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Semintra (telmisartan) 
Преглед на Semintra и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Semintra и за какво се използва? 

Semintra е ветеринарномедицински продукт, който се използва за намаляване на протеинурията 
(белтък в урината) и за лечение на високо кръвно налягане. Протеинурия може да се появи при 
хронично (продължително) бъбречно заболяване при котки, често срещано заболяване при по-
възрастни котки, характеризиращо се с прогресивно влошаване на бъбречната функция с 
времето. Високото кръвно налягане също е дългосрочен проблем на застаряващите котки, който 
може да се появи при хронично бъбречно заболяване, хипертиреоидизъм (свръхактивна 
щитовидна жлеза) и други заболявания. 

Как се използва Semintra? 

Semintra се предлага под формата на разтвор, който да се прилага през устата и се отпуска по 
лекарско предписание. Предлагат се две различни количества на активната субстанция в дозова 
единица: 4 mg/ml за намаляване на протеинурията и 10 mg/ml за лечение на високо кръвно 
налягане. Лекарството се прилага веднъж дневно през устата, като се използва предоставената 
мерителна спринцовка. Препоръчителната доза за намаляване на протеинурията е 1 mg 
телмисартан на килограм телесно тегло. За лечение на високо кръвно налягане се прилага 
начална доза от 2 mg телмисартан на килограм телесно тегло. След 4 седмици дозата може да се 
намали при котки със систолично кръвно налягане (SBP) по-малко от 140 mmHg. Целевото SBP е 
между 120 и 140 mmHg. 

Как действа Semintra? 

Активното вещество в Semintra, телмисартан, е „ангиотензин II рецепторен антагонист“, което 
означава, че блокира действието на хормона в организма, наречен ангиотензин II. Ангиотензин II 
е мощен вазоконстриктор (вещество, което свива кръвоносните съдове). Като блокира рецептора, 
с който обикновено се свързва ангиотензин II, телмисартан спира действието на хормона и 
позволява на кръвоносните съдове да се разширят. Това помага кръвното налягане да спадне, 
водейки до намаляване на белтъка в урината, което може да забави прогресията на бъбречното 
заболяване. 
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Какви ползи от Semintra са установени в проучванията? 

В практическо проучване при 224 котки с хронично бъбречно заболяване, предимно на възраст 
над 11 години, Semintra е също толкова ефективен за намаляване на протеинурията, колкото 
беназеприл, друг ветеринарномедицински продукт, използван за намаляване на протеинурията. 
Semintra понижава белтъка в урината през първите седем дни от началото на лечението. 

Във второ практическо проучване, обхващащо 294 котки с хипертония, със средна възраст 
13 години, 194 котки, на които се прилага Semintra веднъж дневно в продължение на 28 дни, 
имат намаление на SBP с 25 mmHg на 28-ия ден в сравнение с 11 mmHg при 100 котки, 
приемащи плацебо (сляпо лечение). В края на 28-те дни котките, третирани със Semintra, 
продължават лечението с още 92 дни и при тези котки намалението на SBP е с повече от 
20 mmHg за целия 4-месечен период на проучването. 

Какви са рисковете, свързани със Semintra? 

Най-честите неблагоприятни реакции, наблюдавани при Semintra, са леко и краткотрайно 
повръщане и диария (които е възможно да засегнат не повече от 1 на 10 котки, третирани с 
разтвор с количество на активната субстанция в дозова единица от 10 mg/ml). 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции, съобщени при Semintra, вижте листовката. 

Semintra не трябва да се дава на бременни или кърмещи котки. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

В случай на инцидентно поглъщане на Semintra незабавно да се потърси медицински съвет, като 
на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. Лицето, което прилага 
Semintra, трябва да избягва попадането му в очите. При контакт с очите те трябва да се 
изплакнат с вода. Ръцете трябва да се измиват след прилагане на продукта. Бременните жени 
трябва да са особено внимателни да избягват контакт с продукта. Лицата, които са 
свръхчувствителни към телмисартан или към други ангиотензин II рецепторни антагонисти, 
трябва да избягват контакт със Semintra. 

Защо Semintra е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Semintra са по-големи от рисковете и 
препоръча Semintra да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Semintra: 

На 13 февруари 2013 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Semintra, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Semintra може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Дата на последно актуализиране на текста 03-2018. 

 


	Какво представлява Semintra и за какво се използва?
	Как се използва Semintra?
	Как действа Semintra?
	Какви ползи от Semintra са установени в проучванията?
	Какви са рисковете, свързани със Semintra?
	Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното?
	Защо Semintra е лицензиран в ЕС?
	Допълнителна информация за Semintra:

