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Semintra (telmisartaan) 
Semintra ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Semintra ja milleks seda kasutatakse? 

Semintra on veterinaarravim, mida kasutatakse proteinuuria (valk uriinis) vähendamiseks ja kõrge 
vererõhu raviks kassidel. Proteinuuria võib kaasneda eakatel kassidel sageli esineva kroonilise 
(pikaajalise) neeruhaigusega, mida iseloomustab neerutalitluse järkjärguline halvenemine aja jooksul. 
Eakate kasside pikaajaline terviseprobleem on ka kõrge vererõhk, mis võib kaasneda kroonilise 
neeruhaiguse, hüpertüreoosi (kilpnäärme ületalitlus) ja muude haigusseisunditega. 

Kuidas Semintrat kasutatakse? 

Semintrat turustatakse suukaudse lahusena ja see on retseptiravim. Saadaval on kaks tugevust: 
4 mg/ml proteinuuria vähendamiseks ja 10 mg/ml kõrge vererõhu raviks. Ravimit antakse loomale üks 
kord ööpäevas suukaudselt, kasutades kaasasolevat mõõtesüstalt. Proteinuuria vähendamiseks on 
soovitatav annus 1 mg telmisartaani kehamassi kg kohta. Kõrge vererõhu raviks kasutatakse 
telmisartaani algannuses 2 mg kehamassi kg kohta. 4 nädala järel tohib annust vähendada, kui kassi 
süstoolne vererõhk on alla 140 mmHg. Süstoolse vererõhu sihtväärtus on 120–140 mmHg. 

Kuidas Semintra toimib? 

Semintra toimeaine telmisartaan on angiotensiin II retseptori antagonist, mis blokeerib organismi 
hormooni angiotensiin II toime. Angiotensiin II on tugev vasokonstriktor (veresooni ahendav aine). 
Blokeerides retseptori, millega angiotensiin II tavaliselt seondub, peatab telmisartaan hormooni toime 
ja soodustab veresoonte laienemist. See alandab vererõhku, kutsudes esile uriini valgusisalduse 
vähenemise, mis võib omakorda aeglustada neeruhaiguse süvenemist. 

Milles seisneb uuringute põhjal Semintra kasulikkus? 

Väliuuringus, milles uuriti 224 peamiselt üle 11-aastast kroonilise neeruhaigusega kassi, oli Semintra 
proteinuuria vähendamisel sama efektiivne kui benasepriil (samuti proteinuuria vähendamiseks 
kasutatav veterinaarravim). Semintra vähendas uriini valgusisaldust esimese seitsme päeva jooksul 
alates ravi alustamisest. 

Teises väliuuringus, milles uuriti 294 kõrge vererõhuga kassi keskmise vanusega 13 aastat, oli 
194 kassil, kellele manustati 28 päeva jooksul Semintrat kord ööpäevas, süstoolne vererõhk 28. päeval 
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vähenenud 25 mmHg võrra; 100 kassil, kes said platseebot (näiv ravim), oli see vähenenud 11 mmHg 
võrra. 28-päevase perioodi lõpus jätkati Semintraga ravitud kasside ravi veel 92 päeva jooksul ning 
kogu 4 kuu pikkuse uuringuperioodi jooksul vähenes nende kasside süstoolne vererõhk enam kui 
20 mmHg võrra. 

Mis riskid Semintraga kaasnevad? 

Semintra kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 kassil 10st, keda ravitakse 10 mg/ml 
tugevusega lahusega) on kerge mööduv oksendamine ja kõhulahtisus. 

Semintra kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Semintrat ei tohi anda tiinetele ega imetavatele kassidele. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Semintra juhuslikul allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata arstile pakendi 
infolehte või etiketti. Semintrat manustav inimene peab vältima ravimi sattumist silma. Ravimi 
sattumisel silma tuleb silmi loputada veega. Pärast ravimi manustamist tuleb pesta käsi. Eriti hoolikalt 
tuleb vältida ravimiga kokkupuudet raseduse ajal. Kokkupuudet Semintraga peavad vältima isikud, kes 
on telmisartaani või muude angiotensiin II retseptori antagonistide suhtes ülitundlikud. 

Semintra Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Semintra kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja et 
ravimi kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Semintra kohta 

Semintra müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 13. veebruaril 2013. 

Lisateave Semintra kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2018. 
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