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Semintra (telmisartan) 
En oversigt over Semintra, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Semintra, og hvad anvendes det til? 

Semintra er et veterinærlægemiddel, der anvendes hos katte til at mindske proteinuri (protein i 
urinen) og for højt blodtryk. Proteinuri kan forekomme hos katte med kronisk (langvarig) nyresygdom. 
Det er en almindelig sygdom hos ældre katte, der er karakteriseret ved en gradvis forværring af 
nyrefunktionen over tid. For højt blodtryk hos aldrende katte er også et længerevarende problem, der 
kan opstå med kronisk nyresygdom, overaktiv skjoldbruskkirtel (hyperthyreose) og andre tilstande. 

Hvordan anvendes Semintra? 

Semintra fås som en opløsning, der gives gennem munden, og udleveres kun efter recept. Lægemidlet 
fås i to styrker: 4 mg/ml til behandling af proteinuri og 10 mg/ml til behandling af for højt blodtryk. 
Lægemidlet gives én gang om dagen gennem munden ved hjælp af den medfølgende sprøjte. Den 
anbefalede dosis ved proteinuri er 1 mg telmisartan pr. kg kropsvægt. Ved behandling af for højt 
blodtryk er startdosis 2 mg telmisartan pr. kg kropsvægt. Efter 4 uger kan dosen reduceres hos katte 
med et systolisk blodtryk på mindre end 140 mmHg. Behandlingsmålet for det systoliske blodtryk er 
120-140 mmHg. 

Hvordan virker Semintra? 

Det aktive stof i Semintra, telmisartan, er en "angiotensin II-receptorantagonist", hvilket betyder, at 
den blokerer virkningen af et hormon i kroppen, der kaldes angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig 
vasokonstriktor (et stof, der forsnævrer blodkarrene). Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II 
normalt binder til, standser telmisartan virkningen af hormonet og gør det muligt for blodkarrene at 
udvide sig. Derved falder blodtrykket, og det medfører et fald i proteinindholdet i urinen, som kan 
forsinke udviklingen af nyresygdom. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Semintra? 

I et feltstudie med 224 katte med kronisk nyresygdom, hvoraf de fleste var over 11 år gamle, var 
Semintra lige så effektivt som benazepril (et andet veterinært lægemiddel mod proteinuri) til at 
mindske proteinuri. Semintra reducerede mængden af protein i urinen inden for de første syv dage 
efter behandlingsstart. 
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I et andet feltstudie med 294 katte med for højt blodtryk og en gennemsnitlig alder på 13 år, havde 
194 katte, der fik Semintra én gang dagligt i 28 dage, en reduktion af det systoliske blodtryk på 
25 mmHg på dag 28 sammenholdt med 11 mmHg for 100 katte, der fik placebo (et ikke-aktivt stof). 
Efter de 28 dage fortsatte de Semintra-behandlede katte med at blive behandlet i yderligere 92 dage, 
og disse katte havde en reduktion af det systoliske blodtryk på over 20 mmHg for hele forsøgsperioden 
på 4 måneder. 

Hvilke risici er der forbundet med Semintra? 

De hyppigste bivirkninger ved Semintra er mild og kortvarig opkastning og diarré (som kan forekomme 
hos op til 1 ud af 10 katte behandlet med en opløsning på 10 mg/ml). 

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Semintra fremgår af indlægssedlen. 

Semintra må ikke gives til drægtige eller diegivende katte. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Hvis Semintra indtages utilsigtet, bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten 
vises til lægen. Den person, der administrerer Semintra, bør undgå at få det i øjnene. Skulle 
lægemidlet komme i kontakt med øjnene, skal de skylles med vand. Der bør vaskes hænder efter 
administration af lægemidlet. Gravide kvinder bør være ekstra omhyggelige med at undgå at komme i 
kontakte med produktet. Personer, der er overfølsomme over for telmisartan eller andre angiotensin 
II-receptorantagonister, bør undgå kontakt med Semintra. 

Hvorfor blev Semintra godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Semintra opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Semintra 

Semintra modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 13. februar 2013. 

Yderligere oplysninger om Semintra findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i marts 2018. 
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