






FAST³ = Focussed Assessment with Sonography for 

Trauma, Triage and Tracking (Monitoring)

Cuprinde:

A-FAST³ = Abdominal - FAST³

T-FAST³ = Thoracic - FAST³

C-FAST³ = Cardiac - FAST³

V-FAST³ = Vascular - FAST³

Vet-BLUE = Bedside Lung Ultrasound

Examination
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AFS = Abdominal Fluid Scoring

 Permite diferențierea între “small bleeders” și
“big bleeders”, în funcție de nr. de puncte în care 

se observă fluid liber abdominal:

AFS 1 și 2 = “small bleeders”, în general NU 

necesită transfuzie, prognostic rezervat

AFS 3 și 4 = “big bleeders”, în general necesită
transfuzie, prognostic grav













































V - FAST³









• Ecografia T-FAST³, completată cu Vet-BLUE:

– Oferă indicii cu privire la existența

pneumotoraxului și a extinderii acestuia, a 

efuziunilor pleurale și a celor pericardice

– Permite efectuarea de toraco/pericardocenteze

ecoghidate, în scop diagnostic/terapeutic



• T-FAST³ presupune scanarea rapidă a pacientului

aflat, de regulă, în decubit lateral drept, apoi

întors în decubit lateral stâng, în 5 puncte:

– Punctul de plasare a drenului thoracic (Chest 

Tube Site - CTS), bilateral

– Punctul pericardic (PeriCardial Site - PCS), 

bilateral

– Punctul diafragmatico-hepatic (DH), comun cu 

A-FAST³



T-FAST³
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T-FAST³



T-FAST³ - Semnul Aligatorului



Chest Tube Site – GLIDE SIGN



Chest Tube Site – “B” LINES

Lung rockets



Chest Tube Site – efuziune

pleurala



Chest Tube Site – efuziune

pleurala si tumora toracica



PeriCardial Site – C-FAST³



PeriCardial Site – C-FAST³



DIAPHRAGMATICO - HEPATIC Site



DIAPHRAGMATICO - HEPATIC Site

V-FAST³



TEHNICA VET-BLUE

Adaptata dupa medicina umana:

VET = Veterinara

BLUE = Bedside Lung Ultrasound 

Examination

Este o extensie a T-FAST³, permitand o 

mai buna apreciere a pulmonului, in 

special sub aspectul extinderii

pneumotoraxului (redus, mediu, sever), 

prin detectarea “punctului pulmonar” 

– lung point.



TEHNICA VET-BLUE

Pacientul se examineaza, de regula, in decubit

sternal, mai rar in decubit lateral drept, apoi

stang.

Transductorul se plaseaza in patru puncte, pe

fiecare hemitorace, dupa cum urmeaza:

1. Punctul pulmonar caudodorsal (identic cu 

CTS din T-FAST³) – spatiile 8-9

2. Punctul pulmonar perihilar – la jumatatea

inaltimii toracelui, spatiile 6-7

3. Punctul pulmonar mijlociu – se suprapune

oarecum pe PCS din T-FAST³, spatiile 4-5

4. Punctul pulmonar cranial – in reg. axilara, 

membrul anterior se tractioneaza cranial, 

spatiile 2-3



TEHNICA VET-BLUE
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MULTUMESC PENTRU ATENTIE !

ÎNTREBĂRI ?!


