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Semintra (telmisartan) 
Prezentare generală a Semintra și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Semintra și pentru ce se utilizează? 

Semintra este un medicament de uz veterinar utilizat la pisici pentru reducerea proteinuriei (proteine 
în urină) și pentru tratarea tensiunii arteriale mari. Proteinuria poate apărea în boala renală cronică (de 
lungă durată) la pisici, o boală frecventă la pisicile în vârstă, caracterizată printr-o deteriorare 
progresivă în timp a funcției renale. Tensiunea arterială mare este o altă problemă de lungă durată la 
pisicile în vârstă, putând apărea în asociere cu boala renală cronică, cu hipertiroidismul 
(hiperactivitatea glandei tiroide) și cu alte afecțiuni. 

Cum se utilizează Semintra? 

Semintra este disponibil sub formă de soluție cu administrare orală și se poate obține numai pe bază 
de prescripție medicală de la medicul veterinar. Sunt disponibile două concentrații: 4 mg/ml pentru 
reducerea proteinuriei și 10 mg/ml pentru tratarea tensiunii arteriale mari. Medicamentul se 
administrează o dată pe zi, pe cale orală, cu ajutorul seringii de măsurare furnizate. Doza recomandată 
pentru reducerea proteinuriei este de 1 mg de telmisartan pe kg de greutate corporală. Pentru tratarea 
tensiunii arteriale mari se utilizează o doză inițială de 2 mg de telmisartan pe kg de greutate corporală. 
Doza poate fi redusă după 4 săptămâni la pisicile cu tensiune arterială sistolică (TAS) mai mică de 
140 mmHg. Valorile țintă pentru TAS sunt cuprinse între 120 și 140 mmHg. 

Cum acționează Semintra? 

Substanța activă din Semintra, telmisartanul, este un „antagonist al receptorului angiotensinei II”, 
ceea ce înseamnă că blochează acțiunea unui hormon din organism numit angiotensină II. 
Angiotensina II este un vasoconstrictor puternic (o substanță care îngustează vasele de sânge). Prin 
blocarea receptorului de care se leagă în mod normal angiotensina II, telmisartanul oprește efectul 
hormonului, permițând dilatarea vaselor de sânge. Aceasta determină scăderea tensiunii arteriale și, 
prin urmare, a nivelului de proteine din urină, ceea ce poate încetini progresia bolii renale. 

Ce beneficii a prezentat Semintra pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu de teren care a cuprins 224 de pisici cu boală renală cronică, având în general vârsta 
peste 11 ani, Semintra a fost la fel de eficace în reducerea proteinuriei ca benazeprilul, un alt 
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medicament de uz veterinar pentru reducerea proteinuriei. Semintra a determinat scăderea nivelului 
de proteine din urină în primele 7 zile de la începerea tratamentului. 

Într-un al doilea studiu de teren, care a cuprins 294 de pisici cu hipertensiune, cu vârsta medie de 
13 ani, cele 194 de pisici care au primit Semintra o dată pe zi timp de 28 de zile au avut o scădere a 
TAS de 25 mmHg în ziua 28, față de 11 mmHg la cele 100 de pisici care au primit placebo (un preparat 
inactiv). La sfârșitul celor 28 de zile, pisicile tratate cu Semintra au continuat să fie tratate încă 92 de 
zile și au avut o scădere a TAS de peste 20 mmHg pe perioada întregului studiu de 4 luni. 

Care sunt riscurile asociate cu Semintra? 

Cele mai frecvente reacții adverse observate în asociere cu Semintra sunt vărsături și diaree ușoare și 
de scurtă durată (care pot afecta cel mult 1 din 10 pisici tratate cu soluția în concentrație de 
10 mg/ml). 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu Semintra, citiți prospectul. 

Semintra este contraindicat la pisicile gestante sau aflate în perioada de lactație. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Dacă Semintra este înghițit accidental, trebuie să fie consultat imediat medicul și să i se arate 
prospectul sau eticheta. Persoana care administrează Semintra trebuie să evite contactul cu ochii. În 
cazul contactului cu ochii, aceștia trebuie clătiți cu apă. Trebuie spălate mâinile după administrarea 
medicamentului. Femeile însărcinate trebuie să ia măsuri speciale de precauție pentru evitarea 
contactului cu produsul. Persoanele care sunt hipersensibile la telmisartan sau la alți antagoniști ai 
receptorului angiotensinei II trebuie să evite contactul cu Semintra. 

De ce este Semintra autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Semintra sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Semintra: 

Semintra a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 13 februarie 2013. 

Mai multe informații despre Semintra se pot găsi pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în martie 2018. 
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