
STADIUL A

Stadiul A, ascultat în 
VETMEDIN® Murmur 
Box, se aude ca o 
aritmie sinusală. Inima 
bate mai repede sau mai 
încet atunci când câinele 
inspiră și expiră.

STADIUL B1

Cu ajutorul imaginii de 
pe VETMEDIN® Murmur 
Box fața B1, explicați 
proprietarului că valva 
mitrală se deformează și 
nu se mai închide cum ar 
trebui. Ceea ce permite 
sângelui să se scurgă 
înapoi în atriumul stâng, 
de unde și murmurul.

Folosindu-vă de imaginea de pe VETMEDIN® Murmur Box fața B2 și de 
murmurul care se aude mai clar, explicați proprietarului că în acest stadiu inima 
este posibil să fie mărită sau modificată și că aceste modificări sunt vizibile la 
radiografie sau ecocardiografie.

Explicați-i că, pe măsură ce valva mitrală se degenerează, inima e nevoită să-și 
mărească dimensiunea pentru a face față volumului mărit de sânge pe care 
trebuie să-l pompeze afară, din cauza funcționării necorespunzătoare a valvei 
mitrale.

Veți observa că sunetele pentru mumurele corespunzătoare stadiilor B1 și B2 
sunt similare, acest lucru este deliberat așa.

Cu toate că, în general, murmurul crește în intensitate pe măsură ce boala 
avansează, este imposibil să se facă diferența între stadiul B1 și B2 numai în 
baza intensității murmurului.

Sunt necesare investigații suplimentare (radiografie toracică sau 
ecocardiogramă) pentru a face diferența între aceste două stadii. Astfel că 
puteți demonstra foarte ușor necesitatea unor teste suplimentare pentru 
diagnosticarea corectă deoarece cele două sunete sunt foarte asemănătoare.

STADIUL B2

STADIUL C

Explicați proprietarului că în stadiul C, inima mărită sau modificată se vede la 
radiografie, murmurul se aude și sunt semne vizibile de insuficiență cardică. 
Ritmul cardiac este mult mai intens. Câinii care ajung în stadiul C suferă de 
insuficiență cardiacă și ritmul cardiac este mai ridicat.

Accentuați că în acest stadiu, este necesar tratament neîntrerupt cu 
VETMEDIN® pentru a asigura cea mai bună calitate a vieții pentru animalul lor. 
În acest stadiu se recomandă și alte opțiuni de tratament.

CUM EXPLICĂM STADIILE  BOLII DE INIMĂ
Utilizaţi VETMEDIN® Murmur Box pentru a explica stadiile bolii de inimă, accentuând faptul că în primele 
stadii (A și B) câinii nu prezintă niciun simptom al bolii, dar detectarea murmurului prin auscultare este primul 
semn că boala a debutat.



VĂ PREZENTĂM: VETMEDIN® MURMUR BOX 
Auscultarea este un instrument cheie în diagnosticar-
ea timpurie a bolilor de inimă, dar modalitatea de a 
explica proprietarilor de animale de companie acest 
lucru poate fi o adevărată provocare.

VETMEDIN® Murmur Box a fost creată pentru a vă 
ajuta să comunicați cu clienți cu privire la diferitele 
stadii în degenerarea mixomatoasă a valvei mitrale 
(Boala Valvulară Mitrală Mixomatoasă -MMVD) și 
modul în care se modifică structura cordului pe 
măsura ce boala avansează.

Având la îndemână posibilitatea de a demonstra 
practic diferența dintre sunetul unui ritm cardiac 
normal și a diferitelor murmure puteți explica 
proprietarilor necesitatea unor investigații 
suplimentare, în special a radiografiei toracice.

Vetmedin S comprimate masticabile pentru câini /Pimobendan este un produs medicinal veterinar care face parte din grupa stimulentelor cardiace. Indicații pentru utilizare: Pentru tratamentul 
insuficienţei cardiace congestive canine, provocate de cardiomiopatia dilatativă sau insuficienţa valvulară (regurgitarea valvei mitrale şi/sau tricuspide). Pentru tratamentul cardiomiopatiei dilatative 
în stadiu preclinic (asimptomatic cu o creştere a diametrului ventriculului stâng la finalul sistolei şi diastolei) la rasele Doberman Pinscher, după diagnosticul ecocardiografic de boală cardiacă. Pentru 
tratamentul câinilor cu boală valvulară mitrală mixomatoasă (MMVD) în stadiul preclinic (asimptomatic cu murmur mitral sistolic și simptome de cord mărit), în vederea întârzierii debutului simptomelor 
clinice ale insuficienței cardice. 

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară. Citiţi prospectul produsului înainte de utilizare. Nr. autorizațiilor de comercializare:  150498 ÷15500. Deținătorului 
autorizației de comercializare: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Germania.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
VETMEDIN® MURMUR Box 
Pornire: 

VETMEDIN® Murmur Box se pornește prin rotirea 
discului negru de pe fața A (se aprinde o lumină 
roșie), tot de aici se poate regla și volumul.

Pe fiecare față a cubului, este un buton care 
pornește și oprește sunetul corespunzător 
stadiului mentionat pe respectiva față.

După fiecare utilizare: 

Închideți aparatul după fiecare utilizare rotind discul 
negru până se aude un clic și lumina roșie se stinge, 
astfel veți conserva durata de viață a bateriei.

Înlocuirea bateriei: 

Dacă nu se mai aude niciun sunet sau lumina roșie 
se stinge atunci când aparatul e pornit înseamnă 
ca bateria s-a terminat.

Deșurubați cele patru șuruburi ale bazei cubului

Desfaceți cutia în care se află bateriile și înlocuiți 
cele 3 baterii AAA, asezându-le ca în schița de pe 
cutia bateriilor.

Închideți cutia bateriilor și fixați la loc baza 
cubului cu cele 4 șuruburi.

Proprietarilor care au animale de companie cu stadii mai 
avansate ale bolii, dar asimptomatice (Stadiul B2), e bine să le 
spuneți încă de la început că deși această boală a cordului nu 
poate fi vindecată complet, VETMEDIN® îi poate întârzia 
evoluția, prelungind perioada de timp în care câinele nu 
manifestă simptomele insuficienței cardiace.

ExPLICAŢI TRATAMENTUL 
CU VETMEDIN® ÎN TABLoUL PRE-CLINIC AL MMVD 
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VETMEDIN® este singurul produs medicinal indicat în stadiul B2 
al bolilor de inimă*, un studiu recent a demonstrat că utilizarea 
VETMEDIN® în stadiul B2 aduce cu sine beneficii semnificative1, 
cu o medie de:

* Pentru tratamentul câinilor cu boala valvulară mitrală mixomatoasă (MMVD) în stadiul 
preclinic (asimptomatic cu murmur mitral sistolic și simptome de cord mărit), în vederea 
întârzierii debutului simptomelor clinice ale insuficienței cardiace. Diagnosticul trebuie emis 
în urma examinării fizice și cardiace detaliate, care trebuie să includă o ecocardiografie sau 
radiografie după caz.

† Ten percent more life without CHF was calculated based on an estimated life-span for all small to medium-sized dogs being 12.5 years. Fifteen months is equal to 1.25 years, which is 10% of 12.5 years. 
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