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ANEXA I 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 
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1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

 

 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 
 

Un ml conţine: 

 

Substanţă activă: 

Telmisartan  4 mg 

 

Excipienți: 

Clorură de benzalconiu 0,1 mg 

 

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 
 

Soluţie orală. 

Soluţie limpede, vâscoasă, incoloră sau uşor gălbuie. 

 

 

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE 
 

4.1 Specii ţintă 
 

Pisici. 

 

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă 
 

Reducerea proteinuriei asociată cu boala renală cronică (BRC) la pisici. 

 

4.3 Contraindicaţii 
 

Nu se utilizează în timpul gestaţiei sau lactaţiei (vezi secţiunea 4.7). 

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 

 

4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă 
 

Nu există. 

 

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare 
 

Precauţii speciale pentru utilizare la animale 

Siguranţa şi eficacitatea utilizării telmisartanului nu au fost testate în cazul pisicilor cu vârsta 

sub 6 luni. 
Normele de bună practică clinică prevăd monitorizarea tensiunii arteriale la pisicile care primesc 

produsul Semintra şi care se află sub anestezie. 

Datorită modului de acţiune al acestui produs medicinal veterinar, poate apărea hipotensiunea 

tranzitorie. Trebuie administrat tratament simptomatic, de exemplu aport de lichide, în cazul în care 

apar orice semne clinice de hipotensiune.  

După cum se cunoaşte în privinţa medicamentelor care acţionează asupra sistemului renină-

angiotensină-aldosteron (SRAA), poate interveni o uşoară scădere a numărului eritrocitelor. Numărul 

eritrocitelor trebuie monitorizat în cursul tratamentului. 
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Substanțele care acționează asupra SRAA pot conduce la o reducere a ratei de filtrare glomerulară și o 

înrăutățire a funcției renale la pisicile cu boală renală severă. Siguranța și eficacitatea telmisartanului 

la astfel de pacienți nu a fost investigată. În cazul utilizării acestui produs la pisicile cu boală renală 

severă, se recomandă monitorizarea funcției renale (concentrația creatininei în plasmă). 

 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la 

animale 

În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul 

produsului sau eticheta. 

Evitaţi contactul cu ochii.În cazul în care are loc contactul accidental cu ochii, clătiţi ochii cu apă.  

Spălaţi-vă pe mâini după utilizare. 

Femeile însărcinate trebuie să aibă o deosebită grijă pentru a evita contactul cu produsul, deoarece s-a 

constatat că substanţele cu acţiune asupra SRAA, cum ar fi blocanţii receptorilor angiotensinei (BRA) 

şi inhibitorii ECA (iECA) afectează la om fătul în cursul sarcinii. 

 
Persoanele cu hipersensibilitate la telmisartan sau alţi sartani/BRA trebuie să evite contactul cu 

produsul medicinal veterinar. 

 

4.6 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate) 
 

Următoarele semne gastrointestinale uşoare şi trecătoare au fost observate rar în cadrul unui studiu 

clinic (în ordine descrescătoare a frecvenţei): regurgitarea uşoară şi intermitentă, vărsăturile, diareea 

sau scaunele moi. 

 

Creşterea enzimelor hepatice a fost observată foarte rar şi valorile au revenit la normal în câteva zile 

după încetarea tratamentului. 

 

Efectele atribuibile activităţii farmacologice a medicamentului, observate la doza recomandată pentru 

tratament, au inclus reduceri ale tensiunii arteriale şi scăderi ale numărului de eritrocite. 

 

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită utilizând următoarea convenţie: 

-Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacţii adverse) 

-Frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 animale tratate) 

-Mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1000 animale tratate) 

-Rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10 000 animale tratate) 
-Foarte rare (mai puţin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate) 

 

4.7 Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat 
 

Siguranţa produsului Semintra nu a fost stabilită la pisicile de reproducţie, cele gestante sau în lactaţie. 

Nu se utilizează pe parcursul gestaţiei și lactaţiei (vezi secţiunea 4.3).  

 

4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune 
 

Pe durata tratamentului concomitent cu amlodipină, la doza recomandată, nu s-au observat indicii 

clinice de hipotensiune. 

 

În baza datelor disponibile nu sunt cunoscute interacțiuni medicamentoase la pisicile cu boală renală 

cronică în cazul administrării de telmisartan și alte produse medicinale care interacționează cu SRAA 

(cum ar fi BAR sau iECA). Combinația de agenți care vizează SRAA poate afecta funcția renală. 

 

4.9 Cantităţi de administrat şi calea de administrare 
 

Administrare orală. 

 

Doza recomandată este de 1 mg telmisartan/kg de greutate corporală (0,25 ml/kg greutate corporală).  
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Medicamentul se va administra o dată pe zi, direct în gura animalului sau într-o cantitate mică de 

alimente. 

Produsul Semintra este o soluţie orală şi este bine acceptată de majoritatea pisicilor. 

 

Administrarea soluţiei se va face cu ajutorul seringii de măsurare furnizată în ambalaj. Seringa este 

adaptabilă la flacon şi are o scală gradată în kg greutate corporală. 

 

După administrarea produsului medicinal veterinar, închideţi strâns flaconul cu capacul, spălaţi 

seringa de măsurare cu apă şi lăsaţi-o să se usuce. 

 

Pentru a evita contaminarea, folosiţi seringa furnizată numai pentru administrarea produsului 

Semintra. 

 

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz 

 

După administrarea unei doze de până la 5 ori mai mari decât cea recomandată timp de 6 luni la 

pisicile adulte tinere sănătoase,reacțiile adverse observate au fost în concordanță cu cele menţionate la 

punctul 4.6. 

 
Administrarea unei supradoze de medicament (de la 3 până la 5 ori mai mare decât doza recomandată, 

timp de 6 luni) a condus la o reducere importantă a tensiunii arteriale, scăderi ale numărului 

eritrocitelor (efecte atribuibile activităţii farmacologice a produsului) şi creşteri ale azotului ureic din 

sânge. 

 

 

4.11 Timp de aşteptare 
 

Nu este cazul. 

 

 

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 
 

Grupa farmacoterapeutică: Agenți care acționează asupra sistemului renină-angiotensină, antagonişti 

ai angiotensinei II, simplu. 

Codul veterinar ATC: QC09CA07 

 

5.1 Proprietăţi farmacodinamice  
 

Telmisartanul este un antagonist activ prin administrare orală şi specific al receptorului angiotensinei 

II (subtip AT1), care cauzează o scădere dependentă de doză a tensiunii arteriale medii la speciile de 

mamifere, inclusiv pisica. În cadrul unui studiu clinic desfăşurat la pisici cu boală renală cronică, s-a 

observat o scădere a proteinuriei în decursul primelor 7 zile după începerea tratamentului. 

 

Telmisartanul deplasează angiotensina II de la locul său de legare la nivelul subtipului de receptor 

AT1. Telmisartanul se leagă selectiv de receptorul AT1 şi nu prezintă afinitate pentru alţi receptori, 

inclusiv AT2 sau alţi receptori AT cu specificitate mai mică. Stimularea receptorului AT1 este 

responsabilă pentru efectele patologice ale angiotensinei II la nivelul rinichiului şi altor organe 

asociate cu angiotensina II, cum sunt vasoconstricţia, retenţia de sodiu şi apă, creşterea sintezei de 

aldosteron şi remodelarea de organ. Efectele benefice asociate cu stimularea receptorului AT2 cum 

sunt vasodilataţia, natriureza şi inhibarea creşterii celulare inadecvate nu sunt inhibate. Legarea pe 

receptor este durabilă datorită disocierii lente a telmisartanului de la locul de legare de la nivelul 

receptorului AT1. Telmisartanul nu prezintă nicio activitate agonistă parţială asupra receptorului de 

AT1. 

 

Hipokaliemia este asociată cu BRC, cu toate acestea telmisartanul nu afectează excreţia potasiului, 

după cum se arată într-un studiu clinic de terenla pisici. 
 



5 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice 

 

Absorbţia 

În urma administrării orale a 1 mg/kg greutate corporală de telmisartan la pisici, curba concentraţie 

plasmatică - timp al compusului parental este caracterizat printr-o absorbţie rapidă, cu atingerea 

concentraţiilor plasmatice maxime (Cmax) după 0,5 ore (tmax). Atât pentru valorile Cmax cât şi pentru 

valorile ASC, a fost observată o creştere proporţională cu doza pe intervalul de dozare cuprins între 

0,5 mg/kg şi 3 mg/kg. După cum o demonstrează evoluţia ASC, consumul de alimente nu afectează 

gradul de absorbţie general al telmisartanului.  

Telmisartanul este puternic lipofil şi are o cinetică de penetrare rapidă a membranei, ceea ce facilitează 

distribuţia rapidă în ţesuturi. Nu a fost observat un efect semnificativ legat de sex.  

 

Nu a fost observată o acumulare clinic semnificativă în urma administrării de doze multiple, o dată pe 

zi timp de 21 zile. Biodisponibilitatea absolută după administrarea orală a fost de 33%. 

 

Distribuţia 

Studiile in-vitro folosind plasmă recoltată de la om, câine, şoarece şi şobolan au indicat un grad înalt 

de legare de proteine (> 99,5%), legarea făcându-se în principal de albumină şi α-1-acid glicoproteină.  

 

Metabolizarea 

Telmisartanul este metabolizat prin conjugarea la glucuronidul compusului parental. Conjugatul nu 

prezintă activitate farmacologică. Pe baza studiilor in vitro şi ex vivo cu microsomi hepatici de la 

feline, se poate concluziona faptul că telmisartanul este glucuronidat în mod eficient la pisică. 

Glucuronidarea se soldează cu formarea metabolitului 1-O-acilglucuronid al telmisartanului.  

 

Eliminarea 

Timpul de înjumătăţire prin eliminare (t1/2) a fost cuprins între 7,3 şi 8,6 ore, cu o valoare medie de 

7,7 ore. După administrarea orală, telmisartanul este excretat aproape în exclusivitate prin fecale, în 

principal sub formă de substanță activă nemodificată.  

 

 

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE 
 

6.1 Lista excipienţilor 
 

Clorură de benzalconiu 

Hidroxietil celuloză 

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) 

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)  

Maltitol 

Apă purificată  

 

6.2 Incompatibilități majore 
 

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte 

produse medicinale veterinare. 

 

6.3 Perioadă de valabilitate 
 

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare (30 ml 

sau 100 ml): 3 ani. 

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni. 

 

6.4 Precauţii speciale pentru depozitare 
 

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. 
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6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primar 
 

Un flacon din HDPE umplut cu 30 ml sau 100 ml. 

Fiecare flacon este închis cu un dop adaptor din LDPE și un sistem de închidere securizat împotriva 

deschiderii de către copii. 

Dimensiune de ambalaj cu un flacon și o seringă dozatoare.  

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate. 

 

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a 

deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse 
 

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse 

trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. 

 

 

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 
 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 
EU/2/12/146/001-002 

 
 

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI  

 
Data primei autorizări: 13.02.2013  

Data ultimei reînnoiri: 16.01.2018 

 

 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 

 

Informaţii detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul 

Agenţiei Europene a Medicamentelor http://www.ema.europa.eu/. 

 

 

INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ŞI/SAU UTILIZARE 

 

Nu este cazul. 

  

http://www.ema.europa.eu/
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1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

 

 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ 
 

Un ml conţine: 

 

Substanţă activă: 

Telmisartan  10 mg 

 

Excipienți: 

Clorură de benzalconiu 0,1 mg 

 

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 
 

Soluţie orală. 

Soluţie limpede, vâscoasă, incoloră sau uşor gălbuie. 

 

 

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE 
 

4.1 Specii ţintă 
 

Pisici. 

 

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă 
 

Tratamentul hipertensiunii sistemice la pisici. 

 

4.3 Contraindicaţii 
 

Nu se utilizează în timpul gestaţiei sau lactaţiei (vezi secţiunea 4.7). 

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 

 

4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă 
 

Siguranța și eficacitatea telmisartanului în gestionarea hipertensiunii sistemice care depășește 200 

mmHg nu a fost investigată. 

 

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare 
 

Precauţii speciale pentru utilizare la animale 

Datorită modului de acțiune a produsului medicinal veterinar, poate apărea hipotensiunea tranzitorie. 

În cazul apariției oricăror simptome clinice de hipotensiune, trebuie administrat tratamentul 

simptomatic, de exemplu administrarea de lichide. Doza de telmisartan trebuie redusă dacă tensiunea 

arterială sistolică (TAS) scade constant sub 120 mmHg sau dacă apar semne concomitente de 

hipotensiune. 

 

După cum se cunoaște în privința medicamentelor care acționează asupra sistemului renină-

angiotensină-aldosteron (SRAA), poate interveni o ușoară scădere a numărului eritrocitelor. Numărul 

eritrocitelor trebuie monitorizat în cursul tratamentului. 
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Substanțele care acționează asupra SRAA pot conduce la o reducere a ratei de filtrare glomerulară și o 

înrăutățire a funcției renale la pisicile cu boală renală severă. Siguranța și eficacitatea telmisartanului 

la astfel de pacienți nu a fost investigată. În cazul utilizării acestui produs la pisicile cu boală renală 

severă, se recomandă monitorizarea funcției renale (concentrația creatininei în plasmă). 

 

La pisicile hipertensive, monitorizarea regulată a tensiunii arteriale reprezintă o bună practică clinică. 

 
Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la 

animale 

În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul 

produsului sau eticheta. 

Evitați contactul cu ochii.În cazul în care are loc contactul accidental cu ochii, clătiți ochii cu apă. 

Spălați-vă pe mâini după utilizare. 
Femeile însărcinate trebuie să aibă o deosebită grijă pentru a evita contactul cu produsul, deoarece s-a 

constatat că substanțele cu acțiune asupra SRAA, cum ar fi blocanții receptorilor angiotensinei (BRA) 

și inhibitorii ECA (iECA) afectează fătul în cursul sarcinii, la om. 

 
Persoanele cu hipersensibilitate la telmisartan sau alți sartani/BRA trebuie să evite contactul cu 

produsul medicinal veterinar. 

 

4.6 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate) 
 

Semne gastrointestinale ușoare și trecătoare precum vărsăturile și diareea asociate administrării 

produsului au fost observate în mod obișnuit în cadrul unui studiu clinic. 

 

Creșterea enzimelor hepatice a fost observată foarte rar și valorile au revenit la normal în câteva zile 

după încetarea tratamentului.  

 

Efectele observate la doza recomandată pentru tratament au inclus scăderi ușoare ale numărului de 

eritrocite. 
 

În cadrul unui studiu clinic european pe teren, la 3,6% din pisicile tratate cu telmisartan și la 1% din 

pisicile tratate cu placebo au fost înregistrate evenimente adverse definite drept boală/insuficiență 

renală (include cazuri de insuficiență renală cronică, niveluri ridicate de creatinină și/sau azot ureic în 

sânge). 

 

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită utilizând următoarea convenţie: 

-Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacţii adverse) 

-Frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 animale tratate) 

-Mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1000 animale tratate) 

-Rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10 000 animale tratate) 
-Foarte rare (mai puţin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate) 

 

4.7 Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat 
 

Siguranţa produsului Semintranu a fost stabilită la pisicile de reproducţie, cele gestante sau în lactaţie. 

Nu se utilizează pe parcursul gestaţiei și lactaţiei (vezi secţiunea 4.3).  

 

4.8 Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune 
 

Pe durata tratamentului concomitent cu amlodipină, la doza recomandată pentru reducerea proteinuriei 

asociate bolii renale cronice (BRC) la pisici, nu s-au observat indicii clinice de hipotensiune.  

 

Sunt disponibile date foarte limitate, la pisicile cu hipertensiune, privind interacțiuni între telmisartan 

și alte medicamente care scad tensiunea arterială (cum ar fi amlodipina) sau care interacționează cu 

SRAA (cum ar fi BAR sau iECA). Combinația de telmisartan cu astfel de agenți poate conduce la 

apariția unor efecte hipotensive suplimentare sau poate afecta funcția renală. 
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4.9 Cantităţi de administrat şi calea de administrare 
 

Administrare orală. 

 

Doza inițială recomandată este de 2 mg telmisartan/kg de greutate corporală (0,2 ml/kg greutate 

corporală).  

După 4 săptămâni, doza de telmisartan poate fi redusă la pisicile cu tensiune arterială sistolică (TAS) 

mai mică de 140 mmHg (în pași de 0,5 mg/kg) la discreția medicului veterinar. 

Dacă TAS crește pe parcursul afecțiunii, doza zilnică poate fi crescută din nou până la 2 mg/kg.  

Valorile țintă pentru TAS se încadrează în intervalul 120 - 140 mmHg. Dacă TAS scade sub valoarea 

țintă sau dacă apar semne curente de hipotensiune, consultați secțiunea 4.5. 

Regimul de dozare pentru pisicile hipertensive care suferă concomitent de boală renală cronică este 

identic cu cel descris mai sus, cu excepția faptului că, pentru aceste pisici, doza efectivă minimă 

recomandată este de 1 mg/kg. 

 

Produsul se va administra o dată pe zi, direct în gura animalului sau într-o cantitate mică de alimente.  

Produsul Semintra este o soluție orală și este bine acceptată de majoritatea pisicilor. 

 

Administrarea soluției se va face cu ajutorul seringii de măsurare furnizată în ambalaj. Seringa este 

adaptabilă la flacon și are o scală gradată în ml. 

 

După administrarea produsului medicinal veterinar, închideți strâns flaconul cu capacul, spălați 

seringa de măsurare cu apă și lăsați-o să se usuce. 

Pentru a evita contaminarea, folosiți seringa furnizată numai pentru administrarea produsului 

Semintra. 

 

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz 

 

După administrarea unei doze de până la 2,5 ori mai mari decât cea inițial recomandată timp de 6 luni 

la pisicile tinere adulte sănătoase, reacțiile adverse observate au fost în concordanță cu cele menționate 

la punctul4.6. 
 

Administrarea unei supradoze de medicament (de până la 2,5 ori mai mare decât doza recomandată, 

timp de 6 luni) a condus la o reducere importantă a tensiunii arteriale, scăderi ale numărului 

eritrocitelor (efecte atribuibile activității farmacologice a produsului) și creșteri ale azotului ureic din 

sânge. 

 

În eventualitatea în care apare hipotensiunea, trebuie asigurat tratament simptomatic, de exemplu 

administrare de lichide. 

 

4.11 Timp de aşteptare 
 

Nu este cazul. 

 

 

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE 
 

Grupa farmacoterapeutică: Agenți care acționează asupra sistemului renină-angiotensină, antagonişti 

ai angiotensinei II, simplu. 

Codul veterinar ATC: QC09CA07 

 

5.1 Proprietăţi farmacodinamice  

 

Telmisartanul este un antagonist activ prin administrare orală și specific al receptorului angiotensinei 

II (subtip AT1), care cauzează o scădere dependentă de doză a tensiunii arteriale medii la speciile de 

mamifere, inclusiv pisica. În cadrul unui studiu clinic desfășurat la pisici cu boală renală cronică, s-a 

Gelöscht: La 

Gelöscht: cu 

Gelöscht: un

Gelöscht: asociată cu

Gelöscht: cel puțin 
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observat o scădere a proteinuriei în decursul primelor 7 zile după începerea tratamentuluicu 1 mg/kg. 

În cadrul unui alt studiu clinic la pisici cu hipertensiune, a fost obținută o scădere a tensiunii sistolice 

medii cu o doză de 2 mg/kg. Datorită combinației acestor proprietăți farmacodinamice, telmisartanul 

constituie un tratament adecvat pentru pisicile care suferă concomitent de hipertensiune și boală renală 

cronică. 

 

Telmisartanul deplasează angiotensina II de la locul său de legare la nivelul subtipului de receptor 

AT1. Telmisartanul se leagă selectiv de receptorul AT1 și nu prezintă afinitate pentru alți receptori, 

inclusiv AT2 sau alți receptori AT cu specificitate mai mică. Stimularea receptorului AT1 este 

responsabilă pentru efectele patologice ale angiotensinei II la nivelul rinichiului și altor organe 

asociate cu angiotensina II, cum sunt vasoconstricția, retenția de sodiu și apă, creșterea sintezei de 

aldosteron, remodelarea de organși proteinuria. Efectele asociate cu stimularea receptorului AT2 cum 

sunt vasodilatația, natriureza și inhibarea creșterii celulare inadecvate nu sunt inhibate. Legarea pe 

receptor este durabilă datorită disocierii lente a telmisartanului de la locul de legare de la nivelul 

receptorului AT1. Telmisartanul nu prezintă nicio activitate agonistă parțială asupra receptorului de 

AT1. 

 

Hipokaliemia este asociată cu BRC, cu toate acestea telmisartanul nu afectează excreţia potasiului, 

după cum se arată într-un studiu clinic de teren la pisici.  
 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice 
 

Absorbţia 

În urma administrării orale de telmisartan la pisici, curba concentrație plasmatică - timp al compusului 

parental este caracterizată printr-o absorbție rapidă, cu atingerea concentrațiilor plasmatice maxime 

(Cmax) după 0,5 ore (tmax). Atât pentru valorile Cmax cât şi pentru valorile ASC, a fost observată o 

creștereproporțională cu doza pe intervalul de dozare cuprins între 0,5 mg/kg și 3 mg/kg. După cum o 

demonstrează evoluția ASC, consumul de alimente nu afectează gradul de absorbție general al 

telmisartanului. 

 

Telmisartanul este puternic lipofil și are o cinetică de penetrare rapidă a membranei, ceea ce facilitează 

distribuția rapidă în țesuturi. Nu a fost observat un efect semnificativ legat de sex.  

 

Nu a fost observată o acumulare clinic semnificativă în urma administrării de doze multiple, o dată pe 

zi timp de 21 zile. Biodisponibilitatea absolută după administrarea orală a fost de 33%. 

 

Distribuţia 

Studiile in-vitro folosind plasmă recoltată de la om, câine, șoarece și șobolan au indicat un grad înalt 

de legare de proteine (>99,5%), legarea făcându-se în principal de albumină și α-1-acid glicoproteină.  

 

Metabolizarea 

Telmisartanul este metabolizat prin conjugarea la glucuronidul compusului parental. Conjugatul nu 

prezintă activitate farmacologică. Pe baza studiilor in vitro și ex vivo cu microsomi hepatici de la 

feline, se poate concluziona faptul că telmisartanul este glucuronidat în mod eficient la pisică. 

Glucuronidarea se soldează cu formarea metabolitului 1-O-acilglucuronid al telmisartanului. 

 

Eliminarea 

Timpul de înjumătățire prin eliminare (t1/2) a fost cuprins între 7,3 și 8,6 ore, cu o valoare medie de 

7,7 ore. După administrarea orală, telmisartanul este excretat aproape în exclusivitate prin fecale, în 

principal sub formă de substanță activă nemodificată. 

 

 

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE 
 

6.1 Lista excipienţilor 

 

Clorură de benzalconiu 

Gelöscht: se 

Gelöscht: cu

Gelöscht: asociată cu 
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Hidroxietil celuloză 

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului) 

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)  

Maltitol 

Apă purificată  

 

6.2 Incompatibilități majore 
 

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte 

produse medicinale veterinare. 

 

6.3 Perioadă de valabilitate 
 

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani. 

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni. 

 

6.4 Precauţii speciale pentru depozitare 
 

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. 

 

6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primar 
 

Un flacon din HDPE umplut cu 35 ml. 

Fiecare flacon este închis cu un dop adaptor din LDPE și un sistem de închidere securizat împotriva 

deschiderii de către copii. 

Dimensiune de ambalaj cu un flacon și o seringă dozatoare. 

 

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a 

deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse 
 

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse 

trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. 

 

 

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

8. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 
EU/2/12/146/003 

 
 

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI/REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI  

 
Data primei autorizări: 13.02.2013  

Data ultimei reînnoiri: 16.01.2018 

 

 

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI 

 

Informaţii detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul 

Agenţiei Europene a Medicamentelor http://www.ema.europa.eu/. 

 

http://www.ema.europa.eu/
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INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ŞI/SAU UTILIZARE 
 

Nu este cazul. 
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ANEXA II 

 

A. PRODUCĂTORUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS 

 

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE 

COMERCIALIZAREPRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA 

 

C. DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI 

 

D. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 
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A. PRODUCĂTORUL RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS 
 

Numele şi adresa producătorului responsabil pentru eliberarea seriilor de produs 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

B. CONDIŢII SAU RESTRICŢII ALE AUTORIZAŢIEI DE 

COMERCIALIZAREPRIVIND ELIBERAREA SAU UTILIZAREA  
 

Produs medicinal veterinar supus eliberării cu reţetă veterinară. 

 

 

C. DECLARAŢIE REFERITOARE LA LIMITELE MAXIME DE REZIDUURI 
 

Nu este cazul. 

 

 

D. ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE  
 

Rapoarte periodice actualizate privind siguranţa (RPAS): 

 

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz veterinar (CVMP) a convenit că ciclul de depunere a 

rapoartelor periodice actualizate privind siguranţa (RPAS) va fi reluat la 6 luni, 12 luni şi 24 de luni de 

la autorizarea extinderii, astfel cum este detaliat în raportul de evaluare CVMP. 
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ANEXA III 
 

ETICHETARE ŞI PROSPECT 
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A. ETICHETARE 
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INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR 

 

Cutie de carton pentru 30 ml şi 100 ml 

 

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

telmisartan 

 

 

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE 

 

Telmisartan 4 mg/ml 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 

 

Soluţie orală 

 

 

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI 

 

30 ml 

100 ml 

1 seringă de măsurare 

 

 

5. SPECII ŢINTĂ 

 

Pisici 

 

 

6. INDICAŢIE  

 

 

 

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE 

 

Orală. 

Citiţi prospectul înainte de utilizare. 

 

 

8. TIMP DE AŞTEPTARE 

 

 

 

9. ATENŢIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ 

 

Citiţi prospectul înainte de utilizare. 

 

 

10. DATA EXPIRĂRII  

 

EXP {lună/an} 

După deschidere se utilizează în timp de 6 luni. 
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11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE 

 

 

 

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE 

SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ  

 

Eliminarea: citiţi prospectul produsului. 

 

 

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII 

PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz 

 

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară. 

 

 

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR”  

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

 

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

EU/2/12/146/001 

EU/2/12/146/002 

 

 

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS  

 

Lot {număr} 
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INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL PRIMAR 

 

Flacon pentru 100 ml 

 

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

telmisartan 

 

 

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE 

 

Telmisartan4 mg/ml 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 

 

Soluţie orală 

 

 

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI 

 

100 ml 

 

 

5. SPECII ŢINTĂ 

 

Pisici 

 

 

6. INDICAŢIE 

 

 

 

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE 

 

Orală. 

Citiţi prospectul înainte de utilizare. 

 

 

8. TIMP DE AŞTEPTARE 

 

 

 

9. ATENŢIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ 

 

 

 

10. DATA EXPIRĂRII  

 

EXP {lună/an} 

După deschidere, se va utiliza până la …. 
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11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE 

 

 

 

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE 

SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ  

 

 

 

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII 

PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz 

 

Numai pentru uz veterinar. 

 

 

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR”  

 

 

 

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

GERMANIA 

 

 

16. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

EU/2/12/146/002 

 

 

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS  

 

Lot {număr} 
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INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ 

PRIMAR  

 

Flacon pentru 30 ml 

 

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici  

telmisartan 

 

 

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ  ACTIVĂ  

 

Telmisartan 4 mg/ml 

 

 

3. CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE 

 

30 ml 

 

 

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE 

 

Orală. 

 

 

5. TIMP DE AŞTEPTARE 

 

 

 

6. NUMĂRUL SERIEI 

 

Lot {număr} 

 

 

7. DATA EXPIRĂRII  

 

EXP {lună/an} 

După deschidere, se va utiliza până la …. 

 

 

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” 

 

Numai pentru uz veterinar. 
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INFORMAŢII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR 

 

Cutie de carton pentru 35 ml 

 

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

telmisartan 

 

 

2. DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE 

 

Telmisartan 10 mg/ml 

 

 

3. FORMA FARMACEUTICĂ 

 

Soluţie orală 

 

 

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI 

 

35 ml 

1 seringă de măsurare 

 

 

5. SPECII ŢINTĂ 

 

Pisici 

 

 

6. INDICAŢIE  

 

 

 

7. MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE 

 

Orală. 

Citiţi prospectul înainte de utilizare. 

 

 

8. TIMP DE AŞTEPTARE 

 

 

 

9. ATENŢIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ 

 

Cititi prospectul inainte de utilizare. 

 

 

10. DATA EXPIRĂRII  

 

EXP {lună/an} 

După deschidere se utilizează în timp de 6 luni. 

 



23 

 

11. CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE 

 

 

 

12. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE 

SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ  

 

Eliminarea: citiţi prospectul produsului. 

 

 

13. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII 

PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZAREA, după caz 

 

Numai pentru uz veterinar. Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară. 

 

 

14. MENŢIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR”  

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

 

15. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

 

EU/2/12/146/003 

 

 

17. NUMĂRUL DE FABRICAŢIE AL SERIEI DE PRODUS  

 

Lot {număr} 
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INFORMAŢII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂŢILE MICI DE AMBALAJ 

PRIMAR  

 

Flacon pentru 35 ml 

 

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 

 

Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici  

telmisartan 

 

 

2. CANTITATEA DE SUBSTANŢĂ  ACTIVĂ  

 

Telmisartan 10 mg/ml 

 

 

3. CONŢINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE 

 

35 ml 

 

 

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE 

 

Orală. 

 

 

5. TIMP DE AŞTEPTARE 

 

 

 

6. NUMĂRUL SERIEI 

 

Lot {număr} 

 

 

7. DATA EXPIRĂRII  

 

EXP {lună/an} 

După deschidere, se va utiliza până la …. 

 

 

8. MENŢIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” 

 

Numai pentru uz veterinar. 

  



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PROSPECT 
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PROSPECT 

Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici 
 

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU 

ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE  
 

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producătorresponsabil pentru eliberarea seriei 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 
 

Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

Telmisartan 

 

 

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENŢI 

 

Un ml conţine: 

Telmisartan 4 mg 

Clorură de benzalconiu 0,1 mg 

 

Soluţie limpede, vâscoasă, incoloră sau uşor gălbuie. 

 

4. INDICAŢIE  
 

Reducerea proteinuriei asociată cu boala renală cronică (BRC) la pisici. 

 

 

5. CONTRAINDICAŢII 
 

Nu se utilizează în timpul gestaţiei sau lactaţiei. Consultaţi secţiunea „Gestaţie și lactaţie”. 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 

 

 

6. REACŢII ADVERSE 
 

Următoarele semne gastrointestinale uşoare şi trecătoare au fost observate rar în cadrul unui studiu 

clinic (în ordine descrescătoare a frecvenţei): regurgitarea uşoară şi intermitentă, vărsăturile, diareea 

sau scaunele moi. 

 

Creşterea enzimelor hepatice a fost observată foarte rar şi valorile au revenit la normal în câteva zile 

după încetarea tratamentului. 

 

Efectele atribuibile activităţii farmacologice a medicamentului, observate la doza recomandată pentru 

tratament, au inclus reduceri ale tensiunii arteriale şi scăderi ale numărului de eritrocite. 

 

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită utilizând următoarea convenţie: 

-Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacţii adverse) 

-Frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 animale tratate) 

-Mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1000 animale tratate) 

-Rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10 000 animale tratate) 
-Foarte rare (mai puţin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate) 
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Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau 

credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar. 
 

 

7. SPECII ŢINTĂ 
 

Pisici 

 

 

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALEDE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 

ADMINISTRARE 
 

Administrare orală. 

 

Doza recomandată este de 1 mg telmisartan/kg greutate corporală (0,25 ml/kg greutate corporală). 

Medicamentul se va administra o dată pe zi, direct în gura animalului sau într-o cantitate mică de 

alimente. 

Produsul Semintra este o soluţie orală şi este bine acceptată de majoritatea pisicilor. 

 

Administrarea soluţiei se va face cu ajutorul seringii de măsurare furnizată în ambalaj. Seringa este 

adaptabilă la flacon şi are o scală gradată în kg greutate corporală. 

 

 
   

   
Apăsaţi şi apoi deşurubaţi capacul pentru a 

deschide flaconul. Ataşaţi seringa de dozare la 

dopul adaptor al flaconului, presând uşor.  

Răsturnaţi ansamblul flacon-seringă cu susul în 
jos. Retrageţi pistonul seringii până când capătul 

pistonului corespunde greutăţii corporale a 

pisicii dumneavoastră, în kilograme.  

Decuplaţi seringa dozatoare de la flacon. 

Apăsaţi pistonul pentru a goli conţinutul 

seringii direct în gura pisicii … 

 

… sau pe o cantitate mică de alimente. 

 

 

 

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ 
 

După administrarea produsului medicinal veterinar, închideţi strâns flaconul cu capacul, spălaţi 

seringa de măsurare cu apă şi lăsaţi-o să se usuce. 

Pentru a evita contaminarea, folosiţi seringa furnizată numai pentru administrarea Semintra. 

 

 

10. TIMP DE AŞTEPTARE 
 

Nu este cazul. 

 

 

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
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Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. 

 
A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe cutie şi pe flacon, după EXP. 

 

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 6 luni. 

 

 

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE 
 

Precauţii speciale pentru utilizare la animale: 

Siguranţa şi eficacitatea utilizării telmisartanului nu au fost testate în cazul pisicilor cu vârsta 

sub 6 luni. 

Normele de bună practică clinică prevăd monitorizarea tensiunii arteriale la pisicile care primesc 

produsul Semintra şi care se află sub anestezie. 

 
Datorită modului de acţiune al acestui produs medicinal veterinar, poate apărea hipotensiunea 

(scăderea tensiunii arteriale) tranzitorie.   

 

Trebuie administrat tratament simptomatic, de exemplu aport de lichide, în cazul în care apar orice 

semne clinice de hipotensiune.  

 

După cum se cunoaşte în privinţa medicamentelor care acţionează asupra sistemului renină-

angiotensină-aldosteron (SRAA), poate interveni o uşoară scădere a numărului eritrocitelor. Numărul 

eritrocitelor trebuie monitorizat în cursul tratamentului. 

 

Substanțele care acționează asupra SRAA pot conduce la o reducere a ratei de filtrare glomerulară și o 

înrăutățire a funcției renale la pisicile cu boală renală severă. Siguranța și eficacitatea telmisartanului 

la astfel de pacienți nu a fost investigată. În cazul utilizării acestui produs la pisicile cu boală renală 

severă, se recomandă monitorizarea funcției renale (concentrația creatininei în plasmă). 

 
Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la 

animale 

În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul 

produsului sau eticheta. 

 

Evitaţi contactul cu ochii. În cazul în care are loc contactul accidental cu ochii, clătiţi ochii cu apă. 

Spălaţi-vă pe mâini după utilizare. 
 

Femeile însărcinate trebuie să aibă o deosebită grijă pentru a evita contactul cu produsul, deoarece s-a 

constatat că substanţele cu acţiune asupra SRAA, cum ar fi blocanţii receptorilor angiotensinei (BRA) 

şi inhibitorii ECA (iECA) afectează, la om fătul în cursul sarcinii. 

 

Persoanele cu hipersensibilitate la telmisartan sau alţi sartani/BRA trebuie să evite contactul cu 

produsul medicinal veterinar. 

 

Gestaţie și lactaţie  
Siguranţa produsului Semintranu a fost stabilită la pisicile de reproducţie, cele gestante sau în lactaţie. 

Nu se utilizează pe parcursul gestaţiei și lactaţiei.Vezi secţiunea „Contraindicaţii”.  

 

Interacţiuni cu alte produse medicinale şi alte forme de interacţiune 
Pe durata tratamentului concomitent cu amlodipină, la doza recomandată, nu s-au observat indicii 

clinice de hipotensiune. 
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În baza datelor disponibile nu sunt cunoscute interacțiuni medicamentoase la pisicile cu boală renală 

cronică în cazul administrării de telmisartan și alte produse medicinale care interacționează cu SRAA 

(cum ar fi BAR sau iECA). Combinația de agenți care vizează SRAA poate afecta funcția renală. 

 

Supradozare(simptome, proceduri de urgenţă, antidot) 

După administrarea unei doze de până la 5 ori mai mari decât cea recomandată timp de 6 luni la 

pisicile adulte tinere sănătoase, reacțiileadverse observate au fost în concordanță cu cele menţionate la 

punctul „Reacţii adverse”. 

 
Administrarea unei supradoze de medicament (de la 3 până la 5 ori mai mare decât doza recomandată, 

timp de 6 luni) a condus la o reducere importantă a tensiunii arteriale, scăderi ale numărului 

eritrocitelor (efecte atribuibile activităţii farmacologice a produsului) şi creşteri ale azotului ureic din 

sânge (BUN; deşeuri conţinând azot, aflate în sânge).  

 
Incompatibilităţi: 

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte 

produse medicinale veterinare. 

 
 

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU 

A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ 

 

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.  

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care 

nu mai sunt necesare.Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. 

 

 

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL 
 

Informaţii detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul 

Agenţiei Europene a Medicamentelor http://www.ema.europa.eu/. 

 

 

15. ALTE INFORMAŢII 
 

Dimensiuni de ambalaj cu un flacon din plastic cu un conţinut de 30 ml sau un flacon din plastic cu un 

conţinut de 100 ml.  

1 seringă de măsurare. 

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate. 

 

  

http://www.ema.europa.eu/
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PROSPECT 

Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici 
 

1. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE 

ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU 

ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE  
 

Deţinătorul autorizaţiei de comercializare şi producător responsabil pentru eliberarea seriei 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

GERMANIA 

 

 

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR 
 

Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici 

Telmisartan 

 

 

3. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENŢI 

 

Un ml conţine: 

Telmisartan 10 mg 

Clorură de benzalconiu 0,1 mg 

 

Soluţie limpede, vâscoasă, incoloră sau uşor gălbuie. 

 

4. INDICAŢIE  
 

Tratamentul hipertensiunii sistemice la pisici. 

 

 

5. CONTRAINDICAŢII 
 

Nu se utilizează în timpul gestaţiei sau lactaţiei. Consultaţi secţiunea „Gestaţie și lactaţie”. 
Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi. 

 

 

6. REACŢII ADVERSE 
 

Semne gastrointestinale ușoare și trecătoare precum vărsăturile și diareea asociate administrării 

produsuluiau fost observate în mod obișnuitîn cadrul unui studiu clinic.  

 

Creșterea enzimelor hepatice a fost observată foarte rar și valorile au revenit la normal în câteva zile 

după încetarea tratamentului. 

 

Efectele observate la doza recomandată pentru tratament au inclus scăderi ușoare ale numărului de 

eritrocite. 

 

În cadrul unui studiu clinic european pe teren, la 3,6% din pisicile tratate cu telmisartan și la 1% din 

pisicile tratate cu placebo au fost înregistrate evenimente adverse definite drept boală/insuficiență 

renală (include cazuri de insuficiență renală cronică, niveluri ridicate de creatinină și/sau azot ureic în 

sânge). 

 

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită utilizând următoarea convenţie: 

-Foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale tratate care prezintă reacţii adverse) 

-Frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 100 animale tratate) 
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-Mai puţin frecvente (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 1000 animale tratate) 

-Rare (mai mult de 1 dar mai puţin de 10 animale din 10 000 animale tratate) 
-Foarte rare (mai puţin de 1 animal din 10 000 animale tratate, inclusiv raportările izolate) 

 

Dacă observați orice reacție adversă, chiar și cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau 

credeți că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informați medicul veterinar. 
 

 

7. SPECII ŢINTĂ 
 

Pisici 

 

 

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE 

ADMINISTRARE 
 

Administrare orală. 

 

Doza inițială recomandată este de 2 mg telmisartan/kg de greutate corporală (0,2 ml/kg greutate 

corporală). 

După 4 săptămâni, doza de telmisartan poate fi redusă la pisicile cu tensiune arterială sistolică (TAS) 

mai mică de 140 mmHg (în pași de 0,5 mg/kg) la discreția medicului veterinar. 

Dacă TAS crește pe parcursul afecțiunii, doza zilnică poate fi crescută din nou până la 2 mg/kg.  

Valorile țintă pentru TAS se încadrează în intervalul 120 - 140 mmHg. Dacă TAS scade sub valoarea 

țintă sau dacă apar semne curente de hipotensiune, consultați secțiunea „Atenționări speciale”. 

Regimul de dozare pentru pisicile hipertensive care suferă concomitent de boală renală cronică este 

identic cu cel descris mai sus, cu excepția faptului că, pentru aceste pisici, doza efectivă minimă 

recomandată este de 1 mg/kg. 

 

Produsul se va administra o dată pe zi, direct în gura animalului sau într-o cantitate mică de alimente.  

Produsul Semintra este o soluție orală și este bine acceptată de majoritatea pisicilor. 

 

Administrarea soluției se va face cu ajutorul seringii de măsurare furnizată în ambalaj. Seringa este 

adaptabilă la flacon și are o scală gradată în ml. 

 

 
   

Apăsați și apoi deșurubați capacul pentru a 

deschide flaconul. Atașați seringa de dozare la 

dopul adaptor al flaconului, presând ușor.  

Răsturnați ansamblul flacon-seringă cu susul în 
jos. Retrageți pistonul seringii până când capătul 

pistonului corespunde cantității necesare, în ml.  

Decuplați seringa dozatoare de la flacon. 

Apăsați pistonul pentru a goli conținutul 

seringii direct în gura pisicii … 

 

… sau pe o cantitate mică de alimente. 

 

 

 

Gelöscht: de boală cronică 

Gelöscht: La pisicile cu hipertensiune asociată cu boală renală 
cronică, doza efectivă recomandată este de cel puțin 1 mg/kg
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9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ 
 

După administrarea produsului medicinal veterinar, închideţi strâns flaconul cu capacul, spălaţi 

seringa de măsurare cu apă şi lăsaţi-o să se usuce. 

Pentru a evita contaminarea, folosiţi seringa furnizată numai pentru administrarea Semintra. 

 

 

10. TIMP DE AŞTEPTARE 
 

Nu este cazul. 

 

 

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE 

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii speciale de depozitare. 

 
A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe cutie şi pe flacon, după EXP. 

 

Perioada de valabilitate după prima deschidere a containerului: 6 luni. 

 

 

12. ATENŢIONĂRI SPECIALE 
 

Precauţii speciale pentru utilizare la animale: 

Datorită modului de acțiune a produsului medicinal veterinar, poate apărea hipotensiunea tranzitorie. 

În cazul apariției oricăror simptome clinice de hipotensiune, trebuie administrat tratamentul 

simptomatic, de exemplu administrarea de lichide. Doza de telmisartan trebuie redusă dacă tensiunea 

arterială sistolică (TAS) scade constant sub 120 mmHg sau dacă apar semne concomitente de 

hipotensiune. 

 

Siguranța și eficacitatea telmisartanului în gestionarea hipertensiunii sistemice care depășește 200 

mmHg nu a fost investigată. 

 

După cum se cunoaște în privința medicamentelor care acționează asupra sistemului renină-

angiotensină-aldosteron (SRAA), poate interveni o ușoară scădere a numărului eritrocitelor. Numărul 

eritrocitelor trebuie monitorizat în cursul tratamentului. 

 

Substanțele care acționează asupra SRAA pot conduce la o reducere a ratei de filtrare glomerulară și o 

înrăutățire a funcției renale la pisicile cu boală renală severă. Siguranța și eficacitatea telmisartanului 

la astfel de pacienți nu a fost investigată. În cazul utilizării acestui produs la pisicile cu boală renală 

severă, se recomandă monitorizarea funcției renale (concentrația creatininei în plasmă). 

 
La pisicile hipertensive, monitorizarea regulată a tensiunii arteriale reprezintă o bună practică clinică. 

 
Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la 

animale 

În caz de ingestie accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul 

produsului sau eticheta. 

Evitați contactul cu ochii.În cazul în care are loc contactul accidental cu ochii, clătiți ochii cu apă. 

Spălați-vă pe mâini după utilizare. 
Femeile însărcinate trebuie să aibă o deosebită grijă pentru a evita contactul cu produsul, deoarece s-a 

constatat că substanțele cu acțiune asupra SRAA, cum ar fi blocanții receptorilor angiotensinei (BRA) 

și inhibitorii ECA (iECA) afectează fătul în cursul sarcinii, la om. 
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Persoanele cu hipersensibilitate la telmisartan sau alți sartani/BRA trebuie să evite contactul cu 

produsul medicinal veterinar. 

 

Gestaţie și lactaţie  
Siguranța produsuluiSemintranu a fost stabilită la pisicile de reproducție, cele gestante sau în lactație. 

Nu se utilizează pe parcursulgestației și lactației (vezi secțiunea„Contraindicații”. 

 

Interacţiuni cu alte produse medicinale şi alte forme de interacţiune 
Pe durata tratamentului concomitent cu amlodipină, la doza recomandată pentru reducerea proteinuriei 

asociate bolii renale cronice (BRC) la pisici, nu s-au observat indicii clinice de hipotensiune.  

 

Sunt disponibile date foarte limitate, la pisicile cu hipertensiune, privind interacțiuni între telmisartan 

și alte medicamente care scad tensiunea arterială (cum ar fi amlodipina) sau care interacționează cu 

SRAA (cum ar fi BAR sau iECA). Combinația de telmisartan cu astfel de agenți poate conduce la 

apariția unor efecte hipotensive suplimentare sau poate afecta funcția renală. 

 

Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidot) 

După administrarea unei doze de până la 2,5 ori mai mari decât cea inițial recomandată timp de 6 luni 

la pisicile tinere sănătoase, reacțiile adverse au fost în concordanță cu cele menționate la secțiunea 

„Reacții adverse”. 
 

Administrarea unei supradoze de medicament (de până la 2,5 ori mai mare decât doza recomandată, 

timp de 6 luni) a condus la o reducere importantă a tensiunii arteriale, scăderi ale numărului 

eritrocitelor (efecte atribuibile activității farmacologice a produsului) și creșteri ale azotului ureic din 

sânge.  

 

În eventualitatea în care apare hipotensiunea (tensiune scăzută), trebuie asigurat tratament 

simptomatic, de exemplu administrare de lichide. 

 
Incompatibilităţi: 

În absenţa studiilor de compatibilitate, acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte 

produse medicinale veterinare. 

 
 

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU 

A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ 

 

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.  

Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care 

nu mai sunt necesare.Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. 

 

 

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL 
 

Informaţii detaliate referitoare la acest produs medicinal veterinar sunt disponibile pe website-ul 

Agenţiei Europene a Medicamentelor http://www.ema.europa.eu/. 

 

 

15. ALTE INFORMAŢII 
 

Dimensiune de ambalaj cu un flacon umplut cu 35 ml și o seringă dozatoare. 

 

http://www.ema.europa.eu/

	REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI
	Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici
	Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici

	ANEXA II
	A. ETICHETARE
	Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici
	Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici

	B. PROSPECT
	Semintra 4 mg/ml soluţie orală pentru pisici
	Semintra 10 mg/ml soluţie orală pentru pisici


