GHIDURI {I ALGORITME PENTRU OPTIMIZAREA
STATUSULUI HEMODINAMIC
{erban Bubenek

În cazul bolnavilor în stare critică apar
3 întrebări fundamentale la care clinicianul
trebuie să răspundă înainte de a lua o decizie
terapeutică:
a. Este balanţa transportului de oxigen
echilibrată ?
b. Este debitul cardiac adecvat ?
c. Dacă debitul cardiac este inadecvat, sunt
factorii determinanţi ai debitului cardiac (presarcina, postsarcina, contractilitatea, frecvenţa
cardiacă / ritmul) la nivele optime ?
Răspunsul corect la ultima întrebare presupune, pe lângă evaluarea determinanţilor debitului
cardiac şi analiza unor ipoteze de lucru cu viză
terapeutică:
• Va creşte (sau va scădea) fluxul sanguin
sistemic dacă volumul intravascular al pacientului va
creşte (sau va scădea), şi dacă da, în ce proporţie ?
• O scădere a presiunii arteriale se datorează
scăderii tonusului vascular sau fluxului sanguin
inadecvat ?
• Este cordul capabil să menţină un flux sanguin
eficient, cu o presiune de perfuzie acceptabilă, fără
să intre în insuficienţă?
Orice ghid sau algoritm de evaluare/monitorizare
hemodinamică trebuie să tindă spre un răspuns clar,
reproductibil şi bazat pe evidenţe satistice, la fiecare
din întrebările enunţate anterior.
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1. DIFICULTĂŢI LEGATE DE
EVALUAREA HEMODINAMICĂ
CLASICĂ LA PACIENTUL CRITIC
Cunoştinţele teoretice şi suportul tehnologic
aflate în anul 2005 la dispoziţia clinicianului, presupun
o monitorizare foarte diversă pentru a evalua tabloul
hemodinamic al dezechilibrelor hemodinamice majore,
atât de complexe şi de eterogene.
Hipovolemia este de departe dezechilibrul
hemodinamic cel mai frecvent întâlnit la pacienţii
secţiilor de terapie intensiva, iar expansiunea volemică
este utilizată frecvent la pacienţii în stare critică pentru
îmbunătăţirea statusului hemodinamic.
Totuşi, studiile care au avut ca scop determinarea
reactivităţii la administrarea de lichide, au arătat că
numai în jur de 50% dintre pacienţii în stare critică au
răspuns la expansiunea volemică printr-o creştere
semnificativă a volumului bătaie şi a debitului/indexului
cardiac. 1-11
Aceste date subliniază necesitatea utilizării în
practica clinica a unor parametrii hemodinamici cu
capacitate buna de predicţie a reactivităţii la
administrarea de lichide, pentru a evita ineficienţa sau
chiar efectele nefavorabile ale creşterii volemice
(creşterea apei extravasculare pulmonare având ca
rezultat potenţial alterarea schimbului de gaze şi o
perioadă mai lungă de ventilaţie mecanică) la pacienţii
non-responsivi, la care pentru îmbunătăţirea statusului
hemodinamic ar trebui folosit preferenţial suportul
inotrop şi/sau vasopresor.
Examenul clinic s-a dovedit a avea o valoare minimă în detectarea unei presarcini inadecvate şi a reactivităţii la administrarea de lichide, deşi clinicienii clasici
apreciază că la valori ale PCP >18 mm Hg apar subcrepitante la baze,iar la valori ale IC < 2,5 l./min/m2
încep să apară semnele clinice de debit cardiac scăzut.
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În mod tradiţional, pentru a evalua mărimea
presarcinii, au fost folosite presiunile de umplere
intracardiace (PVC, PCP), o metodă bazată pe
supoziţia că presiunile de umplere se corelează cu
volumele tele-diastolice ventriculare. Acest lucru
presupune o complianţa ventriculară normală şi
constantă.
Din păcate, rezultatele unor trialuri clinice
mari, retrospective, nu au arătat că ar exista vreun
beneficiu asupra evoluţiei oferit de tratamentul clasic,
ghidat prin cateterizarea arterei pulmonare (CAP),
care rămâne încă cea mai utilizată metodă de
monitorizare hemodinamică în cazul pacienţilor
critici.2,4,9,10,12-15
Dificultăţile şi erorile care apar în cursul evaluării
hemodinamice efectuate cu ajutorul CAP sunt mult
mai frecvente şi mai probabile la pacientul ventilat
mecanic, deci la o categorie de pacienţi critici specifici
terapiei intensive.
Mai mult, rezultatele multor trialuri clinice au
arătat că nici presiunea din atriul drept (PAD), nici
presiunea arterială pulmonară de ocluzie (PCP) nu
sunt factori predictivi pentru responsivitatea la
administrarea de fluide.2,4,9,10,12-15
Această slabă corelaţie se datoreaza probabil mai
ales modificărilor complianţei ventriculare şi creşterii
presiunii intratoracice, modificări care alterează
corelaţia între presiunile şi volumele cardiace.
Rolul central al CAP în monitorizarea pacientului
critic, este dezbătut de aproximativ 15 ani, şi aceasta
poziţie de leader devine din ce în ce mai fragilă,
mai ales după dezvoltarea metodelor mini-invazive (PiCCO, Lidco-Pulse CO) sau neinvazive
precum echo-Doppler cardiac, bioimpedanţa toracică,
etc.
Anumiţi cercetători chiar au reclamat un
moratoriu asupra CAP în 1987.16
Între timp piaţa CAP este în continuare
înfloritoare, iar motivele pentru care CAP este încă
utilizat pe scară largă sunt următoarele:
- utilizarea CAP oferă o analiză fiziopatologică
precisă a datelor hemodinamice;
- modificările tehnologice aduse cateterului
tradiţional: fibre optice pentru măsurarea continuă a
saturaţiei venoase mixate în oxigen (SVO2), filament
termic pentru măsurarea automată şi continuă a
debitului cardiac;
- cultul anumitor medici pentru CAP.
Dezbaterea a fost relansată după publicarea
studiului făcut de Connors, care a arătat, într-un studiu
prospectiv observaţional nerandomizat o legătura între
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CAP şi mortalitate la pacienţii din reanimare. 17
Rezultatele acestui studiu au pus problema menţinerii
şi utilizării CAP pentru urmărirea pacienţilor din
reanimare.
Într-un alt studiu observaţional făcut perioperator
în chirurgia noncardiacă, Polanczyck nu a regăsit însă
rezultatele lui Connors.18
De asemenea, Murdoch într-un studiu monocentric pe parcursul a 6 ani pe 4182 de pacienţi de
terapie intensivă nu a observat o supramortalitate
legată de utilizarea CAP.19
Critica adusă acestor studii este că toate au fost
fie retrospective, fie observaţionale.
Recent într-un studiu multicentric francez
prospectiv randomizat, Richard nu a pus în evidenţă o
diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte mortalitatea
sau morbiditatea legată de CAP într-o populaţie de
680 de pacienţi în şoc sau ARDS. 20
Până la analiza obiectivă a datelor problemei
trebuie subliniat că reproşul principal făcut CAP este
caracterul sau invaziv. Folosirea unui examen
complementar foarte invaziv cu viză diagnostică nu
este recomandabil decât dacă riscurile în plus sunt
minime în condiţiile în care beneficiile scontate sunt
maxime.
CAP este o procedură invazivă care prezintă un
risc teoretic de complicaţii ce pot surveni în timpul
inserţiei sale, menţinerii sau retragerii sale.
Printre aceste complicaţii majoritatea sunt
benigne, incluzând hematoame subcutane, infecţii de
cateter, aritmii supraventriculare, pneumotorax.
Alte complicaţii sunt mai serioase: tahicardie sau
fibrilaţie ventriculară, infarct pulmonar, ruptură de
arteră pulmonară, tromboză venoasă, endocardită. În
orice caz riscul complicaţiilor în timpul inserţiei ar
trebui să fie în special redus prin experienţa
reanimatorului.
Totuşi numeroase complicaţii în special
infecţioase survin în timpul menţinerii cateterului, ele
putând fi diminuate prin retragerea rapidă ca şi de
dezvoltarea de reguli vizând reducerea riscului infecţiei
de cateter.
Avocaţii CAP susţin, pe bună dreptate de altfel,
că unele informaţii furnizate de către CAP (ca de
exemplu SvO2, VTDVD, FEVD) nu pot fi obţinute
prin alte metode, iar erorile în măsurarea presarcinii
se datoresc în mare măsură interpretării eronate a
datelor oferite de către CAP din cauza necunoaşterii
sau neglijării efectelor ventilaţiei mecanice asupra
sistemului cardiovascular.
Nici măcar măsurarea volumelor absolute ale

ventriculului stâng nu ne oferă date cu mult mai
bune ca predicţie a responsivităţii la administrarea de
fluide.
Subiecţii cu un volum tele-diastolic stâng
(VTDVS) mic pot avea o responsivitate slabă la
administrarea de lichide dacă umplerea este limitată
prin: tamponadă, cord pulmonar sau disfuncţie
diastolică.
Volumul tele-diastolic indexat al ventriculului
drept este un predictor mai precis al statusului
presarcinii ventriculului drept şi al repleţiei volemice
decât PCP, în special la pacienţii care necesită
PEEP,dar cu limite care vor fi reamintite mai jos.
Din păcate VTDVD şi VTDVDi nu pot fi
măsuraţi decât cu un cateter pulmonar special, destul
de scump, şi nu ne oferă date precise decât asupra
presarcinii unui ventricul (cel drept), iar evaluarea
corectă hemodinamică a răspunsului la umplere
presupune şi existenţa unor date despre presarcina
ventriculului stâng.
După cum vom vedea mai jos nici ceilalţi
parametrii volumetrici (STDVS,ITBV,GEDV) nu sunt
capabili în toate situaţiile clinice să prevadă răspunsul
la umplere.
Date fiind dificultăţile întâmpinate - la pacienţii
critici sub ventilaţie mecanică - în sensul determinării
şi monitorizării cu precizie a presarcinii ambilor
ventriculi atât prin evaluarea clasică presională (PVC,
PCP) cât şi prin cea volumetrică (VTDVD,
măsurarea echografică a STDVS,GEDV,ITBV),
interesul clinicienilor se îndreaptă tot mai mult către
noi metode care sunt capabile să efectueze o predicţie
precisă a răspunsului hemodinamic la umplere.
Prin urmare au fost propuşi pentru a ajuta
intensivistul la luarea unei decizii privind administrarea
de lichide volemice mai mulţi parametri ai
“dependenţei de presarcină” a debitului cardiac.
Evaluarea „dependenţei de presarcină” a
debitului cardiac necesită analizarea poziţiei pe curba
lui Frank-Starling a funcţiei celor doi ventriculi.
Dată fiind incapacitatea parametrilor clasici
(PVC, PCP, PAS) de a evalua cu acurateţe presarcina
cardiacă,precum şi evidenţa că efectuarea unei probe
de umplere volemică la un pacient critic poate fi nu
numai inutilă ci şi periculoasă, soluţia posibilă atunci
când pacientul este ventilat mecanic controlat constă
în utilizarea variaţiilor volumului de ejecţie sistolic
(VES) induse de către ventilaţia mecanică în scopul
determinării „dependenţei de presarcină” a debitului
cardiac.
Efectele ventilaţiei mecanice asupra sistemului
cardiovascular sunt cunoscute de multă vreme dar
abia în ultimii 10-15 ani au început să fie folosite în
monitorizare efectele specifice ale acesteia în eviden-

ţierea dependenţei de presarcină a debitului cardiac.
Pe scurt, deşi inspirul mecanic cu presiune
pozitivă induce modificări de presarcină a ambilor
ventriculi, efectul dominant este scăderea returului
venos către ventriculul drept.
Scăderea returului venos către cordul drept induce
o diminuare tranzitorie a volumului de ejecţie sistolic
al VD, care datorită aranjamentului ventricular VDVS „în serie”, se transmite câteva bătăi cardiace mai
târziu către VS rezultând astfel o diminuare ciclică şi
a volumului de ejecţie sistolic (VES) al VS.
Deoarece proprietăţile mecanice ale peretelui
arterial nu variază de la o bătaie cardiacă la alta, aceste variaţii ale VES induc variaţii proporţionale ale
presiunii arteriale (PA), în particular variaţii ale presiunii arteriale sistolice (PAS), ritmate de către ventilaţie.
Variaţiile PA pot fi cuantificate fie ca variaţii ale
PA diferenţiale (sau presiunea pulsului) (& PP), fie
ca variaţii ale presiunii arteriale sistolice (VPS).
Interesul pentru studiul variaţiilor respiratorii ale PA
(fie că este vorba despre & PP, fie că este vorba
despre VPS) este mai mult decât justificat dacă ne
raportăm la curbele lui Starling:
- deoarece inspirul mecanic produce variaţii
ciclice ale presarcinii ventriculare, variaţiile de mare
amplitudine ale PA vor traduce variaţii de mare
amplitudine ale VES ale celor doi ventricului. În acest
caz cei doi ventriculi „lucrează” pe panta ascendentă
a curbei lui Starling, VES este „dependent de
presarcină” şi va creşte în caz de umplere.
- variaţiile de mică amplitudine ale PA, traduc
variaţii mici ale VES, deci cel puţin unul dintre
ventriculi „lucrează” pe partea plată a curbei lui
Starling, VES este „non-dependent de presarcină” şi
nu va creşte după repleţie volemică.
Limitele utilizării acestor metode sunt reprezentate de faptul că pacientul trebuie să fie ventilat
mecanic controlat, ritmul cardiac trebuie să fie regulat,
iar toracele să fie închis.
Avantajul net al metodelor care utilizează
„dependenţa de presarcină“ a debitului cardiac la
pacienţii sub ventilaţie mecanică, faţă de metodele
presionale clasice, constă în faptul că aceste metode
noi traduc comportamentul global al cordului la
umplere (oricare dintre aceste metode estimează
comportamentul VESVS aproape în timp real) şi nu
sunt măsurători statice ale unor parametri care
măsoară doar indirect presarcina.
De altfel, studiile din literatura de specialitate a
ultimilor 4-5 ani nu contenesc să evidenţieze avantajele
acestui nou model de explorare şi monitorizare hemodinamică şi să îndemne la utilizarea lui pe scară mai
largă, în detrimentul monitorizării invazive
clasice. 1,6,10,21
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2. GHIDURI ŞI ALGORITME DE
EVALUARE, MONITORIZARE,
OPTIMIZARE A STATUSULUI
HEMODINAMIC BAZATE PE
UTILIZAREA UNUI SIMPLU
CATETER CENTRAL
(MĂSURAREA PVC SAU PAD)

<8mm.Hg.

8-12 mm.Hg
PAM

<70 %
?> 70 %

se măsoară variaţiile PVC
la sfârşitul probei de
umplere
?
↓?
↓?
↓
<2
2–5
>5
↓?
se aşteaptă 10 min.
STOP umplere
( nu hipovolemia este cauza şocului)

Un algoritm interesant bazat pe combinaţia PVC,
PAM, ScvO2 a fost propus şi validat de către Rivers
în tratamentul iniţial şi precoce al şocului septic.25
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ScvO 2

>?70 %
transfuzie pt.
Ht ? 30 %
< 70 %
INOTROP

NU

?
↓
se măsoară variaţiile PVC în
cursul probei de umplere
?
?
↓
↓
<5
>5
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< 65 mm.Hg ? vasoconstrictor
> 90 mm.Hg ? vasodilatator

>
? 65 sau ?< 90

200 ml. dacă PVC < 8mmHg
100 ml. dacă 8< PVC < 14mmHg
50 ml. dacă PVC > 14mmHg

↓?
>2

VOLUM

PVC

↓ ↓

PVC sau PAD s-a dovedit a nu fi ca
parametru hemodinamic un bun predictor al
răspunsului debitului cardiac la administrarea de
volum.5,6,21,22
Cu toate acestea, PVC rămâne încă un
parametru hemodinamic popular, utilizat în
diverse ghiduri sau protocoale în care valorile
foarte mici ale PVC ( < 5-6 mm.Hg), la pacientul
hipotensiv cu semne de debit cardiac scăzut
impun administrarea de volum.
După Shoemaker, dacă complianţa
ventriculară este normală atunci valoarea PVC
optimă este de 8-10 mm.Hg.,iar în cursul
probelor de umplere PVC nu trebuie să
depăşească 14-16 mm.Hg.23
Există şi algoritme de evaluare şi terapie
hemodinamică bazate pe modificările PVC în
cursul unei probe de umplere,abordare nu
tocmai corectă din punct de vedere fiziopatologic
Astfel,un pacient cu semne de DC scăzut
şi hipoperfuzie preiferică monitorizat cu un
simplu cateter central, poate fi supus unei probe
de umplere: 24
Se administrează volum în 10 minute astfel:

Oxigenoterapie
±
IOT + VM
?
↓
- cateter venos central
+
- cateter arterial
?
↓
sedare ± curarizare
sau
sedare + curarizare

OBIECTIVE
atinse
DA
Internare în ATI

3. GHIDURI ŞI ALGORITME DE
EVALUARE, MONITORIZARE,
OPTIMIZARE A STATUSULUI
HEMODINAMIC BAZATE PE
UTILIZAREA CATETERULUI ARTERIAL PULMONAR (TIP SWAN-GANZ)
Faptul că PCP nu este un parametru hemodinamic
ideal în evaluarea statusului volemic este deja
binecunoscut.
Numeroase studii au demonstrat că PCP poate
servi mai degrabă ca parametru care să dicteze
stoparea repleţiei volemice la pacientul critic, decât
ca parametru care poate afirma existenţa hipovolemiei
(cu exccepţia situaţiilor când valorile PCP sunt foarte
mici 1-5 mm.Hg) şi poate ghida în consecinţă umplerea.
Există de fapt numeroase motive datorită cărora
PCP nu este un indice fiabil de diagnostic al
hipovolemiei, în special la pacientul critic ventilat
mecanic.

Datorită distribuţiei gravitaţionale a circulaţiei
pulmonare, relaţia de egalitate PCP=PAS poate fi
sever compromisă de către hipovolemie. Acelaşi efect
îl poate avea ventilaţia mecanică cu valori mari ale
PEEP sau asocierea hipovolemie – PEEP mare ce
sumează şi majorează discrepanţa PCP – PAS.
În funcţie de distribuţia gravitaţională apico-bazală
a fluxului sanguin pulmonar, West a descris 3 zone
distincte în funcţie de relaţia dintre: presiunea alveolară
(P alv), presiunea arterială pulmonară (PAP) şi
presiunea venoasă pulmonară (PVP):
- Zona 1: P alv > PAP > PVP (capilarele intraalveolare sunt colabate);
- Zona 2: PAP > P alv > PVP (capilarul este
comprimat la capătul sau venos). Fluxul sanguin
pulmonar în zona 2 este dependent de gradientul PAP
– Palv şi creşte de sus în jos;
- Zona 3: PAP > PVP > Palv (capilarele intraalveolare sunt deschise şi fluxul sanguin este mare
datorită gradientului arterio-venos pulmonar).
Pentru ca PCP să măsoare într-adevăr PVP şi
deci PAS sau PTDVS, capilarele pulmonare trebuie
să fie complet deschise, adică cateterul să se afle
într-o zonă West 3.
Dacă extremitatea cateterului se află însă într-o
zonă 1 sau 2, presiunea înregistrată după umflarea
balonaşului (PCP) se echilibrează cu Palv şi nu cu PVP
(PAS), deci pe monitor vom citi presiunea alveolară
şi nicidecum un parametru care evaluează PRVS.
Repartiţia pulmonară a zonelor 3 şi a zonelor
“non-3” depinde deci de raportul P alv/PVP.
Hipovolemia, prin scăderea PVP, va mări
suprafaţa zonei “non-3” (transformănd o zonă 3
într-o zonă “non-3”), iar ventilaţia mecanică cu
presiune pozitivă, datorită creşterii presiunii alveolare,
va majora posibilitatea ca la pacientul hipovolemic
valoarea cifrică citită pe monitor să reprezinte măsura
presiunii alveolare şi nu a PVP.
Aceste consideraţii explică inabilitatea PCP de a
evidenţia cu acurateţe hipovolemia la pacientul
ventilat mecanic.
O altă situaţie particulară este cea în care PCP
(PAS) este mai mică decât PTDVS. În toate cazurile
de scădere a complianţei VS (boală coronariană, cord
dilatat), contracţia atrială presistolică este o adevarată
lovitură de forţă aplicată unui VS puţin compliant şi
care creşte brutal PTDVS fără efect semnificativ
asupra PAS medii. În aceste cazuri PTDVS
corespunde cel mai bine peak-ului undei „a” de pe
curba PCP.
În fine, alterarea relaţiei PTDVS–VTDVS
datorată tulburărilor de complianţă şi/sau relaxare
ventriculară prezente la pacienţii coronarieni
(ischemie, dilatare, hipertrofie, remaniere ventriculară),

face ca valoarea PCP să nu mai reflecte corect
mărimea VTDVS: pacienţii coronarieni pot fi
hipovolemici, dar în acelaşi timp pot avea valori ale
PCP normale sau chiar supranormale.
În plus, pacienţii de terapie intensivă pot prezenta
modificări ale complianţei ventriculare legate şi de alte
circumstante: hipotermie, administrare de inotrope Dadrenergice etc.
Există studii serioase care au documentat slaba
corelare a PCP cu volumul tele-diastolic al VS . 22,26
Spre deosebire de situaţia fiziologică în care
debitul cardiac este maximal la valori ale PCP în jur
de 12 mm Hg, la pacientul critic sub ventilaţie
mecanică, cu posibilă afectare a complianţei
ventriculare performanţa cardiacă devine maximală
la valori mai mari ale PCP (Shoemaker propune ca
valori optime PCP = 14-16 mm Hg), dar este dificil
de precizat valoarea PCP la care curba performanţei
cardiace se aplatizează şi umplerea devine
periculoasă. 27
Acelaşi autor recomandă ca în nici un caz să nu
se depaşească valori ale PCP de 18-22 mm Hg.27
Prezentăm în continuare diverse protocoale şi
algoritme de evaluare a statusului hemodinamic şi de
terapie a dezechilibrelor hemodinamice, bazate pe
analiza parametrilor furnizaţi de către cateterul SwanGanz.
ALGORITM Nr. 1
Regulile 7-3 pentru adaptatrea terapiei volemice
la pacientul critic descrise de către Weil
(1979),modificate de către Vender (1991), utilizează
modificarea PCP la umplere ca şi ghid în evaluarea
statusului volemic.28
Dacă ventriculul este supra-umplut,atunci pentru
modificări mici de volum vor apare modificări mari
de presiune (PCP) ( complianţă scăzută).
PCP iniţial
PCP < 10 mmHg
PCP 10-15 mmHg
PCP > 15 mmHg

Administrare volum
200 ml în 10 min.
100 ml în 10 min.
50 ml în 10 min.

Răspuns
creşterea PCP cu >7 mmHg
creşterea PCP cu 3-7 mmHg
creşterea PCP încă >3 mmHg
creşterea PCP cu <3 mmHg

Terapie
STOP umplere
aşteaptă 10 min.
STOP umplere
continuă umplerea

Atragem însă încă odată atenţia că estimarea
presiunilor de umplere (PCP, PVC) reprezintă deseori o evaluare prea grosieră şi nefiabilă a presarcinii.
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Evaluarea, monitorizarea şi terapia hemodinamică
a pacientului critic se poate baza pe măsurarea
simultană a presarcinii (PCP cu ajutorul cateterului
arterial pulmonar, PVC cu un cateter venos central
sau măsurarea echocardiografică a volumului telediastolic) şi a performanţei miocardice (debitul cardiac
prin intermediul cateterului arterial pulmonar sau prin
altă metodă,lucrul mecanic indexat dezvoltat de
ventriculul stâng –LVSWi- sau măsurarea
echocardiografică a fracţiei de ejecţie).29,30
Este vorba de fapt de o extrapolare a legii FrankStarling în condiţiile practicii clinice prin urmărirea
relaţiei dintre presarcină (PCP,PVC etc.) şi
performanţa sistolică (debitul/indexul cardiac sau
volumul bătaie).
Rezultatele acestor măsurători simultane pot duce
la patru situaţii diferite în funcţie de o performanţă
miocardică „scăzută” sau „crescută” şi de o presarcină
„scăzută” sau „crescută”.
În cele ce urmează referirile sunt făcute în funcţie
de datele furnizate de cateterul arterial pulmonar, dar
pot fi construite tabele asemănătoare utilizând alţi
parametri.
Comparând cu situaţia PCP normal – DC normal,
un DC scăzut asociat cu o PCP scăzută ar reflecta
un status hipovolemic (cadranul III), în timp ce o PCP
crescută, poate indica o congestie pulmonară izolată
(hipervolemie, complianţă scăzută) (cadranul II) sau
în asociere cu DC scăzut defineşte tabloul sindromului
de debit cardiac scăzut prin deficit de contractilitate
(insuficienţă cardiacă congestivă până la şoc cardiogen
(cadranul IV) .

Index cardiac (IC)

Normal

Congestie
Pulmonară

II

Diuretice
Vasodilatatoare

2,2
III

IV
Repleţie
volemică

0

Inotrope-vasodilatatoare
BCIA

Tabel B

18

PCP

ALGORITM Nr. 3

&
contractilitate
crescuta

contractilitate
norm ala

contractilitate

scazuta

PCP

Cadran 1: funcţie normală
Cadran 3: congestie pulmonară

Cadran 2: hipovolemie
Cadran 4: insuficienţa cardiaca

ALGORITM Nr. 4
Algoritm pentru terapia stărilor de “low-flow”
post chirurgie cardiacă 31 (vezi figura alăturată).
ALGORITM Nr. 5

2,2
III
Hipoperfuzie
periferică

0
0

IV
Congestie pulmonară
şi
hipoperfuzie periferică

18

PCP

În funcţie de plasarea într-un anume cadran se
poate imagina şi o strategie terapeutică, aşa cum
rezultă din figura alăturată.
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Fără
terapie

II

I

Tabel A

Index cardiac (IC)

ALGORITM Nr. 2

I

LVSWI (g/m2/bataie)

PCP şi PVC oferă doar o evaluare cantitativă a
supraumplerii sau subumplerii adică doar valorile mari
sau mici oferă date corecte,în timp ce valorile
intermediare sunt dificil de interpretat.
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În plus faţă de abordul clasic al algoritmului nr.2,
poate fi folosit un ghid bazat pe valorile DC (mai precis
ale IC) şi ale presiunii arteriale medii (PAM), dezvoltat
iniţial în chirurgia cardiacă. 32
La acesta se mai adaugă încă doi parametrii care
pot fi măsuraţi cu ajutorul cateterului Swan-Ganz :
PCP şi SvO2. 32
Explorarea echocardiografică (transtoracică sau
transesofagiană) poate întregi tabloul hemodinamic
prin măsurarea fracţiei de ejecţie a ventriculului stâng.

Totuşi, înainte de iniţierea
terapiei cu un vasodilatator arterial
PAM, PVC, PCP, DC scăzute
trebuie eliminată hipovolemia ca
etiologie posibilă, din moment ce
1. Repleţie volemic?
hipertensiunea postoperatorie este
frecvent o manifestare a hipovolemiei.
PAM, DC normale
PCP>15, DC scăzut
Repleţia volemică la astfel de
Rezultat satisfăcător
Insuficienţ a de VS
pacienţi va avea ca rezultat nor2. Inotrope
malizarea presiunii arteriale cu o
creştere marcată a DC. Dacă nu
este luat în calcul diagnosticul de
PAM, DC, PCP, RVS normale RVS>1500, DC scăzut
hipovolemie, administrarea unui
Rezultat sat
isfăcător
Vasoconstricţie
vasodilatator arterial va fi prost
tolerată: presiunea arterială va
3. Vasodilatatoare
scădea semnificativ, dar volumul
bătaie nu va creşte .
PAM, DC, PCP, RVS normale
PCP<15, DC scăzut
Dacă pacientul este hipertensiv
Rezultat satisfăcător
Hipovolemie
şi normovolemic vasodilatatoarele
arteriale sunt foarte eficiente privind
4. fluide i.v.
normalizarea balanţei de oxigen atât
periferic (datorită creşterii DC), cât
şi
la nivel miocardic (datorită scăderii
PAM, DC, PCP, RVS normale PCP>15, RVS<1000, DC scăzut
consumului miocardic de oxigen).
Rezultat satisfăcător Insufici enţ ? de VS no responsiva
ALGORITM Nr. 4

5.Dispozitiv de asistare a VS

2. Hipertensiune sistemică cu
un DC crescut sau normal.
Cauzele cele mai frecvente ale
acestui tablou sunt durerea postoperatorie şi frisonul. Abia după tratarea
Recuperare a funcţiei VS
6. Transplant cardiac
sau excluderea acestor cauze trebuie
Rezultat satisfăcător
luată în discuţie administrarea unui
vasodilatator. În caz contrar, acţionând simptomatic prin scăderea presiunii arteriale în
În plus, faţă de catalogarea DC ca „normal”,
momentul în care pacientul are un consum de oxigen
„scăzut” sau „crescut”, DC ar trebui mai degrabă
evaluat ca adecvat sau neadecvat în funcţie de
crescut nu obţinem nici un beneficiu, ci din contră
putem dezechilibra balanţa de oxigen la nivel
necesităţile periferice. Valorile SvO2 traduc tocmai
echilibrul existent între transportul de oxigen şi
miocardic. Din moment ce această situaţie este în
extracţia de oxigen. Din moment ce o SvO 2 normală
mod tipic asociată cu un status hiperadrenergic, C2 –
(> 75 %) traduce o extracţie periferică a oxigenului
agonistele centrale şi D – blocantele adrenergice
normală, se consideră că reflectă şi un DC adecvat
periferice sunt deseori utile pentru scăderea tonusului
relativ la necesităţile tisulare.
simpatic.
Algoritmul Nr.4 descrie un astfel de ghid luând
în calcul în principal valorile PAM şi ale DC şi în ca3. Hipotensiunea asociată cu un DC scăzut.
re apar şase tipuri teoretice de tablouri hemodinamice.
Tratamentul iniţial al pacientului aflat în această
situaţie necesită optimizarea PCP. Dacă PCP este
1. Hipertensiune sistemică cu debit cardiac
scăzut (status hipovolemic) pacientul beneficiază de
scăzut.
repleţie volemică. Dacă PCP este mult crescut (PCP
În acest caz, de obicei se administrează
> 18 mm Hg)apreciem că este vorba de un deficit de
vasodilatatoare arteriale pentru a scădea postsarcina
contractilitate şi vom administra inotrope.
VS, scăzând astfel presiunea arterială şi corectând
Echocardiografia transesofagiană (TEE) este de
simultan DC scăzut. Această situaţie constituie cel
mare folos în aceste cazuri, deoarece este capabilă
mai frecvent tablou hemodinamic care apare după
să diferenţieze disfuncţia sistolică (FE scăzută,cord
intervenţiile din chirurgia cardiacă.
dilatat) de cea diastolică.

Actualit\]i <n anestezie, terapie intensiv\ [i medicin\ de urgen]\
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Hiperdinamicã

5.

6.

2.

Hiperdinamic

Hiperdinamic

Hiperdinamic

Hipotensiune

Normotensiune

Hipertensiune
? D blocante

Vasoconstrictoare

Functia ventriculara

5.

2.

Hipotensiune
PCP scãzut ? Vol.
crescut ? Inotropi
Vasopresoare ?

3. Hipoperfuzie

Hipertensiune

Normal

4. ? Vasodilatatoare

Vasodilatatoare

1.? Vas odila tato are

perifericã

PCP scãzut ? Volum
crescut ? Inotrop

Algoritm Nr.5

Hipovolemie ?
Contractilitate ?

Hipovolemie ?

60
100
Presiunea arterialã medie (mm.Hg.)

4. Debit cardiac scăzut cu o presiune
sanguină sistemică normală.
Evaluarea presarcinii va ajuta la distincţia între
hipovolemie şi contractilitate scăzută. Existenţa
normotensiunii permite reducerea selectivă a
postsarcinii (vasodilatatoare), dar trebuie luată în
calcul şi hipovolemia eventual asociată.
Dacă sindromul de debit cardiac scăzut este însoţit
de o presarcină (PCP) normală sau crescută este
importantă alegerea unui drog inotrop cu propietăţi
vasodilatatoare arteriale cum ar fi dobutamina,
amrinona sau enoximona.

Este obligatorie evaluarea funcţiei ventriculare
atunci când se ia în calcul administrarea de vasoconstrictoare deoarece administrarea unui C-agonist pur
cum ar fi fenilefrina este prost tolerată dacă funcţia
cardiacă este alterată. În situaţiile de graniţă sunt mai
adecvate adrenalina sau noradrenalina care combină
efectele C şi D.
Efectul inotrop indus de stimularea D-receptorilor
cardiaci va atenua potenţialul efect nociv al creşterii
presarcinii asupra funcţiei cardiace. În caz de
hipotensiune refractară, trebuie luată în calcul inserţia
unui balon intra-aortic de contrapulsaţie cu scopul de
a creşte fluxul sanguin coronarian diastolic şi de a
reduce consumul miocardic de oxigen.
În cazul hipotensiunii cu DC normal,după
evaluarea PCP, soluţia este tot administrarea de
vasoconstrictoare dacă hipotensiunea este marcată.

5. Hipotensiune sistemică cu DC crescut
(hiperdinamic – hipotensiv)
În acest subgrup principala preocupare o
constituie presiunea de perfuzie coronariană. Acest
tablou hemodinamic (asemănător statusului hiperdinamic din SIRS, sepsis, şocul septic) poate răspunde
la tratamentul simplu cu vasopresoare.
Scopul terapiei îl constituie atât creşterea presiunii
sanguine sistemice la nivele adecvate, cât şi
îmbunătăţirea perfuziei periferice.
Acest tablou hemodinamic pare să apară mai des
atunci când este folosită cardioplegia caldă.

6. Hiperdinamic – normotensiv.
Manipularea hemodinamică a unui astfel de
pacient este mai puţin importantă decât evaluarea
hemodinamică frecventă.
Dacă pacientul revine la un status normal: normodinamic-normotensiv nu are rost nici un fel de intervenţie terapeutică. Dacă însă evoluează spre un status
hiperdinamic-hipertensiv (pe măsură ce pacientul se
trezeşte) vom apela la analgezice, vasodilatatoare,
simpatolitice. În sfârşit, dacă starea pacientului se
modifică spre un status hiperdinamic – hipotensiv sunt
necesare droguri vasoconstrictoare.

Prezenţa unui sindrom de debit cardiac scăzut
prin deficit de contractilitate în ciuda unui suport
farmacologic „maximal” impune asistarea mecanică
( balon intra-aortic de contrapulsaţie).
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4. GHIDURI ŞI ALGORITME DE
EVALUARE, MONITORIZARE,
OPTIMIZARE A STATUSULUI HEMODINAMIC BAZATE PE UTILIZAREA
PARAMERTILOR VOLUMETRICI
Parametrii volumetrici care pot fi utilizaţi fie
singuri (ca indici ai presarcinii), fie împreună cu valori
măsurate ale debitului cardiac (construcţia unor curbe
teoretice debit-volum) sunt:
- măsurarea volumului telediastolic indexat al
ventriculului drept (VTDVDi) cu ajutorul unui cateter
arterial pulmonar (tip Swan-Ganz) modificat
- suprafaţa telediastolică indexată a ventriculului
stâng (STDVSi), măsurată echocardiografic
- măsurarea volumului sanguin intratoracic
(ITBV) şi a volumul telediastolic global (GEDV), cu
ajutorul tehnologiei PiCCO.
VTDVDi este un parametru mai bun decât PCP
în evaluarea presarcinii dar utilizarea sa este
nerecomandată la pacienţii tahicardici (>150/min), cu
ritm cardiac neregulat,insuficienţă tricuspidiană.
Astfel:9,33
- valorile VTDVDi<90 ml/m2 impun administrarea de volum în scopul creşterii DC
- valorile VTDVDi>140 ml/m2 semnalează inutilitatea administrării de volum în scopul creşterii DC
- valorile VTDVDi intermediare (90-140 ml/m2)
nu sunt predictive pentru răspunsul DC la umplere.
STDVSi măsurată echocardiografic are o
valoare normală de 8 – 11 cm2/m 2.
Astfel: 21,34-36
- valorile STDVSi < 7 cm2/m 2 au semnificaţie de
hipovolemie.
- valorile STDVSi < 5 cm2/m 2 impun administrarea de volum în scopul creşterii DC
- valorile STDVSi>20 cm 2/m2 semnalează inutilitatea administrării de volum în scopul creşterii DC
- valorile STDVSi intermediare (5 - 20 cm2/m2)
nu sunt predictive pentru răspunsul DC la umplere.
Oricum, STDVSi explorează doar ventriculul stâng.
ITBV şi GEDV sunt indici ai presarcinii mai
buni ca parametrii presionali (PVC,PAD,PCP).
Astfel: 21,22,37- 43
- valorile GEDV< 600 ml/m2 impun administrarea
de volum în scopul creşterii DC
- valorile GEDV>800 ml/m2 semnalează inutilitatea administrării de volum în scopul creşterii DC
- valorile GEDV intermediare (600-800 ml/m2)
nu sunt predictive pentru răspunsul DC la umplere
- valorile ITBV < 750 ml/m2 impun administrarea
de volum în scopul creşterii DC
- valorile ITBV>1000 ml/m2 semnalează inutilitatea administrării de volum în scopul creşterii DC

- valorile ITBV intermediare (750-1000 ml/m2)
nu sunt predictive pentru răspunsul DC la umplere.
ITBV şi GEDV nu pot fi utilizaţi la pacienţii cu:
anevrisme de aortă, şunturi intra-cardiace, pneumotorax.
În concluzie:
- parametrii volumetrici măsoară cel mai corect
presarcina „statică”
- cei mai fiabili parametrii volumetrici par a fi
ITBV şi GEDV, deoarece explorează ambii ventriculi
- parametrii volumetrici (VTDVDi, STDVSi,
ITBV, GEDV) au valoare predictivă pentru răspunsul
DC la umplere doar la valori foarte mici sau foarte mari
- valorile intermediare ale parametrilor volumetrici
nu au valoare predictivă privind răspunsul DC la
umplere, deoarece aspectul curbei care descrie relaţia
dintre presarcină şi volumul bătaie (DC) depinde şi
de contractilitate.
Creşterea volumului bătaie (deci a DC) ca rezultat al creşterii presarcinii depinde de presarcina bazală când presarcina este foarte mică sau foarte mare.
Dar creşterea volumului bătaie depinde în
principal de de panta curbei lui Starling, adică de contractilitatea miocardică pentru valori diverse ale presarcinii:
- în scopul de a utiliza însă şi valorile intermediare
ale parametrilor volumetrici în predicţia răspunsului
la umplere fără a provoca o iatrogenie, clinicianul
poate efectua „testul ridicării pasive a picioarelor
pacientului” care mimează efectul hemodinamic al
unei administrări rapide de 300-400 ml de coloizi.
Analizarea efectului manevrei asupra evoluţiei
DC va face diferenţa între pacienţii care pot beneficia de repleţie volemică (DC creşte cu>15 % din
valoarea bazală) şi cei la care umplerea vasculară nu
numai că nu este benefică, dar poate avea efecte
negative(DC creşte cu < 15 % din valoarea
bazală).21,44
- sistemul PiCCO oferă în plus posibilitatea
măsurării apei extravasculare pulmonare (EVLW).

5. GHIDURI ŞI ALGORITME DE
EVALUARE, MONITORIZARE, OPTIMIZARE A STATUSULUI HEMODINAMIC
BAZATE PE UTILIZAREA PARAMETRILOR DINAMICI AI „DEPENDENŢEI
DE PRESARCINĂ” (PDDP)
Parametrii dinamici ai dependenţei de presarcină
a debitului cardiac reflectă variaţiile respiratorii ale
volumului bătaie a ventriculului stâng şi sunt extrem
de utili clinicianului în predicţia răspunsului la umplere
deoarece oferă informaţii despre poziţia celor doi ventriculi pe curba lui Starling.
Actualit\]i <n anestezie, terapie intensiv\ [i medicin\ de urgen]\
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Dacă volumul bătaie variază semnificativ în
cursul unui ciclu respirator, acest fenomen traduce
faptul că debitul cardiac este dependent de presarcină
(DP) şi că ambii ventriculi lucrează pe porţiunea
ascendentă a curbei lui Starling.
În mod clasic, pacientul în “stare de şoc” era
descris din punct de vedere clinic ca prezentând
următoarele semne: extremităţi reci şi umede, puls
depresibil, tahicardie, oligurie, alterarea statusului
mental, tensiune arterială normală, scăzută sau chiar
crescută.
Toate acestea sunt de fapt “semne de debit cardiac scăzut” datorate reacţiei secundare catecolice
cu vasoconstricţie periferică şi splahnică (reacţia hipodinamică), care maschează scăderea debitului cardiac, menţinând tensiunea arterială în limite normale,
dar cu preţul hipoperfuziei periferice.
În faţa unui astfel de pacient, se pune problema
diagnosticului diferenţial între cele două entităţi
fiziopatologice care pot genera tabloul clinic al
hipoperfuziei periferice descris mai sus: hipovolemia
severă (sau chiar şoc hipovolemic) şi insuficienţa
cardiacă congestivă (sau chiar şoc cardiogen).
Diagnosticul diferenţial între cele două entităţi
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descrise mai sus poate părea simplu la prima vedere deoarece, atât hipovolemia cât şi insuficienţa
cardiacă sunt stări de hipoperfuzie periferică (şi au
în comun scăderea semnificativă a debitului cardiac,
deşi prin mecanisme diferite) sau “low flow
states”, dar insuficienţa cardiacă asociază în plus
semne de congestie vasculară pulmonară (dispnee/
ortopnee, apoi raluri subcrepitante şi în final edem
pulmonar).
Desigur că formele extreme sunt uşor de
deosebit chiar şi clinic: edemul pulmonar nu poate fi
confundat cu şocul hipovolemic la un pacient cu
sângerare digestivă masivă şi exteriorizată.
Din păcate însă, în practica clinică curentă, şi
mai ales la pacientul critic, cele două entităţi
generatoare de hipoperfuzie periferică sunt deseori
greu sau chiar imposibil de deosebit numai pe baza
semnelor clinice şi a monitorizării non-invazive.
Diagnosticul diferenţial este dificil mai ales la
pacientul critic la care tulburarea hemodinamică s-a
instalat insidios, sau nu este extremă ca magnitudine,
sau în cazul în care, la acelaşi pacient, cele două
dezordini coexistă şi se intrică (pacient cardiac care
devine hipovolemic, sau dimpotrivă un pacient care

este hipovolemic sever şi suferă un infarct miocardic
cu insuficienţă de pompă).
Alteori, la pacienţii critici, chiar metodele
terapeutice pot masca cauza hipoperfuziei periferice:
un pacient ventilat mecanic poate să nu mai aibă raluri,
dar cauza debitului cardiac scăzut rămâne tot
insuficienţa de pompă.
Dificultatea unui diagnostic diferenţial corect,
poate bloca luarea unei decizii terapeutice sau chiar
poate produce o iatrogenie, cele două stări de
hipoperfuzie având terapii complet diferite: repleţie
volemică în principal (dar nu numai), în cazul
hipovolemiei şi tratament inotrop pozitiv (şi/sau
vasomodulator, diuretic, suport circulator mecanic,
etc.) în insuficienţa cardiacă congestivă.
Utilizarea PDDP permite predicţia răspunsului
debitului cardiac la umplere şi diagnosticul diferenţial
corect între „low flow states”. 1,6,10,45- 60
Propunem mai jos un algoritm original care
combină semnele de debit cardiac scăzut cu parametrii
hemodinamici ai dependenţei de presarcină a debitului
cardiac.
ALGORITM PDDP
Semne de DC ↓ prezente:
VPS > 12 mm.Hg şi & down > 3-4 mm.Hg
(în blocul operator)
& down > 5-6 mm.Hg
(în terapia intensivă)
sau
& PP > 9-12% (în blocul operator)
& PP > 13% (în terapia intensivă)
sau
SVV > 12%
sau
& SD (&
& V peak) > 12%
sau
& fad > 17%
sau
& vci > 12%
• Oricare dintre combinaţiile de mai sus traduc
dependenţa de presarcină,deci soluţia terapeutică este
administrarea de VOLUM.
• Dacă însă la semnele de DC scăzut se adaugă
valori inferioare ale PDDP -celor de mai sus - atunci
concluzia este inutilitatea administrării de volum în
scopul creşterii DC, ambii ventriculi lucrează pe
porţiunea plată a curbei lui Starling, iar soluţia
terapeutică este administrarea de INOTROPE ±
vasomodulatoare.
În consecinţă, în faţa unui pacient sub ventilaţie
mecanică controlată, cu semne de debit cardiac scăzut

(semne clinice clare sau măsurători ale DC/IC),
utilizarea PDDP permite diferenţiera între
hipoperfuzia prin hipovolemie şi hipoperfuzia prin
deficit de contractilitate miocardică.
Nu trebuie omis faptul că nu întotdeauna
administrarea de fluide (volum) produce o creştere
reală a presarcinii.
Astfel, în cazul pacienţilor cu complianţă
ventriculară mult diminuată (cord ischemic sau dilatat)
administrarea de volum produce creşterea presiunii
intracavitare într-o măsură mult mai mare decât
creşterea volumului cavităţii (presarcina).
De asemenea, la pacienţii septici s-a observat
că administrarea aceleiaşi cantităţi de lichide va
produce o creştere a presarcinii diferenţiată, cu atât
mai mare cu cât dimensiunile cordului preumplere erau
mai mici.
Mai pot interveni şi alţi factori care pot influenţa
repartiţia volumului administrat: presiunea intratoracică
şi mărimea capacitanţei venoase (de obicei crescută
in sepsis). În aceste cazuri, scăderea presiunii
intratoracice şi administrarea unui venoconstrictor pot
realmente contribui la creşterea presarcinii prin
administrarea de fluide.

RECOMANDĂRI GENERALE
PRIVIND METODELE DE
MONITORIZARE HEMODINAMICĂ
LA PACIENTUL CRITIC
a. Pacient critic în respiraţie spontană sau
orice tip de ventilaţie mecanică, alta decât cea
controlată în volum:
• monitorizare invazivă minimală :
- EKG (toate derivaţiile plus segment ST)
- SpO2
- sondă urinară
- cateter arterial pentru: monitorizarea presiunii
arteriale, gaze sanguine,lactat,etc.
- cateter venos central pentru: măsurarea
PVC(PAD), ScVO2, administrare droguri
• monitorizare invazivă avansată:
- monitorizare invazivă minimală
plus
- cateter arterial pulmonar (Swan-Ganz) simplu
pentru monitorizarea: DC/IC, PCP, PAD, PAP, RVS,
RVP, LVSWi, RVSWi, SvO2
sau
- cateter arterial pulmonar modificat: fie pentru
măsurarea DC continuu,sau SvO 2 continuu,sau
VTDVDi şi FEVD
• monitorizare combinată avansată:
- monitorizare invazivă minimală
plus
Actualit\]i <n anestezie, terapie intensiv\ [i medicin\ de urgen]\

91

- măsurarea noninvazivă a DC/IC prin metoda
bioimpedanţei toracice (aparat Hemo-Sapiens)
• monitorizare invazivă optimală :
- monitorizare invazivă minimală
plus
- monitorizare PiCCo pentru : DC/IC continuu,
ITBV, GEDV, EVLW.
• Atenţie: Echocardiografia transtoracică reprezintă o «metodă complementară», care aduce un plus
de informaţie la oricare din opţiunile de mai sus.
b. Pacient critic ventilat mecanic controlat
în volum (ritm sinusal,torace închis)
• monitorizare invazivă minimală :
- EKG (toate derivaţiile plus segment ST)
- SpO2
- sondă urinară
- cateter arterial pentru:
- măsurarea VPS, &down, & up
(parametrii dinamici DP !)
- monitorizarea presiunii arteriale,
gaze sanguine,lactat,etc.
- cateter venos central pentru: măsurarea PVC
(PAD), ScVO2, administrare droguri
• monitorizare combinată avansată:
- monitorizare invazivă minimală
plus
- o metodă de măsurarea noninvazivă a DC/IC :
- metoda bioimpedanţei toracice
(aparat Hemo-Sapiens)
- metoda reinhalării parţiale CO2
(aparat NICO 2)
- măsurarea echocardiografică
(convenţională sau aparat HemoSonic)
• monitorizare invazivă avansată:
- monitorizare invazivă minimală
plus
- cateter arterial pulmonar(Swan-Ganz) simplu
pentru monitorizarea: DC/IC, PCP, PAD, PAP, RVS,
RVP, LVSWi, RVSWi, SvO 2
sau
- cateter arterial pulmonar modificat : fie pentru
măsurarea DC continuu,sau SvO2continuu
• monitorizare invazivă avansată «ţintită
volumetric»
- monitorizare invazivă minimală
plus
- cateter arterial pulmonar modificat pentru
măsurarea VTDVDi
şi / sau
- echocardiografie transesofagiană (măsurare
STDVSi, kinetică parietală etc.)
• monitorizare invazivă suboptimală:
- monitorizare invazivă minimală
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plus
- monitorizare non invazivă echocardiografică a
parametrilor dinamici ai DP :
- & SD (& peak)
- & vci
- & fad (aparat HemSonic)
• monitorizare invazivă optimală :
- monitorizare invazivă minimală
plus
- monitorizare mini-invazivă complexă cu sistemul
PiCCO* sau LiDCO-PulseCO pentru:
- măsurarea continuă a DC/IC
- măsurarea automată a parametrilor
dinamici ai DP : SVV, ÄPP, VPS.
* Bineînţeles că utilizarea sistemului PiCCO pune
la dispoziţia clinicianului şi valorile: EVLW, ITBV, GEDV.
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