza cantităcauza cantităcauza cantităţţii de mucus produsăii de mucus produsăii de mucus produsăii de mucus produsăii de mucus produsăii de mucus produsăii de mucus produsăii de mucus produsă). ). ). ). ). ). ). ). 

-- cccccccconcentraoncentraoncentraoncentraoncentraoncentraoncentraoncentraţţiile mari de 60iile mari de 60iile mari de 60iile mari de 60iile mari de 60iile mari de 60iile mari de 60iile mari de 60--------7070707070707070%:%:%:%:%:%:%:%: iritante iritante iritante iritante iritante iritante iritante iritante cucucucucucucucu acacacacacacacacţţiune causticăiune causticăiune causticăiune causticăiune causticăiune causticăiune causticăiune caustică........

Digestiva acriaDigestiva acriaDigestiva acriaDigestiva acriaDigestiva acriaDigestiva acriaDigestiva acriaDigestiva acria
-------- amestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante ptamestec de droguri iritante pt........ mucoasa gastrică con mucoasa gastrică con mucoasa gastrică con mucoasa gastrică con mucoasa gastrică con mucoasa gastrică con mucoasa gastrică con mucoasa gastrică conţţinând inând inând inând inând inând inând inând 
piper piper piper piper piper piper piper piper şşi ardei iutei ardei iutei ardei iutei ardei iutei ardei iutei ardei iutei ardei iutei ardei iute
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanţţe ruminatoriie ruminatoriie ruminatoriie ruminatoriie ruminatoriie ruminatoriie ruminatoriie ruminatorii
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Emeticul Emeticul Emeticul Emeticul Emeticul Emeticul Emeticul Emeticul 
-- e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. e stibiul tartrat de potasiu. 

-- ppppppppulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalinăulbere cristalină, cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile , cristale incolore, solubile îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- 1%1%1%1%1%1%1%1% produce produce produce produce produce produce produce produce iritarea mucoaseiiritarea mucoaseiiritarea mucoaseiiritarea mucoaseiiritarea mucoaseiiritarea mucoaseiiritarea mucoaseiiritarea mucoasei ======== activarea prestomaceloractivarea prestomaceloractivarea prestomaceloractivarea prestomaceloractivarea prestomaceloractivarea prestomaceloractivarea prestomaceloractivarea prestomacelor
6060606060606060--------9090909090909090 min.min.min.min.min.min.min.min. de la administrare, de la administrare, de la administrare, de la administrare, de la administrare, de la administrare, de la administrare, de la administrare, acacacacacacacacţţiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneaaaaaaaa ======== ore.ore.ore.ore.ore.ore.ore.ore.

VeratrinaVeratrinaVeratrinaVeratrinaVeratrinaVeratrinaVeratrinaVeratrina
-- complex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din semincomplex de alcaloizi din seminţţe de e de e de e de e de e de e de e de Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.Sabadila oficinalis.

-- sssssssse folosee folosee folosee folosee folosee folosee folosee foloseşşte te te te te te te te s.c., 1%,s.c., 1%,s.c., 1%,s.c., 1%,s.c., 1%,s.c., 1%,s.c., 1%,s.c., 1%, fiind fiind fiind fiind fiind fiind fiind fiind bun ruminator.bun ruminator.bun ruminator.bun ruminator.bun ruminator.bun ruminator.bun ruminator.bun ruminator.

Rădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipeca
-- oficinal conoficinal conoficinal conoficinal conoficinal conoficinal conoficinal conoficinal conţţineineineineineineineine:::::::: 2%2%2%2%2%2%2%2% alcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaalcaloizi totali exprimaţţi i i i i i i i îîîîîîîîn emetinăn emetinăn emetinăn emetinăn emetinăn emetinăn emetinăn emetină........

-- foarte bun ruminator foarte bun ruminator foarte bun ruminator foarte bun ruminator foarte bun ruminator foarte bun ruminator foarte bun ruminator foarte bun ruminator îîîîîîîîn atonii n atonii n atonii n atonii n atonii n atonii n atonii n atonii şşi suprai suprai suprai suprai suprai suprai suprai supraîîîîîîîîncărcărincărcărincărcărincărcărincărcărincărcărincărcărincărcări........
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RumisanRumisanRumisanRumisanRumisanRumisanRumisanRumisan
-- din:din:din:din:din:din:din:din: tinctură de pelin tinctură de pelin tinctură de pelin tinctură de pelin tinctură de pelin tinctură de pelin tinctură de pelin tinctură de pelin, i, i, i, i, i, i, i, ienupărenupărenupărenupărenupărenupărenupărenupăr,,,,,,,, extract de veratrină  extract de veratrină  extract de veratrină  extract de veratrină  extract de veratrină  extract de veratrină  extract de veratrină  extract de veratrină îîîîîîîîn părn părn părn părn părn părn părn părţţi i i i i i i i 
egale cu HCl egale cu HCl egale cu HCl egale cu HCl egale cu HCl egale cu HCl egale cu HCl egale cu HCl şşi apăi apăi apăi apăi apăi apăi apăi apă. . . . . . . . 

-- sssssssse administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează p.o. la .o. la .o. la .o. la .o. la .o. la .o. la .o. la rumegatoarele mari:rumegatoarele mari:rumegatoarele mari:rumegatoarele mari:rumegatoarele mari:rumegatoarele mari:rumegatoarele mari:rumegatoarele mari: 40ml/l a40ml/l a40ml/l a40ml/l a40ml/l a40ml/l a40ml/l a40ml/l apăpăpăpăpăpăpăpă, x3 , x3 , x3 , x3 , x3 , x3 , x3 , x3 
oriorioriorioriorioriori////////zi zi zi zi zi zi zi zi şşi la purcei i la purcei i la purcei i la purcei i la purcei i la purcei i la purcei i la purcei îîîîîîîîn indigestii, diluat n indigestii, diluat n indigestii, diluat n indigestii, diluat n indigestii, diluat n indigestii, diluat n indigestii, diluat n indigestii, diluat îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă 2 linguri2 linguri2 linguri2 linguri2 linguri2 linguri2 linguri2 linguriţţe.e.e.e.e.e.e.e.

Ruminol Ruminol Ruminol Ruminol Ruminol Ruminol Ruminol Ruminol 
-- preparat injectabil care conpreparat injectabil care conpreparat injectabil care conpreparat injectabil care conpreparat injectabil care conpreparat injectabil care conpreparat injectabil care conpreparat injectabil care conţţine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică ine stricnină sulfurică 0,01g,0,01g,0,01g,0,01g,0,01g,0,01g,0,01g,0,01g,

-- veratrină sulfurică veratrină sulfurică veratrină sulfurică veratrină sulfurică veratrină sulfurică veratrină sulfurică veratrină sulfurică veratrină sulfurică şşi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidricăi pilocarpină clorhidrică........

-- Se păstrează la VenenaSe păstrează la VenenaSe păstrează la VenenaSe păstrează la VenenaSe păstrează la VenenaSe păstrează la VenenaSe păstrează la VenenaSe păstrează la Venena. . . . . . . . 

-- Este contraindicat Este contraindicat Este contraindicat Este contraindicat Este contraindicat Este contraindicat Este contraindicat Este contraindicat îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: insuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficieninsuficienţţe cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite e cardiace, peritonite, reticulite 
traumatice. traumatice. traumatice. traumatice. traumatice. traumatice. traumatice. traumatice. 

Se mai folosea: Se mai folosea: Se mai folosea: Se mai folosea: Se mai folosea: Se mai folosea: Se mai folosea: Se mai folosea: 

-- terebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentinăterebentină, f, f, f, f, f, f, f, frunze de tutun, pelrunze de tutun, pelrunze de tutun, pelrunze de tutun, pelrunze de tutun, pelrunze de tutun, pelrunze de tutun, pelrunze de tutun, pelin, in, in, in, in, in, in, in, rădăcinrădăcinrădăcinrădăcinrădăcinrădăcinrădăcinrădăcinăăăăăăăă de gende gende gende gende gende gende gende genţţianaianaianaianaianaianaianaiana
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SicadenSicadenSicadenSicadenSicadenSicadenSicadenSicaden
-- diluat diluat diluat diluat diluat diluat diluat diluat îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă 50ml pt. 50ml pt. 50ml pt. 50ml pt. 50ml pt. 50ml pt. 50ml pt. 50ml pt. RURURURURURURURU mari mari mari mari mari mari mari mari şşi 10 ml pti 10 ml pti 10 ml pti 10 ml pti 10 ml pti 10 ml pti 10 ml pti 10 ml pt........ rrrrrrrruuuuuuuu mici. mici. mici. mici. mici. mici. mici. mici. 

PretympanPretympanPretympanPretympanPretympanPretympanPretympanPretympan
-- diluat diluat diluat diluat diluat diluat diluat diluat îîîîîîîîn apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă n apă îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporţţie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de ie de 1:10,1:10,1:10,1:10,1:10,1:10,1:10,1:10, 1:20. 1:20. 1:20. 1:20. 1:20. 1:20. 1:20. 1:20. 

BloBloBloBloBloBloBloBlo--------trol trol trol trol trol trol trol trol 
-- la la la la la la la la RURURURURURURURU mari mari mari mari mari mari mari mari şşi mici diluat i mici diluat i mici diluat i mici diluat i mici diluat i mici diluat i mici diluat i mici diluat îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, s, s, s, s, s, s, s, se repetă la e repetă la e repetă la e repetă la e repetă la e repetă la e repetă la e repetă la 66666666--------12 12 12 12 12 12 12 12 hhhhhhhh........

-- îîîîîîîînnnnnnnn:::::::: pareza rumenului pareza rumenului pareza rumenului pareza rumenului pareza rumenului pareza rumenului pareza rumenului pareza rumenului, c, c, c, c, c, c, c, când flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate ând flora fiziologică nu mai poate 
produce acproduce acproduce acproduce acproduce acproduce acproduce acproduce ac........ propionic propionic propionic propionic propionic propionic propionic propionic 

ProdigestanProdigestanProdigestanProdigestanProdigestanProdigestanProdigestanProdigestan
conconconconconconconconţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: propionatpropionatpropionatpropionatpropionatpropionatpropionatpropionat dededededededede NaNaNaNaNaNaNaNa şşi i i i i i i i CCCCCCCCa, antihistaminice, a, antihistaminice, a, antihistaminice, a, antihistaminice, a, antihistaminice, a, antihistaminice, a, antihistaminice, a, antihistaminice, 
microelementemicroelementemicroelementemicroelementemicroelementemicroelementemicroelementemicroelemente

Propionatul de sodiuPropionatul de sodiuPropionatul de sodiuPropionatul de sodiuPropionatul de sodiuPropionatul de sodiuPropionatul de sodiuPropionatul de sodiu,,,,,,,,
-- acacacacacacacacţţiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităiune stimulantă a motricităţţiiiiiiiiiiiiiiii compartimentelor compartimentelor compartimentelor compartimentelor compartimentelor compartimentelor compartimentelor compartimentelor îîîîîîîîn atonii,n atonii,n atonii,n atonii,n atonii,n atonii,n atonii,n atonii,

-- rol rol rol rol rol rol rol rol îîîîîîîîn sinteza proteinei,n sinteza proteinei,n sinteza proteinei,n sinteza proteinei,n sinteza proteinei,n sinteza proteinei,n sinteza proteinei,n sinteza proteinei, mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină mărind rezerva alcalină........
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�� SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe vomitivee vomitivee vomitivee vomitivee vomitivee vomitivee vomitivee vomitive
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-- produc produc produc produc produc produc produc produc vomavomavomavomavomavomavomavoma la: la: la: la: la: la: la: la: carnivorecarnivorecarnivorecarnivorecarnivorecarnivorecarnivorecarnivore şşi i i i i i i i omnivore.omnivore.omnivore.omnivore.omnivore.omnivore.omnivore.omnivore.
-- îîîîîîîîn n n n n n n n doze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze micidoze mici = = = = = = = = expectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraexpectoraţţie,ie,ie,ie,ie,ie,ie,ie, îîîîîîîîn n n n n n n n doze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderatedoze moderate = = = = = = = = ruminatorii.ruminatorii.ruminatorii.ruminatorii.ruminatorii.ruminatorii.ruminatorii.ruminatorii.
-- există  există  există  există  există  există  există  există vomitive centralevomitive centralevomitive centralevomitive centralevomitive centralevomitive centralevomitive centralevomitive centrale: e: e: e: e: e: e: e: excită xcită xcită xcită xcită xcită xcită xcită direct centrul vomeidirect centrul vomeidirect centrul vomeidirect centrul vomeidirect centrul vomeidirect centrul vomeidirect centrul vomeidirect centrul vomei şşi i i i i i i i 
-- reflexe:reflexe:reflexe:reflexe:reflexe:reflexe:reflexe:reflexe: stimulează  stimulează  stimulează  stimulează  stimulează  stimulează  stimulează  stimulează terminaterminaterminaterminaterminaterminaterminaterminaţţiile senzitiveiile senzitiveiile senzitiveiile senzitiveiile senzitiveiile senzitiveiile senzitiveiile senzitive ale vagului.ale vagului.ale vagului.ale vagului.ale vagului.ale vagului.ale vagului.ale vagului.

Cu acCu acCu acCu acCu acCu acCu acCu acţţiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centralăiune centrală
Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina Apomorfina 
-- sare clorhidrat sare clorhidrat sare clorhidrat sare clorhidrat sare clorhidrat sare clorhidrat sare clorhidrat sare clorhidrat, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% cel mai bun vomitiv central la câine, 1% îîîîîîîîn doze foarte mici.n doze foarte mici.n doze foarte mici.n doze foarte mici.n doze foarte mici.n doze foarte mici.n doze foarte mici.n doze foarte mici.

Veratrina Veratrina Veratrina Veratrina Veratrina Veratrina Veratrina Veratrina 
-- efectul cel mai bun efectul cel mai bun efectul cel mai bun efectul cel mai bun efectul cel mai bun efectul cel mai bun efectul cel mai bun efectul cel mai bun la porcla porcla porcla porcla porcla porcla porcla porc, , , , , , , , 
-- la carnasiere la carnasiere la carnasiere la carnasiere la carnasiere la carnasiere la carnasiere la carnasiere nu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandănu se recomandă ======== dozele vomitivedozele vomitivedozele vomitivedozele vomitivedozele vomitivedozele vomitivedozele vomitivedozele vomitive ======== intoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaintoxicaţţiiiiiiiiiiiiiiii

Sulfatiazolul Sulfatiazolul Sulfatiazolul Sulfatiazolul Sulfatiazolul Sulfatiazolul Sulfatiazolul Sulfatiazolul 
-- îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraţţie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.ie 20%, administrat i.v. la câine, produce voma.

Pilocarpina Pilocarpina Pilocarpina Pilocarpina Pilocarpina Pilocarpina Pilocarpina Pilocarpina 
-- la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine la câine şşi porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv siguri porc ca vomitiv sigur,,,,,,,, s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. s.c. îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluţţie ie ie ie ie ie ie ie 1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.1%.
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Cu acCu acCu acCu acCu acCu acCu acCu acţţiune reflexăiune reflexăiune reflexăiune reflexăiune reflexăiune reflexăiune reflexăiune reflexă

Rizomul de Rizomul de Rizomul de Rizomul de Rizomul de Rizomul de Rizomul de Rizomul de şştirigoaietirigoaietirigoaietirigoaietirigoaietirigoaietirigoaietirigoaie
-- vomitiv datorită iritavomitiv datorită iritavomitiv datorită iritavomitiv datorită iritavomitiv datorită iritavomitiv datorită iritavomitiv datorită iritavomitiv datorită iritaţţiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacaleiei mucoasei stomacale,,,,,,,, completată  completată  completată  completată  completată  completată  completată  completată 
cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex cu un răspuns reflex îîîîîîîîn urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomein urma excitării centrului vomei........

Rădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipecaRădăcina de ipeca
-------- dezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantajdezavantaj:::::::: induce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greainduce perioade lungi de nozee (greaţţăăăăăăăă, , , , , , , , îîîîîîîînsonsonsonsonsonsonsonsoţţită ită ită ită ită ită ită ită 
de hipersecrede hipersecrede hipersecrede hipersecrede hipersecrede hipersecrede hipersecrede hipersecreţţie salivară ie salivară ie salivară ie salivară ie salivară ie salivară ie salivară ie salivară şşi broni broni broni broni broni broni broni bronşşicăicăicăicăicăicăicăică), ), ), ), ), ), ), ), îîîîîîîînlocuinlocuinlocuinlocuinlocuinlocuinlocuinlocuitttttttt cu apomorfinacu apomorfinacu apomorfinacu apomorfinacu apomorfinacu apomorfinacu apomorfinacu apomorfina

Emeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zincEmeticul, sulfatul de cupru, sulfatul de zinc
-- se folosesc soluse folosesc soluse folosesc soluse folosesc soluse folosesc soluse folosesc soluse folosesc soluse folosesc soluţţiile 1iile 1iile 1iile 1iile 1iile 1iile 1iile 1--------2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 2%. 
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanţţe antivomitivee antivomitivee antivomitivee antivomitivee antivomitivee antivomitivee antivomitivee antivomitive
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CCCCCCCCând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilăând trebuie combătută voma incoercibilă. . . . . . . . 
Pot fi: Pot fi: Pot fi: Pot fi: Pot fi: Pot fi: Pot fi: Pot fi: de tip centralde tip centralde tip centralde tip centralde tip centralde tip centralde tip centralde tip central şşi i i i i i i i periferic.periferic.periferic.periferic.periferic.periferic.periferic.periferic.

Vomitive cVomitive cVomitive cVomitive cVomitive cVomitive cVomitive cVomitive centraleentraleentraleentraleentraleentraleentraleentrale

TorecanTorecanTorecanTorecanTorecanTorecanTorecanTorecan
--similasimilasimilasimilasimilasimilasimilasimilar cu Emetiralulr cu Emetiralulr cu Emetiralulr cu Emetiralulr cu Emetiralulr cu Emetiralulr cu Emetiralulr cu Emetiralul,,,,,,,, eficient eficient eficient eficient eficient eficient eficient eficient îîîîîîîîn voman voman voman voman voman voman voman voma:::::::: de tip central, cât de tip central, cât de tip central, cât de tip central, cât de tip central, cât de tip central, cât de tip central, cât de tip central, cât şşi i i i i i i i 
îîîîîîîîn n n n n n n n ceaceaceaceaceaceaceacea de tip periferic.de tip periferic.de tip periferic.de tip periferic.de tip periferic.de tip periferic.de tip periferic.de tip periferic.

Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid Mincortid (Cortiron, ADC)(Cortiron, ADC)
-------- mineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitivmineralcorticoid antivomitiv, , , , , , , , i.m. lai.m. lai.m. lai.m. lai.m. lai.m. lai.m. lai.m. la:::::::: suine suine suine suine suine suine suine suine şşi câine.i câine.i câine.i câine.i câine.i câine.i câine.i câine.

ClordelazinClordelazinClordelazinClordelazinClordelazinClordelazinClordelazinClordelazin
--antiemetic central, antiemetic central, antiemetic central, antiemetic central, antiemetic central, antiemetic central, antiemetic central, antiemetic central, activitate similară cuactivitate similară cuactivitate similară cuactivitate similară cuactivitate similară cuactivitate similară cuactivitate similară cuactivitate similară cu Combelenul. Combelenul. Combelenul. Combelenul. Combelenul. Combelenul. Combelenul. Combelenul. 

Perfenazina Perfenazina Perfenazina Perfenazina Perfenazina Perfenazina Perfenazina Perfenazina (Trilafon)(Trilafon)
-- antiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemetic central fenotiazinic, central fenotiazinic, central fenotiazinic, central fenotiazinic, central fenotiazinic, central fenotiazinic, central fenotiazinic, central fenotiazinic, 
-- poate da reacpoate da reacpoate da reacpoate da reacpoate da reacpoate da reacpoate da reacpoate da reacţţii din (hii din (hii din (hii din (hii din (hii din (hii din (hii din (hipotensiune, agranulociipotensiune, agranulociipotensiune, agranulociipotensiune, agranulociipotensiune, agranulociipotensiune, agranulociipotensiune, agranulociipotensiune, agranulocitozătozătozătozătozătozătozătoză). ). ). ). ). ). ). ). 
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Scopolan Scopolan Scopolan Scopolan Scopolan Scopolan Scopolan Scopolan 
-- parasiompaticolitic parasiompaticolitic parasiompaticolitic parasiompaticolitic parasiompaticolitic parasiompaticolitic parasiompaticolitic parasiompaticolitic eficace, eficace, eficace, eficace, eficace, eficace, eficace, eficace, 
-- folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit folosit şşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n răul de mirăul de mirăul de mirăul de mirăul de mirăul de mirăul de mirăul de mişşcarecarecarecarecarecarecarecare şşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n vertij. vertij. vertij. vertij. vertij. vertij. vertij. vertij. 
-- ddddddddeprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibularieprimă centrii vestibulari........

MeglozinaMeglozinaMeglozinaMeglozinaMeglozinaMeglozinaMeglozinaMeglozina
-------- antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic antihistaminic piperazinic piperazinic piperazinic piperazinic piperazinic piperazinic piperazinic piperazinic şşi un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.i un antiemetic durabil.

Trimetobenzamida Trimetobenzamida Trimetobenzamida Trimetobenzamida Trimetobenzamida Trimetobenzamida Trimetobenzamida Trimetobenzamida (Tigan)(Tigan)
-- derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu derivat benzamidinic cu acacacacacacacacţţiune lungăiune lungăiune lungăiune lungăiune lungăiune lungăiune lungăiune lungă, , , , , , , , 
-- nu e eficace nu e eficace nu e eficace nu e eficace nu e eficace nu e eficace nu e eficace nu e eficace îîîîîîîîn voma postoperatorie.n voma postoperatorie.n voma postoperatorie.n voma postoperatorie.n voma postoperatorie.n voma postoperatorie.n voma postoperatorie.n voma postoperatorie.

Reglan Reglan Reglan Reglan Reglan Reglan Reglan Reglan (Prinperam, (Prinperam, MetoclopramidăMetoclopramidă))
-- antiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemeticantiemetic:::::::: îîîîîîîînnnnnnnn voma postoperatorie voma postoperatorie voma postoperatorie voma postoperatorie voma postoperatorie voma postoperatorie voma postoperatorie voma postoperatorie şşiiiiiiii medicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasămedicamentoasă
-- ppppppppoate produce oate produce oate produce oate produce oate produce oate produce oate produce oate produce reacreacreacreacreacreacreacreacţţii extrapiramidale.ii extrapiramidale.ii extrapiramidale.ii extrapiramidale.ii extrapiramidale.ii extrapiramidale.ii extrapiramidale.ii extrapiramidale.

DimenhidrinatDimenhidrinatDimenhidrinatDimenhidrinatDimenhidrinatDimenhidrinatDimenhidrinatDimenhidrinat
-- sare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilinăsare a difenhidraminei asociată cu teofilină. . . . . . . . 
-- antivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardiveantivomitiv cu efecte tardive (la 4(la 4(la 4(la 4(la 4(la 4(la 4(la 4--------6 6 6 6 6 6 6 6 hhhhhhhh) c) c) c) c) c) c) c) ce determină e determină e determină e determină e determină e determină e determină e determină şşi i i i i i i i sedasedasedasedasedasedasedasedaţţiiiiiiiieeeeeeee
-- sssssssse recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă e recomandă îîîîîîîîn răul de min răul de min răul de min răul de min răul de min răul de min răul de min răul de mişşcare.care.care.care.care.care.care.care.
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Cu acCu acCu acCu acCu acCu acCu acCu acţţiune perifericăiune perifericăiune perifericăiune perifericăiune perifericăiune perifericăiune perifericăiune periferică

Limonada gazoasă Limonada gazoasă Limonada gazoasă Limonada gazoasă Limonada gazoasă Limonada gazoasă Limonada gazoasă Limonada gazoasă (po(poţţiunea Riviere)iunea Riviere)
OOOOOOOOficinal format din două soluficinal format din două soluficinal format din două soluficinal format din două soluficinal format din două soluficinal format din două soluficinal format din două soluficinal format din două soluţţii: ii: ii: ii: ii: ii: ii: ii: 

-- a.a.a.a.a.a.a.a. bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu bicarbonat de sodiu, s, s, s, s, s, s, s, sirop simplu, airop simplu, airop simplu, airop simplu, airop simplu, airop simplu, airop simplu, airop simplu, apăpăpăpăpăpăpăpă,,,,,,,,

-- b.b.b.b.b.b.b.b. acid citric acid citric acid citric acid citric acid citric acid citric acid citric acid citric, s, s, s, s, s, s, s, sirop de lămâieirop de lămâieirop de lămâieirop de lămâieirop de lămâieirop de lămâieirop de lămâieirop de lămâie, a, a, a, a, a, a, a, apăpăpăpăpăpăpăpă. . . . . . . . se prepară se prepară se prepară se prepară se prepară se prepară se prepară se prepară exexexexexexexex--------tempore.tempore.tempore.tempore.tempore.tempore.tempore.tempore.

Tinctura de anticolerinăTinctura de anticolerinăTinctura de anticolerinăTinctura de anticolerinăTinctura de anticolerinăTinctura de anticolerinăTinctura de anticolerinăTinctura de anticolerină
-------- oficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinaloficinal, , , , , , , , conconconconconconconconţţineineineineineineineine:::::::: tinctură de opium tinctură de opium tinctură de opium tinctură de opium tinctură de opium tinctură de opium tinctură de opium tinctură de opium, t, t, t, t, t, t, t, tinctură de reventinctură de reventinctură de reventinctură de reventinctură de reventinctură de reventinctură de reventinctură de revent, u, u, u, u, u, u, u, ulei lei lei lei lei lei lei lei 
eteric de cinam, uleieteric de cinam, uleieteric de cinam, uleieteric de cinam, uleieteric de cinam, uleieteric de cinam, uleieteric de cinam, uleieteric de cinam, ulei eteric de mentă eteric de mentă eteric de mentă eteric de mentă eteric de mentă eteric de mentă eteric de mentă eteric de mentă, acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. , acid clorhidric, alcool. 

Se foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseSe foloseşşte la câine.te la câine.te la câine.te la câine.te la câine.te la câine.te la câine.te la câine.

Anestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele localeAnestezicele locale
-- ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt ca antivomitive sunt îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluţţie de 1%: ie de 1%: ie de 1%: ie de 1%: ie de 1%: ie de 1%: ie de 1%: ie de 1%: xilinaxilinaxilinaxilinaxilinaxilinaxilinaxilina şşi i i i i i i i anestezinaanestezinaanestezinaanestezinaanestezinaanestezinaanestezinaanestezina,,,,,,,,

-- mai pumai pumai pumai pumai pumai pumai pumai puţţin procaina. in procaina. in procaina. in procaina. in procaina. in procaina. in procaina. in procaina. 
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanţţeeeeeeee purgativepurgativepurgativepurgativepurgativepurgativepurgativepurgative
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După intensitatea activităDupă intensitatea activităDupă intensitatea activităDupă intensitatea activităDupă intensitatea activităDupă intensitatea activităDupă intensitatea activităDupă intensitatea activităţţii acestea pot fi:ii acestea pot fi:ii acestea pot fi:ii acestea pot fi:ii acestea pot fi:ii acestea pot fi:ii acestea pot fi:ii acestea pot fi:

-- laxative,laxative,laxative,laxative,laxative,laxative,laxative,laxative,

-- lenitive,lenitive,lenitive,lenitive,lenitive,lenitive,lenitive,lenitive,

-- catartice, catartice, catartice, catartice, catartice, catartice, catartice, catartice, 

-- drastice. drastice. drastice. drastice. drastice. drastice. drastice. drastice. 

Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă Purgativele se recomandă îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- constipaconstipaconstipaconstipaconstipaconstipaconstipaconstipaţţii,ii,ii,ii,ii,ii,ii,ii,

-- îîîîîîîîndepărtndepărtndepărtndepărtndepărtndepărtndepărtndepărtareaareaareaareaareaareaareaarea corpilor străini corpilor străini corpilor străini corpilor străini corpilor străini corpilor străini corpilor străini corpilor străini şşi i i i i i i i 

-- a parazia parazia parazia parazia parazia parazia parazia paraziţţilor.ilor.ilor.ilor.ilor.ilor.ilor.ilor.

Nu se recomandă Nu se recomandă Nu se recomandă Nu se recomandă Nu se recomandă Nu se recomandă Nu se recomandă Nu se recomandă îîîîîîîînnnnnnnn::::::::

-- gastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritegastroenteritelelelelelelelele grave, grave, grave, grave, grave, grave, grave, grave, 

-- gestagestagestagestagestagestagestagestaţţiiiiiiiiaaaaaaaa avansată avansată avansată avansată avansată avansată avansată avansată şşi i i i i i i i 

-- peritonite.peritonite.peritonite.peritonite.peritonite.peritonite.peritonite.peritonite.
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Mod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acMod de acţţiuneiuneiuneiuneiuneiuneiuneiune
-- fluidificare mecanicăfluidificare mecanicăfluidificare mecanicăfluidificare mecanicăfluidificare mecanicăfluidificare mecanicăfluidificare mecanicăfluidificare mecanică şşi i i i i i i i mărirea conmărirea conmărirea conmărirea conmărirea conmărirea conmărirea conmărirea conţţinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutuluiinutului intestinalintestinalintestinalintestinalintestinalintestinalintestinalintestinal
-- peretele intestinal peretele intestinal peretele intestinal peretele intestinal peretele intestinal peretele intestinal peretele intestinal peretele intestinal se va se va se va se va se va se va se va se va desdesdesdesdesdesdesdestinde,tinde,tinde,tinde,tinde,tinde,tinde,tinde,
-- pe cale reflexă se pe cale reflexă se pe cale reflexă se pe cale reflexă se pe cale reflexă se pe cale reflexă se pe cale reflexă se pe cale reflexă se accentuează peristaltismulaccentuează peristaltismulaccentuează peristaltismulaccentuează peristaltismulaccentuează peristaltismulaccentuează peristaltismulaccentuează peristaltismulaccentuează peristaltismul........
-- ssssssssărurile ărurile ărurile ărurile ărurile ărurile ărurile ărurile îîîîîîîîn soln soln soln soln soln soln soln sol........ hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu hipertone se vor absorbi greu ======== plenitudineplenitudineplenitudineplenitudineplenitudineplenitudineplenitudineplenitudine
-- deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de deplasarea ionilor de Ca =Ca =Ca =Ca =Ca =Ca =Ca =Ca = crecrecrecrecrecrecrecreşşterea tonusului muscular. terea tonusului muscular. terea tonusului muscular. terea tonusului muscular. terea tonusului muscular. terea tonusului muscular. terea tonusului muscular. terea tonusului muscular. 

PurgaPurgaPurgaPurgaPurgaPurgaPurgaPurgaţţiaiaiaiaiaiaiaia
-- se poate obse poate obse poate obse poate obse poate obse poate obse poate obse poate obţţine ine ine ine ine ine ine ine şşi cu aportul principiilori cu aportul principiilori cu aportul principiilori cu aportul principiilori cu aportul principiilori cu aportul principiilori cu aportul principiilori cu aportul principiilor care irită mucoasa  care irită mucoasa  care irită mucoasa  care irită mucoasa  care irită mucoasa  care irită mucoasa  care irită mucoasa  care irită mucoasa 
intestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinalăintestinală, a, a, a, a, a, a, a, accentuează peristaltismulccentuează peristaltismulccentuează peristaltismulccentuează peristaltismulccentuează peristaltismulccentuează peristaltismulccentuează peristaltismulccentuează peristaltismul,,,,,,,,
-- când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale când se folosesc parasimpaticomimetice stimulatoare ale 
elementelor elementelor elementelor elementelor elementelor elementelor elementelor elementelor funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncţţionale digestiveionale digestiveionale digestiveionale digestiveionale digestiveionale digestiveionale digestiveionale digestive inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.inervate de pneumogastric.
-- oooooooo parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi parte din purgative, la anumite doze, pot fi şşiiiiiiii::::::::
-- coleretice coleretice coleretice coleretice coleretice coleretice coleretice coleretice sau sau sau sau sau sau sau sau 

-- colagogecolagogecolagogecolagogecolagogecolagogecolagogecolagoge........
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Purgative uPurgative uPurgative uPurgative uPurgative uPurgative uPurgative uPurgative uleioaseleioaseleioaseleioaseleioaseleioaseleioaseleioase

Uleiul de ricinUleiul de ricinUleiul de ricinUleiul de ricinUleiul de ricinUleiul de ricinUleiul de ricinUleiul de ricin (Oleum R(Oleum Ricinus comunisicinus comunis))
-- prin presare la rece prin presare la rece prin presare la rece prin presare la rece prin presare la rece prin presare la rece prin presare la rece prin presare la rece şşi tratarei tratarei tratarei tratarei tratarei tratarei tratarei tratareaaaaaaaa cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a semin cu vapori de apă a seminţţelorelorelorelorelorelorelorelor,,,,,,,,

-- vâscos, incolvâscos, incolvâscos, incolvâscos, incolvâscos, incolvâscos, incolvâscos, incolvâscos, incolor, or, or, or, or, or, or, or, gălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbuigălbui, miros, miros, miros, miros, miros, miros, miros, miros,,,,,,,, gust caracteristic gust caracteristic gust caracteristic gust caracteristic gust caracteristic gust caracteristic gust caracteristic gust caracteristic, n, n, n, n, n, n, n, neplăcuteplăcuteplăcuteplăcuteplăcuteplăcuteplăcuteplăcut........

-- ppppppppurgativ laurgativ laurgativ laurgativ laurgativ laurgativ laurgativ laurgativ la:::::::: cal cal cal cal cal cal cal cal şşi omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. i omnivore, la erbivore are un efect tardiv. 

Uleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soareluiUleiul de floarea soarelui
-- folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar folosit ca purgativ, dar îîîîîîîîn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităţţi mari (1i mari (1i mari (1i mari (1i mari (1i mari (1i mari (1i mari (1--------2 kg).2 kg).2 kg).2 kg).2 kg).2 kg).2 kg).2 kg).

Uleiul de crotonUleiul de crotonUleiul de crotonUleiul de crotonUleiul de crotonUleiul de crotonUleiul de crotonUleiul de croton
-------- extrem de toxicextrem de toxicextrem de toxicextrem de toxicextrem de toxicextrem de toxicextrem de toxicextrem de toxic,,,,,,,, ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături  ca purgativ câteva picături îîîîîîîîmpreună cu un mpreună cu un mpreună cu un mpreună cu un mpreună cu un mpreună cu un mpreună cu un mpreună cu un 
ulei vegetal, laulei vegetal, laulei vegetal, laulei vegetal, laulei vegetal, laulei vegetal, laulei vegetal, laulei vegetal, la animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături animalele mici dozele fiind de picături........
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GlicerinaGlicerinaGlicerinaGlicerinaGlicerinaGlicerinaGlicerinaGlicerina
-- purgativ,purgativ,purgativ,purgativ,purgativ,purgativ,purgativ,purgativ, îîîîîîîîn n n n n n n n clismeclismeclismeclismeclismeclismeclismeclisme cucucucucucucucu apă glicerinată  apă glicerinată  apă glicerinată  apă glicerinată  apă glicerinată  apă glicerinată  apă glicerinată  apă glicerinată şşi supozitoarei supozitoarei supozitoarei supozitoarei supozitoarei supozitoarei supozitoarei supozitoare,,,,,,,,

-- ddddddddatorită iritaatorită iritaatorită iritaatorită iritaatorită iritaatorită iritaatorită iritaatorită iritaţţiei locale se favorizează iei locale se favorizează iei locale se favorizează iei locale se favorizează iei locale se favorizează iei locale se favorizează iei locale se favorizează iei locale se favorizează îîîîîîîîn mod reflex purgan mod reflex purgan mod reflex purgan mod reflex purgan mod reflex purgan mod reflex purgan mod reflex purgan mod reflex purgaţţia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.

Uleiul de parafină Uleiul de parafină Uleiul de parafină Uleiul de parafină Uleiul de parafină Uleiul de parafină Uleiul de parafină Uleiul de parafină (de (de (de (de (de (de (de (de vaselinăvaselinăvaselinăvaselinăvaselinăvaselinăvaselinăvaselină))))))))
-- acacacacacacacacţţionează mecanicionează mecanicionează mecanicionează mecanicionează mecanicionează mecanicionează mecanicionează mecanic,,,,,,,, el el el el el el el el 

-- nu se absoarbe nu se absoarbe nu se absoarbe nu se absoarbe nu se absoarbe nu se absoarbe nu se absoarbe nu se absoarbe şşi nu se transformăi nu se transformăi nu se transformăi nu se transformăi nu se transformăi nu se transformăi nu se transformăi nu se transformă. . . . . . . . 

-- foarte bun foarte bun foarte bun foarte bun foarte bun foarte bun foarte bun foarte bun îîîîîîîîn cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.n cazul fecaloamelor.
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�� Purgative salinePurgative salinePurgative salinePurgative salinePurgative salinePurgative salinePurgative salinePurgative saline
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Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu Sulfatul de sodiu 
-------- îîîîîîîîn doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari n doze mari este purgativ. este purgativ. este purgativ. este purgativ. este purgativ. este purgativ. este purgativ. este purgativ. 

Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu Sulfatul de magneziu 
-- unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, unul dintre cele mai active purgative, 
-- dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt dozele pe jumătate sunt colagoge.colagoge.colagoge.colagoge.colagoge.colagoge.colagoge.colagoge.
-- îîîîîîîîmpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante mpreună cu sulfatul de sodiu e contraindicat la gestante şşi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
vârf de lactavârf de lactavârf de lactavârf de lactavârf de lactavârf de lactavârf de lactavârf de lactaţţie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.ie.

Calomelul (clorura Calomelul (clorura Calomelul (clorura Calomelul (clorura Calomelul (clorura Calomelul (clorura Calomelul (clorura Calomelul (clorura mercuroasămercuroasămercuroasămercuroasămercuroasămercuroasămercuroasămercuroasă) ) ) ) ) ) ) ) 
-- pulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albăpulbere microcristalină albă, f, f, f, f, f, f, f, foarte finăoarte finăoarte finăoarte finăoarte finăoarte finăoarte finăoarte fină, g, g, g, g, g, g, g, grea, adrea, adrea, adrea, adrea, adrea, adrea, adrea, aderentăerentăerentăerentăerentăerentăerentăerentă, , , , , , , , 
inodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodorăinodoră, i, i, i, i, i, i, i, insipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidă, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 
-- aaaaaaaadministrată dministrată dministrată dministrată dministrată dministrată dministrată dministrată pppppppp........oooooooo........ trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac  trece netransformată prin stomac îîîîîîîîn intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. 
-- ddddddddatorită secreatorită secreatorită secreatorită secreatorită secreatorită secreatorită secreatorită secreţţiilor, o miiilor, o miiilor, o miiilor, o miiilor, o miiilor, o miiilor, o miiilor, o mică parte se că parte se că parte se că parte se că parte se că parte se că parte se că parte se transformă lenttransformă lenttransformă lenttransformă lenttransformă lenttransformă lenttransformă lenttransformă lent îîîîîîîîn n n n n n n n 
sublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinasublimat, mercur, proteinaţţi mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasai mercuriali ce irită mucoasa, , , , , , , , 
producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. producând efectul purgativ. 
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�� Purgative diversePurgative diversePurgative diversePurgative diversePurgative diversePurgative diversePurgative diversePurgative diverse
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Agarul Agarul Agarul Agarul Agarul Agarul Agarul Agarul 
-- preparat din alge marine din preparat din alge marine din preparat din alge marine din preparat din alge marine din preparat din alge marine din preparat din alge marine din preparat din alge marine din preparat din alge marine din genulgenulgenulgenulgenulgenulgenulgenul GelidiumGelidiumGelidiumGelidiumGelidiumGelidiumGelidiumGelidium şşi i i i i i i i AgarumAgarumAgarumAgarumAgarumAgarumAgarumAgarum........

-- mmmmmmmmase transparente, aase transparente, aase transparente, aase transparente, aase transparente, aase transparente, aase transparente, aase transparente, alblblblblblblblb--------gălbui ce congălbui ce congălbui ce congălbui ce congălbui ce congălbui ce congălbui ce congălbui ce conţţin polimeri superiori, in polimeri superiori, in polimeri superiori, in polimeri superiori, in polimeri superiori, in polimeri superiori, in polimeri superiori, in polimeri superiori, 
insolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozeiinsolubili ai galactozei, a, a, a, a, a, a, a, acecececececececeşştia absorb multă apătia absorb multă apătia absorb multă apătia absorb multă apătia absorb multă apătia absorb multă apătia absorb multă apătia absorb multă apă, , , , , , , , ââââââââ

-- are loc mărirea conare loc mărirea conare loc mărirea conare loc mărirea conare loc mărirea conare loc mărirea conare loc mărirea conare loc mărirea conţţinutului intestinal, inutului intestinal, inutului intestinal, inutului intestinal, inutului intestinal, inutului intestinal, inutului intestinal, inutului intestinal, 

-- producproducproducproducproducproducproducproduceeeeeeee reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul reflex hiperperistaltismul şşi purgai purgai purgai purgai purgai purgai purgai purgaţţia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.ia.

Caragenul  Caragenul  Caragenul  Caragenul  Caragenul  Caragenul  Caragenul  Caragenul  
-- se obse obse obse obse obse obse obse obţţine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acine din alge, este identic cu agarul, acţţionând la fel.ionând la fel.ionând la fel.ionând la fel.ionând la fel.ionând la fel.ionând la fel.ionând la fel.

MetilcMetilcMetilcMetilcMetilcMetilcMetilcMetilceeeeeeeeluloza luloza luloza luloza luloza luloza luloza luloza 
-- este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. este polimetileterul celulozei. 

-- ppppppppulbere fibroasăulbere fibroasăulbere fibroasăulbere fibroasăulbere fibroasăulbere fibroasăulbere fibroasăulbere fibroasă, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, u, u, u, u, u, u, u, uşşor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuieor gălbuie. . . . . . . . 

-- ccccccccu apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidalău apa formează o dispersie coloidală, o, o, o, o, o, o, o, opalescentăpalescentăpalescentăpalescentăpalescentăpalescentăpalescentăpalescentă. . . . . . . . 

-- aaaaaaaare activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volumre activitate laxativă de volum. . . . . . . . 
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Carboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodicăCarboximetilceluloza sodică
-- sare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasăsare de sodiu sub formă de granule sau fibroasă, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, , , , , , , , 
mucilaginoasămucilaginoasămucilaginoasămucilaginoasămucilaginoasămucilaginoasămucilaginoasămucilaginoasă, c, c, c, c, c, c, c, cu gust slab săratu gust slab săratu gust slab săratu gust slab săratu gust slab săratu gust slab săratu gust slab săratu gust slab sărat, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, h, h, h, h, h, h, h, higroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopicăigroscopică........

-- ccccccccu apau apau apau apau apau apau apau apa ======== solusolusolusolusolusolusolusoluţţii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. ii coloidale limpezi sau opalescente. 

-- eeeeeeeeste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinalăste oficinală........

Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana Mana 
-- suc uscat la aer obsuc uscat la aer obsuc uscat la aer obsuc uscat la aer obsuc uscat la aer obsuc uscat la aer obsuc uscat la aer obsuc uscat la aer obţţinut prin incizarea inut prin incizarea inut prin incizarea inut prin incizarea inut prin incizarea inut prin incizarea inut prin incizarea inut prin incizarea scoarscoarscoarscoarscoarscoarscoarscoarţţei de frasin.ei de frasin.ei de frasin.ei de frasin.ei de frasin.ei de frasin.ei de frasin.ei de frasin.

-- sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de sub formă de bucăbucăbucăbucăbucăbucăbucăbucăţţi gălbuii gălbuii gălbuii gălbuii gălbuii gălbuii gălbuii gălbui, dulceag acri, dulceag acri, dulceag acri, dulceag acri, dulceag acri, dulceag acri, dulceag acri, dulceag acrişşoare. oare. oare. oare. oare. oare. oare. oare. 

-- bun laxativbun laxativbun laxativbun laxativbun laxativbun laxativbun laxativbun laxativ pentru animalele mici.pentru animalele mici.pentru animalele mici.pentru animalele mici.pentru animalele mici.pentru animalele mici.pentru animalele mici.pentru animalele mici.

Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:Se mai folosesc ca laxative:

-- zahărulzahărulzahărulzahărulzahărulzahărulzahărulzahărul,,,,,,,,

-- seminseminseminseminseminseminseminseminţţele mucilaginoaseele mucilaginoaseele mucilaginoaseele mucilaginoaseele mucilaginoaseele mucilaginoaseele mucilaginoaseele mucilaginoase şşi i i i i i i i 

-- oleaginoaseoleaginoaseoleaginoaseoleaginoaseoleaginoaseoleaginoaseoleaginoaseoleaginoase
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�� Purgativele intestinului grosPurgativele intestinului grosPurgativele intestinului grosPurgativele intestinului grosPurgativele intestinului grosPurgativele intestinului grosPurgativele intestinului grosPurgativele intestinului gros
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-- cei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importancei mai importanţţiiiiiiii derivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaderivaţţi antrachinonicii antrachinonicii antrachinonicii antrachinonicii antrachinonicii antrachinonicii antrachinonicii antrachinonici îîîîîîîîntâlnintâlnintâlnintâlnintâlnintâlnintâlnintâlniţţi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n 
plante, cuplaplante, cuplaplante, cuplaplante, cuplaplante, cuplaplante, cuplaplante, cuplaplante, cuplaţţi cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu i cu antraglicoziziiantraglicoziziiantraglicoziziiantraglicoziziiantraglicoziziiantraglicoziziiantraglicoziziiantraglicozizii........

-- vvvvvvvvor fi absorbior fi absorbior fi absorbior fi absorbior fi absorbior fi absorbior fi absorbior fi absorbiţţi i i i i i i i îîîîîîîîn n n n n n n n intestinul subintestinul subintestinul subintestinul subintestinul subintestinul subintestinul subintestinul subţţireireireireireireireire, , , , , , , , 

-- îîîîîîîîn organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism se descompunse descompunse descompunse descompunse descompunse descompunse descompunse descompun îîîîîîîîn cea mai mare parten cea mai mare parten cea mai mare parten cea mai mare parten cea mai mare parten cea mai mare parten cea mai mare parten cea mai mare parte,,,,,,,,

-- se se se se se se se se eliminăeliminăeliminăeliminăeliminăeliminăeliminăelimină ca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaca glucurono sau sulfoconjugaţţi, i, i, i, i, i, i, i, 

-- 3% trec 3% trec 3% trec 3% trec 3% trec 3% trec 3% trec 3% trec îîîîîîîîn sângen sângen sângen sângen sângen sângen sângen sânge,,,,,,,, de aici de aici de aici de aici de aici de aici de aici de aici îîîîîîîîn intestinul grosn intestinul grosn intestinul grosn intestinul grosn intestinul grosn intestinul grosn intestinul grosn intestinul gros = il= il= il= il= il= il= il= il stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează stimulează........

AloeAloeAloeAloeAloeAloeAloeAloe
-- prin prin prin prin prin prin prin prin evaporarea evaporarea evaporarea evaporarea evaporarea evaporarea evaporarea evaporarea şşi i i i i i i i uscarea suculuiuscarea suculuiuscarea suculuiuscarea suculuiuscarea suculuiuscarea suculuiuscarea suculuiuscarea sucului din din din din din din din din frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de frunze de Aloe verraAloe verraAloe verraAloe verraAloe verraAloe verraAloe verraAloe verra

-- ccccccccononononononononţţine ine ine ine ine ine ine ine 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% aloinăaloinăaloinăaloinăaloinăaloinăaloinăaloină. . . . . . . . 

-- eeeeeeeefectul purgativ apare după fectul purgativ apare după fectul purgativ apare după fectul purgativ apare după fectul purgativ apare după fectul purgativ apare după fectul purgativ apare după fectul purgativ apare după 1818181818181818--------2424242424242424 hhhhhhhh şşi durează i durează i durează i durează i durează i durează i durează i durează 2 zile.2 zile.2 zile.2 zile.2 zile.2 zile.2 zile.2 zile.

-- reflex, dozereflex, dozereflex, dozereflex, dozereflex, dozereflex, dozereflex, dozereflex, dozelelelelelelelele purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul purgative stimulează uterul, producând avort., producând avort., producând avort., producând avort., producând avort., producând avort., producând avort., producând avort.

-- llllllllaptele aptele aptele aptele aptele aptele aptele aptele devine amar.devine amar.devine amar.devine amar.devine amar.devine amar.devine amar.devine amar.
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ScoarScoarScoarScoarScoarScoarScoarScoarţţa de crua de crua de crua de crua de crua de crua de crua de cruşşinininininininin
-- scoarscoarscoarscoarscoarscoarscoarscoarţţă ce se menă ce se menă ce se menă ce se menă ce se menă ce se menă ce se menă ce se menţţine ine ine ine ine ine ine ine 11111111 an după recoltare sau  an după recoltare sau  an după recoltare sau  an după recoltare sau  an după recoltare sau  an după recoltare sau  an după recoltare sau  an după recoltare sau 1h1h1h1h1h1h1h1h la 100la 100la 100la 100la 100la 100la 100la 100°°C. C. C. C. C. C. C. C. 

-- aaaaaaaare re re re re re re re 2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5% hidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetil--------antrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonă........

-- ccccccccononononononononţţine:ine:ine:ine:ine:ine:ine:ine: antraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodiantraglicozizi, emodinănănănănănănănă, ac, ac, ac, ac, ac, ac, ac, ac........ crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.crisofanic, taninuri.

Boabele de neprun Boabele de neprun Boabele de neprun Boabele de neprun Boabele de neprun Boabele de neprun Boabele de neprun Boabele de neprun (verigarium)(verigarium)
-------- fructe mature fructe mature fructe mature fructe mature fructe mature fructe mature fructe mature fructe mature şşi uscate. Se folosei uscate. Se folosei uscate. Se folosei uscate. Se folosei uscate. Se folosei uscate. Se folosei uscate. Se folosei uscate. Se foloseşşte sub formă de sirop te sub formă de sirop te sub formă de sirop te sub formă de sirop te sub formă de sirop te sub formă de sirop te sub formă de sirop te sub formă de sirop 
sau decoct la animalele micisau decoct la animalele micisau decoct la animalele micisau decoct la animalele micisau decoct la animalele micisau decoct la animalele micisau decoct la animalele micisau decoct la animalele mici: : : : : : : : 10g.10g.10g.10g.10g.10g.10g.10g.

Rădăcina Rădăcina Rădăcina Rădăcina Rădăcina Rădăcina Rădăcina Rădăcina şşi rizomul de reventi rizomul de reventi rizomul de reventi rizomul de reventi rizomul de reventi rizomul de reventi rizomul de reventi rizomul de revent
-- se folosesc părse folosesc părse folosesc părse folosesc părse folosesc părse folosesc părse folosesc părse folosesc părţţile subterane ale plantei ile subterane ale plantei ile subterane ale plantei ile subterane ale plantei ile subterane ale plantei ile subterane ale plantei ile subterane ale plantei ile subterane ale plantei RheeaRheeaRheeaRheeaRheeaRheeaRheeaRheea,,,,,,,,

-- are are are are are are are are 2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5%2,5% hidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetilhidroximetil--------antrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonăantrachinonă. . . . . . . . 

-- doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici doze mici ======== digestive, mdigestive, mdigestive, mdigestive, mdigestive, mdigestive, mdigestive, mdigestive, mediiediiediiediiediiediiediiedii ======== astringenteastringenteastringenteastringenteastringenteastringenteastringenteastringente,,,,,,,, mari mari mari mari mari mari mari mari ======== purgativepurgativepurgativepurgativepurgativepurgativepurgativepurgative

Frunzele de Frunzele de Frunzele de Frunzele de Frunzele de Frunzele de Frunzele de Frunzele de SSSSSSSSenaenaenaenaenaenaenaena
conconconconconconconconţţineineineineineineineine:::::::: glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A glicozizi antrachinonici, senozid A şşi B, oximetil i B, oximetil i B, oximetil i B, oximetil i B, oximetil i B, oximetil i B, oximetil i B, oximetil 
antrachinone.antrachinone.antrachinone.antrachinone.antrachinone.antrachinone.antrachinone.antrachinone.
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Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)Dioxiantachin (istizin)
-- pulbere galbenpulbere galbenpulbere galbenpulbere galbenpulbere galbenpulbere galbenpulbere galbenpulbere galben--------portocalie, inodoportocalie, inodoportocalie, inodoportocalie, inodoportocalie, inodoportocalie, inodoportocalie, inodoportocalie, inodorărărărărărărără, i, i, i, i, i, i, i, insipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidă, g, g, g, g, g, g, g, greu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilăreu solubilă. . . . . . . . 
-- eeeeeeeefect fect fect fect fect fect fect fect purgativ lent.purgativ lent.purgativ lent.purgativ lent.purgativ lent.purgativ lent.purgativ lent.purgativ lent. este mai pueste mai pueste mai pueste mai pueste mai pueste mai pueste mai pueste mai puţţin iritantă decât in iritantă decât in iritantă decât in iritantă decât in iritantă decât in iritantă decât in iritantă decât in iritantă decât AAAAAAAAloea. loea. loea. loea. loea. loea. loea. loea. 
-- zilnic, de zilnic, de zilnic, de zilnic, de zilnic, de zilnic, de zilnic, de zilnic, de câteva oricâteva oricâteva oricâteva oricâteva oricâteva oricâteva oricâteva ori:::::::: mixturi, bolurimixturi, bolurimixturi, bolurimixturi, bolurimixturi, bolurimixturi, bolurimixturi, bolurimixturi, boluri,,,,,,,, electuarii electuarii electuarii electuarii electuarii electuarii electuarii electuarii 
-- lalalalalalalala:::::::: cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline,cabaline, câine,câine,câine,câine,câine,câine,câine,câine, porc.porc.porc.porc.porc.porc.porc.porc.

CCCCCCCCu activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: u activitate asupra intestinului gros: 

�� fenoftaleina fenoftaleina fenoftaleina fenoftaleina fenoftaleina fenoftaleina fenoftaleina fenoftaleina 11111111--------2g la porci;2g la porci;2g la porci;2g la porci;2g la porci;2g la porci;2g la porci;2g la porci;
�� podofilina podofilina podofilina podofilina podofilina podofilina podofilina podofilina la animalele mari la animalele mari la animalele mari la animalele mari la animalele mari la animalele mari la animalele mari la animalele mari şşi câine;i câine;i câine;i câine;i câine;i câine;i câine;i câine;
�� rărărărărărărărăşşina de ina de ina de ina de ina de ina de ina de ina de JJJJJJJJalapaalapaalapaalapaalapaalapaalapaalapa conconconconconconconconţţine convolvulină ine convolvulină ine convolvulină ine convolvulină ine convolvulină ine convolvulină ine convolvulină ine convolvulină şşi jalapinăi jalapinăi jalapinăi jalapinăi jalapinăi jalapinăi jalapinăi jalapină; ; ; ; ; ; ; ; 
�� rărărărărărărărăşşina de ina de ina de ina de ina de ina de ina de ina de SSSSSSSStamoneeatamoneeatamoneeatamoneeatamoneeatamoneeatamoneeatamoneea conconconconconconconconţţine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină ine foarte multă jalapină 
�� simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.simpaticopurificatoare.
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�� SSSSSSSSubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanubstanţţeeeeeeee antidiareiceantidiareiceantidiareiceantidiareiceantidiareiceantidiareiceantidiareiceantidiareice ((((((((stipicestipicestipicestipicestipicestipicestipicestipice))))))))
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-- efect inversefect inversefect inversefect inversefect inversefect inversefect inversefect invers purgativelor,purgativelor,purgativelor,purgativelor,purgativelor,purgativelor,purgativelor,purgativelor, diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută  diminuând sensibilitatea crescută 
a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale a mucoasei intestinale şşi secrei secrei secrei secrei secrei secrei secrei secreţţiile ei, iile ei, iile ei, iile ei, iile ei, iile ei, iile ei, iile ei, 

-- scade scade scade scade scade scade scade scade peristaltismul,peristaltismul,peristaltismul,peristaltismul,peristaltismul,peristaltismul,peristaltismul,peristaltismul, reduc hiperemia reduc hiperemia reduc hiperemia reduc hiperemia reduc hiperemia reduc hiperemia reduc hiperemia reduc hiperemia şşi inflamai inflamai inflamai inflamai inflamai inflamai inflamai inflamaţţia locală ia locală ia locală ia locală ia locală ia locală ia locală ia locală 
prin efectul astringent prin efectul astringent prin efectul astringent prin efectul astringent prin efectul astringent prin efectul astringent prin efectul astringent prin efectul astringent îîîîîîîîmpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală mpiedică fermentarea normală şşi i i i i i i i 
putrefacputrefacputrefacputrefacputrefacputrefacputrefacputrefacţţia conia conia conia conia conia conia conia conţţinutului enteric. inutului enteric. inutului enteric. inutului enteric. inutului enteric. inutului enteric. inutului enteric. inutului enteric. 

LiniLiniLiniLiniLiniLiniLiniLinişştitoare titoare titoare titoare titoare titoare titoare titoare şşi antispasmotice:i antispasmotice:i antispasmotice:i antispasmotice:i antispasmotice:i antispasmotice:i antispasmotice:i antispasmotice:
opiulopiulopiulopiulopiulopiulopiulopiul ((((((((cel mai puterniccel mai puterniccel mai puterniccel mai puterniccel mai puterniccel mai puterniccel mai puterniccel mai puternic)))))))),,,,,,,, papaverinapapaverinapapaverinapapaverinapapaverinapapaverinapapaverinapapaverina, , , , , , , , extrextrextrextrextrextrextrextr........ şşi ti ti ti ti ti ti ti t........ra de beladonăra de beladonăra de beladonăra de beladonăra de beladonăra de beladonăra de beladonăra de beladonă........

Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase Protectoare, mucilaginoase şşi adsorbante:i adsorbante:i adsorbante:i adsorbante:i adsorbante:i adsorbante:i adsorbante:i adsorbante:
MucilagiileMucilagiileMucilagiileMucilagiileMucilagiileMucilagiileMucilagiileMucilagiile din:din:din:din:din:din:din:din:

-- in, ain, ain, ain, ain, ain, ain, ain, althea, gulthea, gulthea, gulthea, gulthea, gulthea, gulthea, gulthea, gumă arabicămă arabicămă arabicămă arabicămă arabicămă arabicămă arabicămă arabică, cereale, , cereale, , cereale, , cereale, , cereale, , cereale, , cereale, , cereale, decoctdecoctdecoctdecoctdecoctdecoctdecoctdecoct de morcov, de morcov, de morcov, de morcov, de morcov, de morcov, de morcov, de morcov, 
suspensiesuspensiesuspensiesuspensiesuspensiesuspensiesuspensiesuspensie de albude albude albude albude albude albude albude albuşş de ou, de ou, de ou, de ou, de ou, de ou, de ou, de ou, 

-- admadmadmadmadmadmadmadministratinistratinistratinistratinistratinistratinistratinistrat cu multe lichide cu multe lichide cu multe lichide cu multe lichide cu multe lichide cu multe lichide cu multe lichide cu multe lichide ======== evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor evitarea formării enterolitelor
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Astringente uAstringente uAstringente uAstringente uAstringente uAstringente uAstringente uAstringente uşşor solubile or solubile or solubile or solubile or solubile or solubile or solubile or solubile îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă::::::::
ReprezentaReprezentaReprezentaReprezentaReprezentaReprezentaReprezentaReprezentațțiiiiiiiiaaaaaaaa:::::::: aaaaaaaalaunul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, launul, sulfatul feros, îîîîîîîîn general iritantele greu n general iritantele greu n general iritantele greu n general iritantele greu n general iritantele greu n general iritantele greu n general iritantele greu n general iritantele greu 
solubile solubile solubile solubile solubile solubile solubile solubile îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substan: carbonatul de calciu, substanţţele din familia ele din familia ele din familia ele din familia ele din familia ele din familia ele din familia ele din familia 
bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul bismutului; organice: taninul şşi succedaneele lui.i succedaneele lui.i succedaneele lui.i succedaneele lui.i succedaneele lui.i succedaneele lui.i succedaneele lui.i succedaneele lui.

Antisepticele intestinaleAntisepticele intestinaleAntisepticele intestinaleAntisepticele intestinaleAntisepticele intestinaleAntisepticele intestinaleAntisepticele intestinaleAntisepticele intestinale
-- combat proceselecombat proceselecombat proceselecombat proceselecombat proceselecombat proceselecombat proceselecombat procesele fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv fermentative anormale din tractul digestiv 
prin acprin acprin acprin acprin acprin acprin acprin acţţiunea lor etiotropăiunea lor etiotropăiunea lor etiotropăiunea lor etiotropăiunea lor etiotropăiunea lor etiotropăiunea lor etiotropăiunea lor etiotropă. . . . . . . . 

-- ReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanțți:i:i:i:i:i:i:i: acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, acidul lactic, acidul salicilic, nitrofuranul, 
furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, furazolidona, saprosanul, ftalilsulfatiazolul, cloramfenicolul, 
tetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinoltetraciclinele, neomicina, streptomicina, fanchinona, cliochinolul, ul, ul, ul, ul, ul, ul, ul, 
broxichinolonăbroxichinolonăbroxichinolonăbroxichinolonăbroxichinolonăbroxichinolonăbroxichinolonăbroxichinolonă........

SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele carminativeele carminativeele carminativeele carminativeele carminativeele carminativeele carminativeele carminative
-- îîîîîîîînlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv nlătură gazele din tubul digestiv 

-- ReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanReprezentanțți:i:i:i:i:i:i:i: metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, metanul, dioxidul de carbon, hidrogenul, 

hidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii grahidrogenul sulfurat, acizii graşşi volatili).i volatili).i volatili).i volatili).i volatili).i volatili).i volatili).i volatili).
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Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin Elimina gazele din intestin 

Acestea pot fi: Acestea pot fi: Acestea pot fi: Acestea pot fi: Acestea pot fi: Acestea pot fi: Acestea pot fi: Acestea pot fi: 

antispasmotice puterniceantispasmotice puterniceantispasmotice puterniceantispasmotice puterniceantispasmotice puterniceantispasmotice puterniceantispasmotice puterniceantispasmotice puternice::::::::

atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; atropina, papaverina, algocalminul parenteral; 

droguri aromaticedroguri aromaticedroguri aromaticedroguri aromaticedroguri aromaticedroguri aromaticedroguri aromaticedroguri aromatice::::::::

chimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muchimion, fenicul, anason, muşşeeeeeeeeţţel, mel, mel, mel, mel, mel, mel, mel, mentăentăentăentăentăentăentăentă, usturoi;, usturoi;, usturoi;, usturoi;, usturoi;, usturoi;, usturoi;, usturoi;

antifermentescibileantifermentescibileantifermentescibileantifermentescibileantifermentescibileantifermentescibileantifermentescibileantifermentescibile, , , , , , , , adsorbanteadsorbanteadsorbanteadsorbanteadsorbanteadsorbanteadsorbanteadsorbante şşi i i i i i i i absorbanteabsorbanteabsorbanteabsorbanteabsorbanteabsorbanteabsorbanteabsorbante::::::::

apa de var, fapa de var, fapa de var, fapa de var, fapa de var, fapa de var, fapa de var, fapa de var, formolul, alcoolormolul, alcoolormolul, alcoolormolul, alcoolormolul, alcoolormolul, alcoolormolul, alcoolormolul, alcoolul diluat, ul diluat, ul diluat, ul diluat, ul diluat, ul diluat, ul diluat, ul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, amoniacul diluat, 
cărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinalcărbune medicinal;;;;;;;;

parasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimeticeparasimpaticomimetice dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut  dacă gazele au apărut îîîîîîîîn exces ca n exces ca n exces ca n exces ca n exces ca n exces ca n exces ca n exces ca 
urmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele murmare a altor mecanisme decât spasmele m........ netede gnetede gnetede gnetede gnetede gnetede gnetede gnetede g........i. i. i. i. i. i. i. i. 
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SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţe cu ace cu ace cu ace cu ace cu ace cu ace cu ace cu acțțiune asupra iune asupra iune asupra iune asupra iune asupra iune asupra iune asupra iune asupra 
schimburilor nutritiveschimburilor nutritiveschimburilor nutritiveschimburilor nutritiveschimburilor nutritiveschimburilor nutritiveschimburilor nutritiveschimburilor nutritive
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Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la Stimulează anabolismul ducând la crecrecrecrecrecrecrecreşştereatereatereatereatereatereatereaterea şşi i i i i i i i dezvoltarea dezvoltarea dezvoltarea dezvoltarea dezvoltarea dezvoltarea dezvoltarea dezvoltarea 
ţţesuturilor,esuturilor,esuturilor,esuturilor,esuturilor,esuturilor,esuturilor,esuturilor, chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar chiar şşi la regenerarea i la regenerarea i la regenerarea i la regenerarea i la regenerarea i la regenerarea i la regenerarea i la regenerarea ţţesuturilor distruse sau esuturilor distruse sau esuturilor distruse sau esuturilor distruse sau esuturilor distruse sau esuturilor distruse sau esuturilor distruse sau esuturilor distruse sau 
favorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolicefavorizează procesele catabolice, intensificând procesele , intensificând procesele , intensificând procesele , intensificând procesele , intensificând procesele , intensificând procesele , intensificând procesele , intensificând procesele 
energetice (indirect,energetice (indirect,energetice (indirect,energetice (indirect,energetice (indirect,energetice (indirect,energetice (indirect,energetice (indirect, regenerarea tisulară regenerarea tisulară regenerarea tisulară regenerarea tisulară regenerarea tisulară regenerarea tisulară regenerarea tisulară regenerarea tisulară). ). ). ). ). ). ). ). 
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţele ce iau parte ele ce iau parte ele ce iau parte ele ce iau parte ele ce iau parte ele ce iau parte ele ce iau parte ele ce iau parte direct direct direct direct direct direct direct direct îîîîîîîîn structura n structura n structura n structura n structura n structura n structura n structura ţţesuturiloresuturiloresuturiloresuturiloresuturiloresuturiloresuturiloresuturilor =  =  =  =  =  =  =  =  
substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţe plastice (e plastice (e plastice (e plastice (e plastice (e plastice (e plastice (e plastice (plasso=a cplasso=a cplasso=a cplasso=a cplasso=a cplasso=a cplasso=a cplasso=a clădilădilădilădilădilădilădilădi),),),),),),),),
-- cele care cele care cele care cele care cele care cele care cele care cele care doar doar doar doar doar doar doar doar stimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimuleazăstimulează schimburileschimburileschimburileschimburileschimburileschimburileschimburileschimburile nutritive = nutritive = nutritive = nutritive = nutritive = nutritive = nutritive = nutritive = roburanteroburanteroburanteroburanteroburanteroburanteroburanteroburante
((((((((robur=putererobur=putererobur=putererobur=putererobur=putererobur=putererobur=putererobur=putere). ). ). ). ). ). ). ). 
SubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanSubstanţţele plastice:ele plastice:ele plastice:ele plastice:ele plastice:ele plastice:ele plastice:ele plastice: proteinele proteinele proteinele proteinele proteinele proteinele proteinele proteinele, l, l, l, l, l, l, l, lipidele, glucidipidele, glucidipidele, glucidipidele, glucidipidele, glucidipidele, glucidipidele, glucidipidele, glucidele, apele, apele, apele, apele, apele, apele, apele, apa, a, a, a, a, a, a, a, 
sărurilesărurilesărurilesărurilesărurilesărurilesărurilesărurile, dar acestea au un rol , dar acestea au un rol , dar acestea au un rol , dar acestea au un rol , dar acestea au un rol , dar acestea au un rol , dar acestea au un rol , dar acestea au un rol îîîîîîîîn coordonarea unor procese n coordonarea unor procese n coordonarea unor procese n coordonarea unor procese n coordonarea unor procese n coordonarea unor procese n coordonarea unor procese n coordonarea unor procese 
fiziologice de bazăfiziologice de bazăfiziologice de bazăfiziologice de bazăfiziologice de bazăfiziologice de bazăfiziologice de bazăfiziologice de bază. . . . . . . . 
De asemenea pot intra De asemenea pot intra De asemenea pot intra De asemenea pot intra De asemenea pot intra De asemenea pot intra De asemenea pot intra De asemenea pot intra şşi biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente i biocatalizatorii din alimente 
(vitaminele), astfel (vitaminele), astfel (vitaminele), astfel (vitaminele), astfel (vitaminele), astfel (vitaminele), astfel (vitaminele), astfel (vitaminele), astfel îîîîîîîîncât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relancât dezechilibrarea relaţţiilor dintre iilor dintre iilor dintre iilor dintre iilor dintre iilor dintre iilor dintre iilor dintre 
substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţele plastice ele plastice ele plastice ele plastice ele plastice ele plastice ele plastice ele plastice şşi biocatalizatori determină i biocatalizatori determină i biocatalizatori determină i biocatalizatori determină i biocatalizatori determină i biocatalizatori determină i biocatalizatori determină i biocatalizatori determină 
modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar modificarea schimburilor nutritive chiar şşi atunci când rai atunci când rai atunci când rai atunci când rai atunci când rai atunci când rai atunci când rai atunci când raţţia ia ia ia ia ia ia ia 
este bogată este bogată este bogată este bogată este bogată este bogată este bogată este bogată îîîîîîîîn calorii.n calorii.n calorii.n calorii.n calorii.n calorii.n calorii.n calorii.
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�� Substante plastice Substante plastice Substante plastice Substante plastice Substante plastice Substante plastice Substante plastice Substante plastice şşi roburantei roburantei roburantei roburantei roburantei roburantei roburantei roburante
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Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul Fierul şşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţii săi ii săi ii săi ii săi ii săi ii săi ii săi ii săi 
-- acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic acest grup are atât rol plastic, , , , , , , , 

-- ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei ajută la formarea hemoglobinei, cât , cât , cât , cât , cât , cât , cât , cât şşi roburant, favorizând i roburant, favorizând i roburant, favorizând i roburant, favorizând i roburant, favorizând i roburant, favorizând i roburant, favorizând i roburant, favorizând 
eritropoieza. eritropoieza. eritropoieza. eritropoieza. eritropoieza. eritropoieza. eritropoieza. eritropoieza. 

-- absorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbabsorbţţia fieruluiia fieruluiia fieruluiia fieruluiia fieruluiia fieruluiia fieruluiia fierului posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv  posibilă numai dacă aparatul digestiv 
funcfuncfuncfuncfuncfuncfuncfuncţţionează bineionează bineionează bineionează bineionează bineionează bineionează bineionează bine. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma n mediul gastric se va forma clorura feroasăclorura feroasăclorura feroasăclorura feroasăclorura feroasăclorura feroasăclorura feroasăclorura feroasă ce va ce va ce va ce va ce va ce va ce va ce va disociadisociadisociadisociadisociadisociadisociadisocia
(par(par(par(par(par(par(par(parţţial) ial) ial) ial) ial) ial) ial) ial) şşi apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv i apoi se va absorbi, inclusiv îîîîîîîîn intestinul subn intestinul subn intestinul subn intestinul subn intestinul subn intestinul subn intestinul subn intestinul subţţire. ire. ire. ire. ire. ire. ire. ire. 

-- o parte din ionii feroo parte din ionii feroo parte din ionii feroo parte din ionii feroo parte din ionii feroo parte din ionii feroo parte din ionii feroo parte din ionii feroşşi rezultai rezultai rezultai rezultai rezultai rezultai rezultai rezultaţţi se vor combina cu i se vor combina cu i se vor combina cu i se vor combina cu i se vor combina cu i se vor combina cu i se vor combina cu i se vor combina cu 
apoferitinaapoferitinaapoferitinaapoferitinaapoferitinaapoferitinaapoferitinaapoferitina, , , , , , , , rezultând feritinarezultând feritinarezultând feritinarezultând feritinarezultând feritinarezultând feritinarezultând feritinarezultând feritina. . . . . . . . 

-- fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat fierul rămas necombinat, i, i, i, i, i, i, i, inclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociatănclusiv clorura nedisociată, s, s, s, s, s, s, s, se va e va e va e va e va e va e va e va 
elimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecaleleelimina odată cu fecalele. . . . . . . . 

-- din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat  din feritină fierul se va elibera treptat şşi va trece i va trece i va trece i va trece i va trece i va trece i va trece i va trece îîîîîîîîn n n n n n n n 
circulacirculacirculacirculacirculacirculacirculacirculaţţie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. ie. 
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Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe cale generalăcale generalăcale generalăcale generalăcale generalăcale generalăcale generalăcale generală se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe se administrează produse farmaceutice pe 
bază de bază de bază de bază de bază de bază de bază de bază de fier trivalent,fier trivalent,fier trivalent,fier trivalent,fier trivalent,fier trivalent,fier trivalent,fier trivalent, recomandate recomandate recomandate recomandate recomandate recomandate recomandate recomandate îîîîîîîîn anemiin anemiin anemiin anemiin anemiin anemiin anemiin anemii, medicamentul , medicamentul , medicamentul , medicamentul , medicamentul , medicamentul , medicamentul , medicamentul 
asigurând producasigurând producasigurând producasigurând producasigurând producasigurând producasigurând producasigurând producţţia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobinăia necesară de hemoglobină, s, s, s, s, s, s, s, stimulează timulează timulează timulează timulează timulează timulează timulează 
eritropoeza eritropoeza eritropoeza eritropoeza eritropoeza eritropoeza eritropoeza eritropoeza şşi crei crei crei crei crei crei crei creşşte rata proceselor oxidote rata proceselor oxidote rata proceselor oxidote rata proceselor oxidote rata proceselor oxidote rata proceselor oxidote rata proceselor oxidote rata proceselor oxido--------reducătoare din reducătoare din reducătoare din reducătoare din reducătoare din reducătoare din reducătoare din reducătoare din 
ţţesuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. esuturi. 

Se contraindică Se contraindică Se contraindică Se contraindică Se contraindică Se contraindică Se contraindică Se contraindică asociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasociereaasocierea preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu  preparatelor pe bază de fier cu 
taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora taninuri sau succedaneele acestora şşi cu sulful. i cu sulful. i cu sulful. i cu sulful. i cu sulful. i cu sulful. i cu sulful. i cu sulful. 

DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaţţii ii ii ii ii ii ii ii anorganicianorganicianorganicianorganicianorganicianorganicianorganicianorganici ai fierului = ai fierului = ai fierului = ai fierului = ai fierului = ai fierului = ai fierului = ai fierului = mai umai umai umai umai umai umai umai uşşor absorbabilior absorbabilior absorbabilior absorbabilior absorbabilior absorbabilior absorbabilior absorbabili şşi mai i mai i mai i mai i mai i mai i mai i mai 
activi,activi,activi,activi,activi,activi,activi,activi, fiind totufiind totufiind totufiind totufiind totufiind totufiind totufiind totuşşi mai iritani mai iritani mai iritani mai iritani mai iritani mai iritani mai iritani mai iritanţţi fai fai fai fai fai fai fai faţţă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivăă de mucoasa digestivă, , , , , , , , îîîîîîîîn n n n n n n n 
comparacomparacomparacomparacomparacomparacomparacomparaţţie cu derivaie cu derivaie cu derivaie cu derivaie cu derivaie cu derivaie cu derivaie cu derivaţţii organici (care, deii organici (care, deii organici (care, deii organici (care, deii organici (care, deii organici (care, deii organici (care, deii organici (care, deşşi sunt mai pui sunt mai pui sunt mai pui sunt mai pui sunt mai pui sunt mai pui sunt mai pui sunt mai puţţin in in in in in in in 
eficieneficieneficieneficieneficieneficieneficieneficienţţi, sunt mult mai pui, sunt mult mai pui, sunt mult mai pui, sunt mult mai pui, sunt mult mai pui, sunt mult mai pui, sunt mult mai pui, sunt mult mai puţţin toxici).in toxici).in toxici).in toxici).in toxici).in toxici).in toxici).in toxici).
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DerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaDerivaţţii solubili ai fieruluiii solubili ai fieruluiii solubili ai fieruluiii solubili ai fieruluiii solubili ai fieruluiii solubili ai fieruluiii solubili ai fieruluiii solubili ai fierului

Fierul redusFierul redusFierul redusFierul redusFierul redusFierul redusFierul redusFierul redus
-- pulbere oficinală pulbere oficinală pulbere oficinală pulbere oficinală pulbere oficinală pulbere oficinală pulbere oficinală pulbere oficinală, ob, ob, ob, ob, ob, ob, ob, obţţinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fierinută prin hidrogenarea oxidului de fier. . . . . . . . 

-- pulbere neagră  pulbere neagră  pulbere neagră  pulbere neagră  pulbere neagră  pulbere neagră  pulbere neagră  pulbere neagră -------- cenucenucenucenucenucenucenucenuşşie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, mie, matăatăatăatăatăatăatăată, i, i, i, i, i, i, i, insolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă nsolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, solven, solven, solven, solven, solven, solven, solven, solvenţţi, i, i, i, i, i, i, i, 
solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. n acid sulfuric cu degajare de hidrogen. 

-- îîîîîîîîn stomac va trece n stomac va trece n stomac va trece n stomac va trece n stomac va trece n stomac va trece n stomac va trece n stomac va trece îîîîîîîîn clorură feroasăn clorură feroasăn clorură feroasăn clorură feroasăn clorură feroasăn clorură feroasăn clorură feroasăn clorură feroasă........

Sulfatul feros Sulfatul feros Sulfatul feros Sulfatul feros Sulfatul feros Sulfatul feros Sulfatul feros Sulfatul feros 
-- substansubstansubstansubstansubstansubstansubstansubstanţţă cu acă cu acă cu acă cu acă cu acă cu acă cu acă cu acţţiune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală iune generală pe cale enterală 

-- îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluţţii până la ii până la ii până la ii până la ii până la ii până la ii până la ii până la 0,50,50,50,50,50,50,50,5--------1%, având 1%, având 1%, având 1%, având 1%, având 1%, având 1%, având 1%, având şşi rol astringent.i rol astringent.i rol astringent.i rol astringent.i rol astringent.i rol astringent.i rol astringent.i rol astringent.

Lactatul de fier Lactatul de fier Lactatul de fier Lactatul de fier Lactatul de fier Lactatul de fier Lactatul de fier Lactatul de fier 
-- pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben pulbere cristalină galben--------verzuie, miros verzuie, miros verzuie, miros verzuie, miros verzuie, miros verzuie, miros verzuie, miros verzuie, miros caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, caracteristic, dulceag, 

solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă solubilă îîîîîîîîn apă recen apă recen apă recen apă recen apă recen apă recen apă recen apă rece. Con. Con. Con. Con. Con. Con. Con. Conţţine până la ine până la ine până la ine până la ine până la ine până la ine până la ine până la 20% fier.20% fier.20% fier.20% fier.20% fier.20% fier.20% fier.20% fier.
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Clorura feroasăClorura feroasăClorura feroasăClorura feroasăClorura feroasăClorura feroasăClorura feroasăClorura feroasă
--pupupupupupupupuţţin stabilăin stabilăin stabilăin stabilăin stabilăin stabilăin stabilăin stabilă, d, d, d, d, d, d, d, de aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeurie aceea se preferă sub formă de drajeuri. . . . . . . . 
-- se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal se poate prepara siropul care e oficinal, s, s, s, s, s, s, s, se conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la e conservă la îîîîîîîîntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.ntuneric.

Fierul zaharat Fierul zaharat Fierul zaharat Fierul zaharat Fierul zaharat Fierul zaharat Fierul zaharat Fierul zaharat şşi carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharati carbonatul de fier zaharat
-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţii de fier condiii de fier condiii de fier condiii de fier condiii de fier condiii de fier condiii de fier condiii de fier condiţţionate pentru injecionate pentru injecionate pentru injecionate pentru injecionate pentru injecionate pentru injecionate pentru injecionate pentru injecţţiile i.v.iile i.v.iile i.v.iile i.v.iile i.v.iile i.v.iile i.v.iile i.v.

Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)Dextriferonul (Astrafer)
-- sub formă de fiole de  sub formă de fiole de  sub formă de fiole de  sub formă de fiole de  sub formă de fiole de  sub formă de fiole de  sub formă de fiole de  sub formă de fiole de 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml cu 0,cu 0,cu 0,cu 0,cu 0,cu 0,cu 0,cu 0,1g 1g 1g 1g 1g 1g 1g 1g fier. fier. fier. fier. fier. fier. fier. fier. 
-- i i i i i i i i.m. .m. .m. .m. .m. .m. .m. .m. asigură fierul necesar asigură fierul necesar asigură fierul necesar asigură fierul necesar asigură fierul necesar asigură fierul necesar asigură fierul necesar asigură fierul necesar îîîîîîîîn anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.

Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  Fierul Hausmann  
--fiole, administrândufiole, administrândufiole, administrândufiole, administrândufiole, administrândufiole, administrândufiole, administrândufiole, administrându--------se i.m. se i.m. se i.m. se i.m. se i.m. se i.m. se i.m. se i.m. şşi având aceleai având aceleai având aceleai având aceleai având aceleai având aceleai având aceleai având aceleaşşi aplicai aplicai aplicai aplicai aplicai aplicai aplicai aplicaţţii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. 

Fumaratul ferosFumaratul ferosFumaratul ferosFumaratul ferosFumaratul ferosFumaratul ferosFumaratul ferosFumaratul feros
-- pulbere granulată ro pulbere granulată ro pulbere granulată ro pulbere granulată ro pulbere granulată ro pulbere granulată ro pulbere granulată ro pulbere granulată roşşie, gie, gie, gie, gie, gie, gie, gie, greu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă reu solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. Con. Con. Con. Con. Con. Con. Con. Conţţine 33%ine 33%ine 33%ine 33%ine 33%ine 33%ine 33%ine 33% fier fier fier fier fier fier fier fier. . . . . . . . 
-- se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale se absoarbe bine după administrările orale, , , , , , , , 

-- rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune îîîîîîîîn anemia purceilor.n anemia purceilor.n anemia purceilor.n anemia purceilor.n anemia purceilor.n anemia purceilor.n anemia purceilor.n anemia purceilor.
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Farmafer Farmafer Farmafer Farmafer Farmafer Farmafer Farmafer Farmafer 
-- aceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaaceleaşşi indicai indicai indicai indicai indicai indicai indicai indicaţţii ca ii ca ii ca ii ca ii ca ii ca ii ca ii ca şşi fumaratul feros.i fumaratul feros.i fumaratul feros.i fumaratul feros.i fumaratul feros.i fumaratul feros.i fumaratul feros.i fumaratul feros.

FerronatFerronatFerronatFerronatFerronatFerronatFerronatFerronat
-- suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă suspensie aromatizantă, utilizându, utilizându, utilizându, utilizându, utilizându, utilizându, utilizându, utilizându--------se ca precedentele.se ca precedentele.se ca precedentele.se ca precedentele.se ca precedentele.se ca precedentele.se ca precedentele.se ca precedentele.

GlubiferGlubiferGlubiferGlubiferGlubiferGlubiferGlubiferGlubifer
-- combinacombinacombinacombinacombinacombinacombinacombinaţţie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conie cu glutamat feros, care conţţine, ine, ine, ine, ine, ine, ine, ine, 20mg de fier. 20mg de fier. 20mg de fier. 20mg de fier. 20mg de fier. 20mg de fier. 20mg de fier. 20mg de fier. 
-- se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii  se administrează după hemoragii şşi i i i i i i i îîîîîîîîn anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.n anemiile feriprive.

Myofer Myofer Myofer Myofer Myofer Myofer Myofer Myofer 
-- fier fier fier fier fier fier fier fier şşi dextran i dextran i dextran i dextran i dextran i dextran i dextran i dextran îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluţţii apoase care conii apoase care conii apoase care conii apoase care conii apoase care conii apoase care conii apoase care conii apoase care conţţin in in in in in in in 0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.0,1g fier trivalent/ml.
-- rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune rezultate foarte bune îîîîîîîîn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilorn anemia feriprivă a purceilor, , , , , , , , 
-- i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. i.m. îîîîîîîîn primele zile de la fătaren primele zile de la fătaren primele zile de la fătaren primele zile de la fătaren primele zile de la fătaren primele zile de la fătaren primele zile de la fătaren primele zile de la fătare, , , , , , , , îîîîîîîîn doze de 100n doze de 100n doze de 100n doze de 100n doze de 100n doze de 100n doze de 100n doze de 100--------150mg/purcel.150mg/purcel.150mg/purcel.150mg/purcel.150mg/purcel.150mg/purcel.150mg/purcel.150mg/purcel.

Bioferan Bioferan Bioferan Bioferan Bioferan Bioferan Bioferan Bioferan 
-- asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul asemănător cu Myoferul: : : : : : : : 0,20,20,20,20,20,20,20,2--------0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 ml0,5 ml la am la am la am la am la am la am la am la am şşi i i i i i i i 11111111--------2 ml la2 ml la2 ml la2 ml la2 ml la2 ml la2 ml la2 ml la purcei.purcei.purcei.purcei.purcei.purcei.purcei.purcei.

FerrodexFerrodexFerrodexFerrodexFerrodexFerrodexFerrodexFerrodex
-------- flacoane flacoane flacoane flacoane flacoane flacoane flacoane flacoane 10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%,10%, 50ml, preventiv 50ml, preventiv 50ml, preventiv 50ml, preventiv 50ml, preventiv 50ml, preventiv 50ml, preventiv 50ml, preventiv îîîîîîîîn anemia feriprivăn anemia feriprivăn anemia feriprivăn anemia feriprivăn anemia feriprivăn anemia feriprivăn anemia feriprivăn anemia feriprivă........
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Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul şşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săi

ÎÎÎÎÎÎÎÎn organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism n organism 99%99%99%99%99%99%99%99% din calciu se găse din calciu se găse din calciu se găse din calciu se găse din calciu se găse din calciu se găse din calciu se găse din calciu se găseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn oasen oasen oasen oasen oasen oasen oasen oase sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de  sub formă de 
fosfat tricalcicfosfat tricalcicfosfat tricalcicfosfat tricalcicfosfat tricalcicfosfat tricalcicfosfat tricalcicfosfat tricalcic, preponderent fa, preponderent fa, preponderent fa, preponderent fa, preponderent fa, preponderent fa, preponderent fa, preponderent faţţă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciuă de carbonatul de calciu, i, i, i, i, i, i, i, iar ar ar ar ar ar ar ar 
restul se găserestul se găserestul se găserestul se găserestul se găserestul se găserestul se găserestul se găseşşte sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă te sub formă ionică ionică ionică ionică ionică ionică ionică ionică îîîîîîîîn sângen sângen sângen sângen sângen sângen sângen sânge, cam , cam , cam , cam , cam , cam , cam , cam 10mg%.10mg%.10mg%.10mg%.10mg%.10mg%.10mg%.10mg%.
ÎÎÎÎÎÎÎÎn general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilan general, calcemia nu poate prezenta oscilaţţii largi.ii largi.ii largi.ii largi.ii largi.ii largi.ii largi.ii largi.

Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul Calciul 
-- se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine îîîîîîîîn intestin, n intestin, n intestin, n intestin, n intestin, n intestin, n intestin, n intestin, îîîîîîîîn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcn funcţţie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea ie mai ales  de valoarea 
raportului P/Caraportului P/Caraportului P/Caraportului P/Caraportului P/Caraportului P/Caraportului P/Caraportului P/Ca care trebuie să fie  care trebuie să fie  care trebuie să fie  care trebuie să fie  care trebuie să fie  care trebuie să fie  care trebuie să fie  care trebuie să fie 1:2.1:2.1:2.1:2.1:2.1:2.1:2.1:2.        
-- acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului  acest raport asigură fixarea calciului îîîîîîîîn oase,n oase,n oase,n oase,n oase,n oase,n oase,n oase, mai ales dacă  mai ales dacă  mai ales dacă  mai ales dacă  mai ales dacă  mai ales dacă  mai ales dacă  mai ales dacă 
se apropie de 2. se apropie de 2. se apropie de 2. se apropie de 2. se apropie de 2. se apropie de 2. se apropie de 2. se apropie de 2. 
-- un rol important un rol important un rol important un rol important un rol important un rol important un rol important un rol important îîîîîîîîl are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când l are vitamina D ce intervine pozitiv când 
raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.raportul este nefavorabil.
-- îîîîîîîîn m.n m.n m.n m.n m.n m.n m.n m.v. v. v. v. v. v. v. v. se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice se folosesc sărurile anorganice şşi organice de calciu, i organice de calciu, i organice de calciu, i organice de calciu, i organice de calciu, i organice de calciu, i organice de calciu, i organice de calciu, 
atât p.o., cât atât p.o., cât atât p.o., cât atât p.o., cât atât p.o., cât atât p.o., cât atât p.o., cât atât p.o., cât şşi parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.i parenteral.
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Clorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciuClorura de calciu
-- rol hemostatic rol hemostatic rol hemostatic rol hemostatic rol hemostatic rol hemostatic rol hemostatic rol hemostatic şşi diuretic. i diuretic. i diuretic. i diuretic. i diuretic. i diuretic. i diuretic. i diuretic. 

-- îîîîîîîîn:n:n:n:n:n:n:n: epuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partumepuizare, rahitism, osteomalacie, avort, pareza p.partum

CalciuCalciuCalciuCalciuCalciuCalciuCalciuCalciu--------magneziumagneziumagneziumagneziumagneziumagneziumagneziumagneziu
-- fiole 10fiole 10fiole 10fiole 10fiole 10fiole 10fiole 10fiole 10--------20ml. Solu20ml. Solu20ml. Solu20ml. Solu20ml. Solu20ml. Solu20ml. Solu20ml. Soluţţiile apoase injectabile coniile apoase injectabile coniile apoase injectabile coniile apoase injectabile coniile apoase injectabile coniile apoase injectabile coniile apoase injectabile coniile apoase injectabile conţţin clorură de in clorură de in clorură de in clorură de in clorură de in clorură de in clorură de in clorură de 
calciu 10g calciu 10g calciu 10g calciu 10g calciu 10g calciu 10g calciu 10g calciu 10g şşi clorură de magneziu i clorură de magneziu i clorură de magneziu i clorură de magneziu i clorură de magneziu i clorură de magneziu i clorură de magneziu i clorură de magneziu 2,5g. 2,5g. 2,5g. 2,5g. 2,5g. 2,5g. 2,5g. 2,5g. 

-- bun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandândubun tonic general, recomandându--------se se se se se se se se îîîîîîîîn tetanii,n tetanii,n tetanii,n tetanii,n tetanii,n tetanii,n tetanii,n tetanii, spasmofilie spasmofilie spasmofilie spasmofilie spasmofilie spasmofilie spasmofilie spasmofilie, , , , , , , , 
febră vitulerăfebră vitulerăfebră vitulerăfebră vitulerăfebră vitulerăfebră vitulerăfebră vitulerăfebră vituleră, paralizii postpartum., paralizii postpartum., paralizii postpartum., paralizii postpartum., paralizii postpartum., paralizii postpartum., paralizii postpartum., paralizii postpartum.

ClorocalcinClorocalcinClorocalcinClorocalcinClorocalcinClorocalcinClorocalcinClorocalcin
-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţie de clorură de calciuie de clorură de calciuie de clorură de calciuie de clorură de calciuie de clorură de calciuie de clorură de calciuie de clorură de calciuie de clorură de calciu, con, con, con, con, con, con, con, conţţinând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. inând 0,18g/ml. 

-- foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.foarte bun recalcifiant.

Gluconat de calciuGluconat de calciuGluconat de calciuGluconat de calciuGluconat de calciuGluconat de calciuGluconat de calciuGluconat de calciu
-------- activitatea mai puactivitatea mai puactivitatea mai puactivitatea mai puactivitatea mai puactivitatea mai puactivitatea mai puactivitatea mai puţţin intensăin intensăin intensăin intensăin intensăin intensăin intensăin intensă, d, d, d, d, d, d, d, dar durabilăar durabilăar durabilăar durabilăar durabilăar durabilăar durabilăar durabilă........

Calciu granulatCalciu granulatCalciu granulatCalciu granulatCalciu granulatCalciu granulatCalciu granulatCalciu granulat
-------- conconconconconconconconţţine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50gine calciu gluconic 50g
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Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu Borogluconat de calciu 
-- conconconconconconconconţţine: gline: gline: gline: gline: gline: gline: gline: gluconat de calciu, aciduconat de calciu, aciduconat de calciu, aciduconat de calciu, aciduconat de calciu, aciduconat de calciu, aciduconat de calciu, aciduconat de calciu, acid boric boric boric boric boric boric boric boric, c, c, c, c, c, c, c, clorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziu, , , , , , , , 
EDTA, metEDTA, metEDTA, metEDTA, metEDTA, metEDTA, metEDTA, metEDTA, metasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroasulfit de sodiu, hidroxid de sodiu, axid de sodiu, axid de sodiu, axid de sodiu, axid de sodiu, axid de sodiu, axid de sodiu, axid de sodiu, apă ad pă ad pă ad pă ad pă ad pă ad pă ad pă ad 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 

-- se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de  se prezintă sub formă de fiole sau flacoane de 1010101010101010--------100 ml.100 ml.100 ml.100 ml.100 ml.100 ml.100 ml.100 ml.        

-- se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general  se administrează injectat o dată ca tonic general îîîîîîîîn febra n febra n febra n febra n febra n febra n febra n febra 
vitulerăvitulerăvitulerăvitulerăvitulerăvitulerăvitulerăvituleră, p, p, p, p, p, p, p, paralizia puerperalăaralizia puerperalăaralizia puerperalăaralizia puerperalăaralizia puerperalăaralizia puerperalăaralizia puerperalăaralizia puerperală........

-- s.c. la porc s.c. la porc s.c. la porc s.c. la porc s.c. la porc s.c. la porc s.c. la porc s.c. la porc şşi ovine i ovine i ovine i ovine i ovine i ovine i ovine i ovine şşi i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.i i.v. lent la animalele mari.

Lactatul de calciuLactatul de calciuLactatul de calciuLactatul de calciuLactatul de calciuLactatul de calciuLactatul de calciuLactatul de calciu
-- granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă granule sau pulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amarămarămarămarămarămarămarămară, cu 13% calciu. , cu 13% calciu. , cu 13% calciu. , cu 13% calciu. , cu 13% calciu. , cu 13% calciu. , cu 13% calciu. , cu 13% calciu. 

-- se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine se absoarbe bine îîîîîîîîn tubul digestiv n tubul digestiv n tubul digestiv n tubul digestiv n tubul digestiv n tubul digestiv n tubul digestiv n tubul digestiv şşi, i, i, i, i, i, i, i, spre deosebire de alte spre deosebire de alte spre deosebire de alte spre deosebire de alte spre deosebire de alte spre deosebire de alte spre deosebire de alte spre deosebire de alte 
săruri hidrosolubilesăruri hidrosolubilesăruri hidrosolubilesăruri hidrosolubilesăruri hidrosolubilesăruri hidrosolubilesăruri hidrosolubilesăruri hidrosolubile, este , este , este , este , este , este , este , este şşi antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.i antiseptic intestinal.



Cursuri Prof. Dr. Romeo T. Cristina©

Calciu 200 Calciu 200 Calciu 200 Calciu 200 Calciu 200 Calciu 200 Calciu 200 Calciu 200 (efervescent)(efervescent)
-------- conconconconconconconconţţine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).ine gluconolactat de calciu 1,8g (0,2g Ca pur).

Fosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazicFosfat de calciu tribazic
-- pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă pulbere albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, i, i, i, i, i, i, i, insipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidănsipidă, a, a, a, a, a, a, a, aproape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă proape insolubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn intestin acn intestin acn intestin acn intestin acn intestin acn intestin acn intestin acn intestin acţţionează ca stipicionează ca stipicionează ca stipicionează ca stipicionează ca stipicionează ca stipicionează ca stipicionează ca stipic........

Remineron Remineron Remineron Remineron Remineron Remineron Remineron Remineron 
-------- conconconconconconconconţţine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic ine calciu fosfat tribazic şşi calciu gluconic, i calciu gluconic, i calciu gluconic, i calciu gluconic, i calciu gluconic, i calciu gluconic, i calciu gluconic, i calciu gluconic, îîîîîîîîn părn părn părn părn părn părn părn părţţi egale, i egale, i egale, i egale, i egale, i egale, i egale, i egale, 
câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun câte 10g. este foarte bun îîîîîîîîn osteoporoză n osteoporoză n osteoporoză n osteoporoză n osteoporoză n osteoporoză n osteoporoză n osteoporoză şşi fracturi.i fracturi.i fracturi.i fracturi.i fracturi.i fracturi.i fracturi.i fracturi.

Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)Fosfat monoacid de calciu (dibazic)
-------- asemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazicasemănător cu fosfatul tribazic........
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Fosforul Fosforul Fosforul Fosforul Fosforul Fosforul Fosforul Fosforul şşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săi

FosforulFosforulFosforulFosforulFosforulFosforulFosforulFosforul
-- sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale  sub formă de săruri minerale (fosfat (fosfat (fosfat (fosfat (fosfat (fosfat (fosfat (fosfat tricalcic). tricalcic). tricalcic). tricalcic). tricalcic). tricalcic). tricalcic). tricalcic). 

-- Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic Ionul fosforic din sânge prezintă un titru foarte mic. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîmpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important mpreună cu Ca are un rol foarte important îîîîîîîîn osteogenezăn osteogenezăn osteogenezăn osteogenezăn osteogenezăn osteogenezăn osteogenezăn osteogeneză. . . . . . . . 

-- îîîîîîîîn rahitism, n rahitism, n rahitism, n rahitism, n rahitism, n rahitism, n rahitism, n rahitism, nu calcemianu calcemianu calcemianu calcemianu calcemianu calcemianu calcemianu calcemia ci ci ci ci ci ci ci ci fosferemia fosferemia fosferemia fosferemia fosferemia fosferemia fosferemia fosferemia e scăzutăe scăzutăe scăzutăe scăzutăe scăzutăe scăzutăe scăzutăe scăzută, vitamina , vitamina , vitamina , vitamina , vitamina , vitamina , vitamina , vitamina 
D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, D intervenind la refacerea echilibrului fosfor calciu, îîîîîîîîn n n n n n n n 
esenesenesenesenesenesenesenesenţţă prin creă prin creă prin creă prin creă prin creă prin creă prin creă prin creşşterea fosforemiei. terea fosforemiei. terea fosforemiei. terea fosforemiei. terea fosforemiei. terea fosforemiei. terea fosforemiei. terea fosforemiei. 

-- îîîîîîîîn exces de P n exces de P n exces de P n exces de P n exces de P n exces de P n exces de P n exces de P îîîîîîîîn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbn sânge se va bloca absorbţţia Ca ia Ca ia Ca ia Ca ia Ca ia Ca ia Ca ia Ca îîîîîîîîn intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. n intestin. 

-- IntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaIntoxicaţţia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenia provoacă degenerescenţţe grase ale ficatului,e grase ale ficatului,e grase ale ficatului,e grase ale ficatului,e grase ale ficatului,e grase ale ficatului,e grase ale ficatului,e grase ale ficatului,        
cordului, creierucordului, creierucordului, creierucordului, creierucordului, creierucordului, creierucordului, creierucordului, creierului, slui, slui, slui, slui, slui, slui, slui, stări depresivetări depresivetări depresivetări depresivetări depresivetări depresivetări depresivetări depresive, hemoragii. , hemoragii. , hemoragii. , hemoragii. , hemoragii. , hemoragii. , hemoragii. , hemoragii. 
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Acidul fosforicAcidul fosforicAcidul fosforicAcidul fosforicAcidul fosforicAcidul fosforicAcidul fosforicAcidul fosforic
-- lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede, i, i, i, i, i, i, i, incolor, inodoncolor, inodoncolor, inodoncolor, inodoncolor, inodoncolor, inodoncolor, inodoncolor, inodor, r, r, r, r, r, r, r, cu miros acru. cu miros acru. cu miros acru. cu miros acru. cu miros acru. cu miros acru. cu miros acru. cu miros acru. 

-- se amestecă  se amestecă  se amestecă  se amestecă  se amestecă  se amestecă  se amestecă  se amestecă îîîîîîîîn orice proporn orice proporn orice proporn orice proporn orice proporn orice proporn orice proporn orice proporţţie cu apa ie cu apa ie cu apa ie cu apa ie cu apa ie cu apa ie cu apa ie cu apa şşi alcoolul,i alcoolul,i alcoolul,i alcoolul,i alcoolul,i alcoolul,i alcoolul,i alcoolul, găsindu găsindu găsindu găsindu găsindu găsindu găsindu găsindu--------se se se se se se se se 
îîîîîîîîn concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentran concentraţţie de 9ie de 9ie de 9ie de 9ie de 9ie de 9ie de 9ie de 9--------10% s10% s10% s10% s10% s10% s10% s10% sau 50au 50au 50au 50au 50au 50au 50au 50%. %. %. %. %. %. %. %. 

-- oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal oficinal, s, s, s, s, s, s, s, se păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda. . . . . . . . 

-- ca activator al osificării ca activator al osificării ca activator al osificării ca activator al osificării ca activator al osificării ca activator al osificării ca activator al osificării ca activator al osificării, d, d, d, d, d, d, d, digestiv, acidifigestiv, acidifigestiv, acidifigestiv, acidifigestiv, acidifigestiv, acidifigestiv, acidifigestiv, acidifiant urinăiant urinăiant urinăiant urinăiant urinăiant urinăiant urinăiant urină........

Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)Fosfatul acid de sodiu (fosfatul disodic)
-- cristale eflorescente cristale eflorescente cristale eflorescente cristale eflorescente cristale eflorescente cristale eflorescente cristale eflorescente cristale eflorescente, i, i, i, i, i, i, i, incolore, cu gusncolore, cu gusncolore, cu gusncolore, cu gusncolore, cu gusncolore, cu gusncolore, cu gusncolore, cu gust slab săratt slab săratt slab săratt slab săratt slab săratt slab săratt slab săratt slab sărat, , , , , , , , răcoritorrăcoritorrăcoritorrăcoritorrăcoritorrăcoritorrăcoritorrăcoritor........

Fosfotonicul Fosfotonicul Fosfotonicul Fosfotonicul Fosfotonicul Fosfotonicul Fosfotonicul Fosfotonicul 
-- solusolusolusolusolusolusolusoluţţie apoasă ie apoasă ie apoasă ie apoasă ie apoasă ie apoasă ie apoasă ie apoasă 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, îîîîîîîîn fiole de 10n fiole de 10n fiole de 10n fiole de 10n fiole de 10n fiole de 10n fiole de 10n fiole de 10--------20ml. 20ml. 20ml. 20ml. 20ml. 20ml. 20ml. 20ml. 

-- stimulant de metabolism stimulant de metabolism stimulant de metabolism stimulant de metabolism stimulant de metabolism stimulant de metabolism stimulant de metabolism stimulant de metabolism, h, h, h, h, h, h, h, hematopoezei, osifiematopoezei, osifiematopoezei, osifiematopoezei, osifiematopoezei, osifiematopoezei, osifiematopoezei, osifiematopoezei, osificării cării cării cării cării cării cării cării 
-- îîîîîîîîn fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii anten fracturi, osteopatii, paralizii ante-------- şşi postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.i postpartum, tetanii.
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TonophosphatulTonophosphatulTonophosphatulTonophosphatulTonophosphatulTonophosphatulTonophosphatulTonophosphatul
-------- s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici s.c., i.m., i.v. la animalele mici şşi mijlocii până la i mijlocii până la i mijlocii până la i mijlocii până la i mijlocii până la i mijlocii până la i mijlocii până la i mijlocii până la 0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.0,2g.

Glicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiuGlicerophosphatul de sodiu
-------- pulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albăpulbere albă, e, e, e, e, e, e, e, eflorescentăflorescentăflorescentăflorescentăflorescentăflorescentăflorescentăflorescentă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, , , , , , , , săratsăratsăratsăratsăratsăratsăratsărat, u, u, u, u, u, u, u, uşşor solubilăor solubilăor solubilăor solubilăor solubilăor solubilăor solubilăor solubilă........

Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu Glicerophosphatul de calciu 
-- amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu amestec de săruri de calciu. . . . . . . . 

-- cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină cristalină, a, a, a, a, a, a, a, amorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfămorfă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, a, a, a, a, a, a, a, amăruiemăruiemăruiemăruiemăruiemăruiemăruiemăruie, s, s, s, s, s, s, s, se deshidratează la e deshidratează la e deshidratează la e deshidratează la e deshidratează la e deshidratează la e deshidratează la e deshidratează la 150150150150150150150150°°°°°°°°C, C, C, C, C, C, C, C, 
iar la 170iar la 170iar la 170iar la 170iar la 170iar la 170iar la 170iar la 170°°°°°°°°C se descompune.C se descompune.C se descompune.C se descompune.C se descompune.C se descompune.C se descompune.C se descompune.

CedecalcinCedecalcinCedecalcinCedecalcinCedecalcinCedecalcinCedecalcinCedecalcin
-------- conconconconconconconconţţine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol ine calciu glicerofosforic, calciu gluconic, ergocalciferol 
4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun 4.000 U.I., acid ascorbic 0,1g. e bun îîîîîîîîn fracturi n fracturi n fracturi n fracturi n fracturi n fracturi n fracturi n fracturi şşi osteoporozăi osteoporozăi osteoporozăi osteoporozăi osteoporozăi osteoporozăi osteoporozăi osteoporoză........

Hexaphosphatul Hexaphosphatul Hexaphosphatul Hexaphosphatul Hexaphosphatul Hexaphosphatul Hexaphosphatul Hexaphosphatul (fiti(fitinănă))
-- amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu  amestec de săruri de calciu şşi magneziu. i magneziu. i magneziu. i magneziu. i magneziu. i magneziu. i magneziu. i magneziu. 

-- conconconconconconconconţţine 18%ine 18%ine 18%ine 18%ine 18%ine 18%ine 18%ine 18% fosfor organic fosfor organic fosfor organic fosfor organic fosfor organic fosfor organic fosfor organic fosfor organic. S. S. S. S. S. S. S. Se administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează pe administrează p.o. la  a.m..o. la  a.m..o. la  a.m..o. la  a.m..o. la  a.m..o. la  a.m..o. la  a.m..o. la  a.m.
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Lecitina Lecitina Lecitina Lecitina Lecitina Lecitina Lecitina Lecitina 
-- fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor fosfatid component al diferitelor ţţesuturi animale (esuturi animale (esuturi animale (esuturi animale (esuturi animale (esuturi animale (esuturi animale (esuturi animale (gălbenugălbenugălbenugălbenugălbenugălbenugălbenugălbenuşş de de de de de de de de 
ou, ficat, ou, ficat, ou, ficat, ou, ficat, ou, ficat, ou, ficat, ou, ficat, ou, ficat, ţţesut nervos), mai puesut nervos), mai puesut nervos), mai puesut nervos), mai puesut nervos), mai puesut nervos), mai puesut nervos), mai puesut nervos), mai puţţin in in in in in in in îîîîîîîîn vegetale (soia). n vegetale (soia). n vegetale (soia). n vegetale (soia). n vegetale (soia). n vegetale (soia). n vegetale (soia). n vegetale (soia). 

-- conconconconconconconconţţine 3,5ine 3,5ine 3,5ine 3,5ine 3,5ine 3,5ine 3,5ine 3,5% f% f% f% f% f% f% f% fosfor. osfor. osfor. osfor. osfor. osfor. osfor. osfor. 

-- masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă masă ceroasă solubilă, g, g, g, g, g, g, g, galbenalbenalbenalbenalbenalbenalbenalben--------brunăbrunăbrunăbrunăbrunăbrunăbrunăbrună, s, s, s, s, s, s, s, sau granule. au granule. au granule. au granule. au granule. au granule. au granule. au granule. 

-- sursă de energie  sursă de energie  sursă de energie  sursă de energie  sursă de energie  sursă de energie  sursă de energie  sursă de energie îîîîîîîîn surmenaj n surmenaj n surmenaj n surmenaj n surmenaj n surmenaj n surmenaj n surmenaj şşi convalesceni convalesceni convalesceni convalesceni convalesceni convalesceni convalesceni convalescenţţăăăăăăăă........

AscolecitinaAscolecitinaAscolecitinaAscolecitinaAscolecitinaAscolecitinaAscolecitinaAscolecitina
-- lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce con lecitină vegetală ce conţţine acid ascorbic. ine acid ascorbic. ine acid ascorbic. ine acid ascorbic. ine acid ascorbic. ine acid ascorbic. ine acid ascorbic. ine acid ascorbic. 

-- sursă de energie sursă de energie sursă de energie sursă de energie sursă de energie sursă de energie sursă de energie sursă de energie, prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide , prin aport de fosfolipide şşi vitamina C.i vitamina C.i vitamina C.i vitamina C.i vitamina C.i vitamina C.i vitamina C.i vitamina C.
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Alte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanAlte substanţţe plastice e plastice e plastice e plastice e plastice e plastice e plastice e plastice şşi roburantei roburantei roburantei roburantei roburantei roburantei roburantei roburante

Zahărul Zahărul Zahărul Zahărul Zahărul Zahărul Zahărul Zahărul 
-- sursă de nutri sursă de nutri sursă de nutri sursă de nutri sursă de nutri sursă de nutri sursă de nutri sursă de nutriţţie ie ie ie ie ie ie ie şşi energie i energie i energie i energie i energie i energie i energie i energie îîîîîîîîn eforturi,n eforturi,n eforturi,n eforturi,n eforturi,n eforturi,n eforturi,n eforturi, distocii distocii distocii distocii distocii distocii distocii distocii, a, a, a, a, a, a, a, acetonemie. cetonemie. cetonemie. cetonemie. cetonemie. cetonemie. cetonemie. cetonemie. 

-- se administrează până la  se administrează până la  se administrează până la  se administrează până la  se administrează până la  se administrează până la  se administrează până la  se administrează până la 300g  l300g  l300g  l300g  l300g  l300g  l300g  l300g  la AM,a AM,a AM,a AM,a AM,a AM,a AM,a AM, o săptămână o săptămână o săptămână o săptămână o săptămână o săptămână o săptămână o săptămână. . . . . . . . 

-- recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit recomandat zahărul invertit, fiole de 10ml, fiole de 10ml, fiole de 10ml, fiole de 10ml, fiole de 10ml, fiole de 10ml, fiole de 10ml, fiole de 10ml-------- 20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%.  20, 33 sau 40%. 

-- e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză  e un amestec echimolecular de glucoză şşi fructozăi fructozăi fructozăi fructozăi fructozăi fructozăi fructozăi fructoză........

Glucoza Glucoza Glucoza Glucoza Glucoza Glucoza Glucoza Glucoza 
-- pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică pulbere albă higroscopică, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, s, s, s, s, s, s, s, solubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă olubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă, d, d, d, d, d, d, d, dulce. ulce. ulce. ulce. ulce. ulce. ulce. ulce. 

-- calită calită calită calită calită calită calită calităţţi nutritive i nutritive i nutritive i nutritive i nutritive i nutritive i nutritive i nutritive şşi energetice (1g coni energetice (1g coni energetice (1g coni energetice (1g coni energetice (1g coni energetice (1g coni energetice (1g coni energetice (1g conţţine peste 4 cine peste 4 cine peste 4 cine peste 4 cine peste 4 cine peste 4 cine peste 4 cine peste 4 calorii).alorii).alorii).alorii).alorii).alorii).alorii).alorii).

-- energia se acumulează  energia se acumulează  energia se acumulează  energia se acumulează  energia se acumulează  energia se acumulează  energia se acumulează  energia se acumulează îîîîîîîîn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenn componenţţi macroergici (ATP).i macroergici (ATP).i macroergici (ATP).i macroergici (ATP).i macroergici (ATP).i macroergici (ATP).i macroergici (ATP).i macroergici (ATP).
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AmidonulAmidonulAmidonulAmidonulAmidonulAmidonulAmidonulAmidonul
-- îîîîîîîîn afară de calităn afară de calităn afară de calităn afară de calităn afară de calităn afară de calităn afară de calităn afară de calităţţile mucilaginoase este ile mucilaginoase este ile mucilaginoase este ile mucilaginoase este ile mucilaginoase este ile mucilaginoase este ile mucilaginoase este ile mucilaginoase este şşi plastic. i plastic. i plastic. i plastic. i plastic. i plastic. i plastic. i plastic. 

-- se folosese folosese folosese folosese folosese folosese folosese foloseşşte cu precădere la tinerette cu precădere la tinerette cu precădere la tinerette cu precădere la tinerette cu precădere la tinerette cu precădere la tinerette cu precădere la tinerette cu precădere la tineret, s, s, s, s, s, s, s, se digeră ue digeră ue digeră ue digeră ue digeră ue digeră ue digeră ue digeră uşşor, or, or, or, or, or, or, or, 

-- se descompune se descompune se descompune se descompune se descompune se descompune se descompune se descompune îîîîîîîîn dextrinăn dextrinăn dextrinăn dextrinăn dextrinăn dextrinăn dextrinăn dextrină, m, m, m, m, m, m, m, maltozăaltozăaltozăaltozăaltozăaltozăaltozăaltoză, g, g, g, g, g, g, g, glucozălucozălucozălucozălucozălucozălucozălucoză........

Fructoza Fructoza Fructoza Fructoza Fructoza Fructoza Fructoza Fructoza 
-- monozaharid asimilat umonozaharid asimilat umonozaharid asimilat umonozaharid asimilat umonozaharid asimilat umonozaharid asimilat umonozaharid asimilat umonozaharid asimilat uşşor. or. or. or. or. or. or. or. 

-- participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei participă la metabolizarea glucozei, chiar , chiar , chiar , chiar , chiar , chiar , chiar , chiar îîîîîîîîn absenn absenn absenn absenn absenn absenn absenn absenţţa insulinei, a insulinei, a insulinei, a insulinei, a insulinei, a insulinei, a insulinei, a insulinei, 
transformândutransformândutransformândutransformândutransformândutransformândutransformândutransformându--------se se se se se se se se îîîîîîîîn glicogen.n glicogen.n glicogen.n glicogen.n glicogen.n glicogen.n glicogen.n glicogen.

-- se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice se recomandă la refacerea rezervelor energetice........

Alcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilicAlcoolul etilic
-- bun energetic bun energetic bun energetic bun energetic bun energetic bun energetic bun energetic bun energetic, d, d, d, d, d, d, d, dar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se ar energia eliberată nu se îîîîîîîînmagazinează nmagazinează nmagazinează nmagazinează nmagazinează nmagazinează nmagazinează nmagazinează îîîîîîîîn ATP. n ATP. n ATP. n ATP. n ATP. n ATP. n ATP. n ATP. 

-- doar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totudoar roburant, nu plastic, totuşşi, i, i, i, i, i, i, i, 

-- îîîîîîîîn doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic n doze moderate poate asigura necesarul energetic îîîîîîîîn epuizărin epuizărin epuizărin epuizărin epuizărin epuizărin epuizărin epuizări........
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Anhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasăAnhidrida arsenioasă
-- pulbere amorfă pulbere amorfă pulbere amorfă pulbere amorfă pulbere amorfă pulbere amorfă pulbere amorfă pulbere amorfă, c, c, c, c, c, c, c, cristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalinăristalină, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, , , , , , , , 

-- se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la VenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenenaVenena. este . este . este . este . este . este . este . este şşi chimioterapic. i chimioterapic. i chimioterapic. i chimioterapic. i chimioterapic. i chimioterapic. i chimioterapic. i chimioterapic. 

Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)Licoarea Fowler (metarsenit de sodiu)
-- conconconconconconconconţţine 1% ine 1% ine 1% ine 1% ine 1% ine 1% ine 1% ine 1% anhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiuanhidridă sub formă de metarsenit de potasiu........

-- lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede lichid limpede, i, i, i, i, i, i, i, incolor, cu mincolor, cu mincolor, cu mincolor, cu mincolor, cu mincolor, cu mincolor, cu mincolor, cu miros de camfor, ros de camfor, ros de camfor, ros de camfor, ros de camfor, ros de camfor, ros de camfor, ros de camfor, 

-- se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la  se păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda,,,,,,,,

-- se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată se poate face terapie de lungă durată........

Arseniat de sodiuArseniat de sodiuArseniat de sodiuArseniat de sodiuArseniat de sodiuArseniat de sodiuArseniat de sodiuArseniat de sodiu
-- cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.cristale incolore, inodore, eflorescente.

Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal Arenal (Arifen)(Arifen)
-- pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină pulbere cristalină, a, a, a, a, a, a, a, albălbălbălbălbălbălbălbă, s, s, s, s, s, s, s, se păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la e păstrează la SeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparandaSeparanda........



Cursuri Prof. Dr. Romeo T. Cristina©

Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu Cacodilat de sodiu 
-- pulbere  albă pulbere  albă pulbere  albă pulbere  albă pulbere  albă pulbere  albă pulbere  albă pulbere  albă, i, i, i, i, i, i, i, inodorănodorănodorănodorănodorănodorănodorănodoră, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, puţţin săratăin săratăin săratăin săratăin săratăin săratăin săratăin sărată, u, u, u, u, u, u, u, uşşor solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă or solubilă îîîîîîîîn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apăn apă. . . . . . . . 

-- p.o., p.o., p.o., p.o., p.o., p.o., p.o., p.o., şşi s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.i s.c., c., c., c., c., c., c., c., până la până la până la până la până la până la până la până la 2g la AM, 2g la AM, 2g la AM, 2g la AM, 2g la AM, 2g la AM, 2g la AM, 2g la AM, îîîîîîîîn solun solun solun solun solun solun solun soluţţie de 10ie de 10ie de 10ie de 10ie de 10ie de 10ie de 10ie de 10--------20%.20%.20%.20%.20%.20%.20%.20%.

Sulful  Sulful  Sulful  Sulful  Sulful  Sulful  Sulful  Sulful  
-------- îîîîîîîîn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităn cantităţţi foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive i foarte mici poate determina schimburi nutritive şşi i i i i i i i 
sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea sinteza proteică după transformarea îîîîîîîîn sulfuri.n sulfuri.n sulfuri.n sulfuri.n sulfuri.n sulfuri.n sulfuri.n sulfuri.

Iodul Iodul Iodul Iodul Iodul Iodul Iodul Iodul şşi derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivai derivaţţii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săiii săi
-- îîîîîîîîn mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri n mediu acid iodul se eliberează din ioduri (proces reductor), (proces reductor), (proces reductor), (proces reductor), (proces reductor), (proces reductor), (proces reductor), (proces reductor), 

-- îîîîîîîîn mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. n mediu bazic procesul este invers. 

-- influeninflueninflueninflueninflueninflueninflueninfluenţţează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organismează schimburile nutritive din organism........

Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  Clorura de sodiu  
-------- deoarece se găsedeoarece se găsedeoarece se găsedeoarece se găsedeoarece se găsedeoarece se găsedeoarece se găsedeoarece se găseşşte te te te te te te te îîîîîîîîn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporn proporţţii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici ii mici îîîîîîîîn furaje,n furaje,n furaje,n furaje,n furaje,n furaje,n furaje,n furaje, la rumegătoare  la rumegătoare  la rumegătoare  la rumegătoare  la rumegătoare  la rumegătoare  la rumegătoare  la rumegătoare 
se suplimenteazăse suplimenteazăse suplimenteazăse suplimenteazăse suplimenteazăse suplimenteazăse suplimenteazăse suplimentează, m, m, m, m, m, m, m, mai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă ai ales când au diureză intensă şşi sunt i sunt i sunt i sunt i sunt i sunt i sunt i sunt 
transpiratetranspiratetranspiratetranspiratetranspiratetranspiratetranspiratetranspirate..
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Lactat de potasiu Lactat de potasiu Lactat de potasiu Lactat de potasiu Lactat de potasiu Lactat de potasiu Lactat de potasiu Lactat de potasiu 
-- fiole de 10fiole de 10fiole de 10fiole de 10fiole de 10fiole de 10fiole de 10fiole de 10--------20 ml, ce con20 ml, ce con20 ml, ce con20 ml, ce con20 ml, ce con20 ml, ce con20 ml, ce con20 ml, ce conţţin ioni de potasiu in ioni de potasiu in ioni de potasiu in ioni de potasiu in ioni de potasiu in ioni de potasiu in ioni de potasiu in ioni de potasiu şşi ioni lactat.i ioni lactat.i ioni lactat.i ioni lactat.i ioni lactat.i ioni lactat.i ioni lactat.i ioni lactat.        

-- se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă  se recomandă îîîîîîîîn carenn carenn carenn carenn carenn carenn carenn carenţţe potasice.e potasice.e potasice.e potasice.e potasice.e potasice.e potasice.e potasice.

IonoserulIonoserulIonoserulIonoserulIonoserulIonoserulIonoserulIonoserul
-- amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu amestec de citrat de sodiu, c, c, c, c, c, c, c, clorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziulorură de magneziu, c, c, c, c, c, c, c, clorură de lorură de lorură de lorură de lorură de lorură de lorură de lorură de 
calciu, clorucalciu, clorucalciu, clorucalciu, clorucalciu, clorucalciu, clorucalciu, clorucalciu, clorură de potasiură de potasiură de potasiură de potasiură de potasiură de potasiură de potasiură de potasiu, g, g, g, g, g, g, g, glucozălucozălucozălucozălucozălucozălucozălucoză, c, c, c, c, c, c, c, cofeinăofeinăofeinăofeinăofeinăofeinăofeinăofeină, benzoat de sodiu , benzoat de sodiu , benzoat de sodiu , benzoat de sodiu , benzoat de sodiu , benzoat de sodiu , benzoat de sodiu , benzoat de sodiu 
şşi apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad i apă distilată ad 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 

-- rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales rehidratant foarte bun, mai ales îîîîîîîîn procesele enterice când n procesele enterice când n procesele enterice când n procesele enterice când n procesele enterice când n procesele enterice când n procesele enterice când n procesele enterice când 
se pierd masiv electrolise pierd masiv electrolise pierd masiv electrolise pierd masiv electrolise pierd masiv electrolise pierd masiv electrolise pierd masiv electrolise pierd masiv electroliţţi.i.i.i.i.i.i.i.

Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu Selenitul de sodiu 
-- fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1fiole de 10ml 1‰‰‰‰‰‰‰‰.  .  .  .  .  .  .  .  

-- miodistrofie la vimiodistrofie la vimiodistrofie la vimiodistrofie la vimiodistrofie la vimiodistrofie la vimiodistrofie la vimiodistrofie la viţţei ei ei ei ei ei ei ei şşi miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, i miei, hepatoza purceilor, îîîîîîîîn n n n n n n n 
pneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulbupneumopatii nespecifice, tulburări de crerări de crerări de crerări de crerări de crerări de crerări de crerări de creşştere la tineret, tere la tineret, tere la tineret, tere la tineret, tere la tineret, tere la tineret, tere la tineret, tere la tineret, 
retenretenretenretenretenretenretenretenţţia ia ia ia ia ia ia ia îîîîîîîînvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor nvelitorilor la vaci, tratamentul miodistrofiilor 

nutrinutrinutrinutrinutrinutrinutrinutriţţionale.ionale.ionale.ionale.ionale.ionale.ionale.ionale.
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-- se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s se asociază cu vitamina E s.c., .c., .c., .c., .c., .c., .c., .c., cu repetare la 2cu repetare la 2cu repetare la 2cu repetare la 2cu repetare la 2cu repetare la 2cu repetare la 2cu repetare la 2--------10 10 10 10 10 10 10 10 săptsăptsăptsăptsăptsăptsăptsăpt........

-- la vaci gestante la vaci gestante la vaci gestante la vaci gestante la vaci gestante la vaci gestante la vaci gestante la vaci gestante, c, c, c, c, c, c, c, cu 3u 3u 3u 3u 3u 3u 3u 3 săpt săpt săpt săpt săpt săpt săpt săpt. . . . . . . . îîîîîîîînainte de fătarenainte de fătarenainte de fătarenainte de fătarenainte de fătarenainte de fătarenainte de fătarenainte de fătare: 50ml 1: 50ml 1: 50ml 1: 50ml 1: 50ml 1: 50ml 1: 50ml 1: 50ml 1‰‰‰‰‰‰‰‰
asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000asociat cu vitamina E 1.000--------3.000mg. 3.000mg. 3.000mg. 3.000mg. 3.000mg. 3.000mg. 3.000mg. 3.000mg. 

-- la vila vila vila vila vila vila vila viţţei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la ei cu miodistrofie se administrează până la 10ml + 10ml + 10ml + 10ml + 10ml + 10ml + 10ml + 10ml + 
vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1vitamina E 1.000mg, iar la miei 5ml 1‰‰‰‰‰‰‰‰........

Ursoselevit  Ursoselevit  Ursoselevit  Ursoselevit  Ursoselevit  Ursoselevit  Ursoselevit  Ursoselevit  
-- flac. de 100ml soluflac. de 100ml soluflac. de 100ml soluflac. de 100ml soluflac. de 100ml soluflac. de 100ml soluflac. de 100ml soluflac. de 100ml soluţţie injectabilă ce la ie injectabilă ce la ie injectabilă ce la ie injectabilă ce la ie injectabilă ce la ie injectabilă ce la ie injectabilă ce la ie injectabilă ce la 1ml con1ml con1ml con1ml con1ml con1ml con1ml con1ml conţţine selenit de ine selenit de ine selenit de ine selenit de ine selenit de ine selenit de ine selenit de ine selenit de 
sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg sodiu 5mg, acetat de alfatocoferol 30mg şşi apă bidistilatăi apă bidistilatăi apă bidistilatăi apă bidistilatăi apă bidistilatăi apă bidistilatăi apă bidistilatăi apă bidistilată. . . . . . . . 

-- bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.bun antidistrofic muscular, doza fiind de 1ml/10kg c.
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