137

Indeks

A
Acard 86
Accupro® 64
acebutolol 55–57
Acesan 86
ACS zob. ostry zespół wieńcowy
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atorwastatyna 90
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Bayotensin® akut 60, 61
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- -, β 1 selektywne 55
- -, β1/2 nieselektywne 54, 55
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- - -, - interakcje z innymi lekami 62–63
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- - -, - soli 111
- - -, wartość lipidów we krwi 109–110
Cialis® interakcje 81
ciąża, dobór metody pomiaru ciśnienia
krwi 102
ciężkie choroby serca a glikozydy nasercowe 84
ciśnienie rozkurczowe 14
- skurczowe 14
ciśnienie tętnicze krwi, klasyfikacja
obszarów 16
- - -, kwasy omega-3 94
- - -, podział wartości 18
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-, naramienny automatyczny 101
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cykloamidyny pochodne 49
D
DART, badanie 34
dekompensacja 39–40
Delmuno® 60
DHP zob. dihydropirydyna
diastole zob. faza rozkurczowa
diazotan izosorbidu 79
dieta wzmacniająca serce 109
Digimerck® 83
digitoksyna 82
digoksyna 82, 83
Digostada® 83
Digoxin TEVA 83
- WZF 83
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dihydralazyna 73
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- - -, wskazania do stosowania 79
- - -, zastosowanie w nagłych wypadkach
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Dopegyt 71, 72
Doppelherz Aktiv Omega 3 95
Doxanorm 70
Doxar 70
dystres 115
dystrybucja tkanki tłuszczowej 106
E
Ebivol 56
echokardiografia z oceną przepływów
Dopplera 39
Egitromb 86
elektrokardiogram 31, 38
enalapryl 65
Encopirin 86
eprosartan 67, 69
Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia
Tętniczego, wytyczne 26
eustres 115
Exforge® HCT 60
F
faza rozkurczowa 10, 11
- skurczowa 10–11
felodypina 60, 61
FeloHEKSAL 61
fluwastatyna 90
furosemid 50
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grejpfrut 62, 68, 91
H
hiperkaliemia 8
hiperpotasemia zob. hiperkaliemia
hipertrofia mięśnia sercowego 37
hipokaliemia 7
hipopotasemia zob. hipokaliemia
homeostaza 3
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Hydrochlorotiazidum Polfarma 50
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hypertensive emergency 23
-, urgency 23
Hytrin 70
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-, dawkowanie 72
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-, interakcje 73
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koronarografia 31
krążenie wieńcowe 9–10
-, schemat 10
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Ł
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mięsień sercowy, budowa 8–9
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-, inhibitory reniny 76–77
-, inne choroby o podobnych objawach
22
-, leczenie objawowe 23
-, - przyczynowe 25–26
-, lukrecja 110
-, objawy 20
-, płucne, minoksydyl 76
-, porady przy wydawaniu leków
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terazosyna 70
Tertensif SR 50
tetraazotan pentaerytritolu 79
Teveten® 67
tiazydy 48–50, 53
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werapamil 60–63,
-, beta-blokery 45, 58
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niewydolności mięśnia sercowego 35
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-, - obszarów ciśnienia 15, 16, 21
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X
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- - -, leczenie 33
- - -, leki antyagregacyjne 84–88
- - -, objawy 30
- - -, PROCAM badanie i test 119–120
- - -, - określenie ryzyka zawału 120
Zocor® 90
Zyllt 86

2011-08-12 11:20:01

