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Semintra (telmisartan) 
Przegląd wiedzy na temat leku Semintra i uzasadnienie udzielenia Pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest lek Semintra i w jakim celu się go stosuje? 

Semintra to lek weterynaryjny stosowany do zmniejszania białkomoczu (białko w moczu) i w leczeniu 
wysokiego ciśnienia krwi u kotów. Białkomocz może wystąpić w przebiegu przewlekłej (długotrwałej) 
choroby nerek u kotów. Jest to częsta choroba u starszych kotów, charakteryzująca się stopniowym 
pogorszeniem czynności nerek z upływem czasu. Wysokie ciśnienie krwi jest także długotrwałą chorobą 
starzejących się kotów, która może wystąpić w związku z przewlekłą chorobą nerek, nadczynnością 
tarczycy i innymi schorzeniami. 

Jak stosować lek Semintra? 

Lek Semintra jest dostępny w postaci roztworu podawanego doustnie i wydawany jest wyłącznie z 
przepisu lekarza weterynarii. Dostępne są dwie różne moce leku: 4 mg/ml do zmniejszania 
białkomoczu i 10 mg/ml do leczenia wysokiego ciśnienia krwi. Lek podaje się raz na dobę, doustnie, 
przy użyciu dołączonej strzykawki. Zalecana dawka stosowana do zmniejszania białkomoczu wynosi 1 
mg telmisartanu na kg masy ciała. W leczeniu wysokiego ciśnienia krwi stosuje się dawkę początkową 
wynoszącą 2 mg telmisartanu na kg masy ciała. Po 4 tygodniach u kotów ze skurczowym ciśnieniem 
krwi poniżej 140 mmHg dawkę można zmniejszyć. Docelowa wartość skurczowego ciśnienia krwi 
wynosi od 120 do 140 mmHg. 

Jak działa lek Semintra? 

Substancja czynna leku Semintra, telmisartan, jest „antagonistą receptora angiotensyny II”. Oznacza 
to, że blokuje ona działanie występującego w organizmie hormonu o nazwie angiotensyna II. 
Angiotensyna II jest silną substancją powodującą skurcz naczyń krwionośnych. Blokując receptor, do 
którego zwykle przyłącza się angiotensyna II, telmisartan hamuje działanie hormonu, co umożliwia 
rozszerzenie się naczyń krwionośnych. Wskutek tego następuje spadek ciśnienia krwi wraz ze 
zmniejszeniem ilości białka w moczu, co może spowolnić postęp choroby nerek. 
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Jakie korzyści ze stosowania leku Semintra zaobserwowano w badaniach? 

W badaniu terenowym z udziałem 224 kotów z przewlekłą chorobą nerek, z których większość była w 
wieku powyżej 11 lat, lek Semintra zmniejszał białkomocz równie skutecznie jak benazepril, inny lek 
weterynaryjny stosowany w zmniejszaniu białkomoczu. Lek Semintra powodował zmniejszenie 
zawartości białka w moczu w ciągu pierwszych 7 dni po rozpoczęciu leczenia. 

W drugim badaniu terenowym z udziałem 294 kotów z nadciśnieniem w średnim wieku 13 lat, u 194 
kotów otrzymujących lek Semintra raz na dobę przez 28 dni nastąpiło obniżenie skurczowego ciśnienia 
krwi o 25 mmHg w 28. dniu, podczas gdy u 100 kotów otrzymujących placebo (leczenie pozorowane) 
wartość ta wynosiła 11 mmHg. Po upływie 28 dni koty otrzymujące lek Semintra nadal leczono przez 
kolejne 92 dni; u tych kotów zaobserwowano obniżenie skurczowego ciśnienia krwi o ponad 20 mmHg 
przez cały okres badania trwającego 4 miesiące. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Semintra? 

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Semintra to łagodne i krótkotrwałe 
wymioty i biegunka (mogące wystąpić u maksymalnie 1 na 10 kotów leczonych roztworem o mocy 10 
mg/ml). 

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Semintra znajduje się w ulotce 
informacyjnej. 

Leku Semintra nie wolno podawać ciężarnym ani karmiącym kotkom. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego połknięcia leku Semintra należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. Osoba podająca lek Semintra powinna 
unikać przedostania się leku do oczu. W razie kontaktu z oczami należy je przepłukać wodą. Po 
podaniu leku należy umyć ręce. Kobiety w ciąży powinny zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć 
kontaktu z produktem. Osoby z nadwrażliwością na telmisartan lub inne antagonisty receptora 
angiotensyny II powinny unikać styczności z lekiem Semintra. 

Na jakiej podstawie lek Semintra jest dopuszczony do obrotu w UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania leku Semintra przewyższają ryzyko i że 
lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 

Inne informacje dotyczące leku Semintra 

W dniu 13 lutego 2013 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla leku Semintra, ważne w 
całej Unii Europejskiej. 

Dalsze informacje dotyczące leku Semintra znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Data ostatniej aktualizacji: 03.2018. 
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