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Semintra (telmisartan) 
Sammanfattning av Semintra och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Semintra och vad används det för? 

Semintra är ett veterinärmedicinskt läkemedel som ges till katter för att minska proteinuri (protein i 
urinen) och behandla högt blodtryck. Proteinuri kan inträffa vid kronisk (långvarig) njursjukdom hos 
katter, och är en vanlig sjukdom hos äldre katter som kännetecknas av en gradvis försämring av 
njurfunktionen över tid. Högt blodtryck är ett annat långvarigt problem hos äldre katter som kan 
inträffa vid kronisk njursjukdom, hypertyreoidism (överaktiv sköldkörtel) och andra sjukdomar. 

Hur används Semintra? 

Semintra finns som en lösning som ges genom munnen och är ett receptbelagt veterinärmedicinskt 
läkemedel. Det finns i två olika styrkor: 4 mg/ml för att minska proteinuri och 10 mg/ml för att 
behandla högt blodtryck. Läkemedlet ges en gång om dagen genom munnen med hjälp av den 
medföljande doseringssprutan. Den rekommenderade dosen för att minska proteinuri är 1 mg 
telmisartan per kilo kroppsvikt. För att behandla högt blodtryck ges en första dos på 2 mg telmisartan 
per kilo kroppsvikt. Efter 4 veckor kan dosen sänkas hos katter vars systoliska blodtryck understiger 
140 mm Hg. Det eftersträvade systoliska blodtrycket är mellan 120 och 140 mm Hg. 

Hur verkar Semintra? 

Den aktiva substansen i Semintra, telmisartan, är en angiotensin II-receptorantagonist, vilket betyder 
att den förhindrar effekten av ett hormon i kroppen som kallas angiotensin II. Angiotensin II är en 
kraftfull vasokonstriktor (ett ämne som drar ihop blodkärlen). Genom att blockera den receptor som 
angiotensin II vanligtvis binder till kan telmisartan förhindra att hormonet får effekt, vilket gör att 
blodkärlen kan vidgas. Detta medför att blodtrycket sjunker och att proteinet i urinen därmed minskar, 
vilket kan sakta ner njursjukdomens utveckling. 

Vilka fördelar med Semintra har visats i studierna? 

I en fältstudie på 224 katter med kronisk njursjukdom, de flesta över 11 år gamla, var Semintra lika 
effektivt när det gäller att minska proteinuri som benazepril, ett annat veterinärmedicinskt läkemedel 
som används för att minska proteinuri. Semintra minskade proteinet i urinen inom de första sju 
dagarna efter att behandlingen startade. 
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I en andra fältstudie på 294 katter med hypertoni som var i genomsnitt 13 år gamla sänktes det 
systoliska blodtrycket med 25 mm Hg till dag 28 hos 194 katter som fick Semintra en gång om dagen i 
28 dagar, jämfört med 11 mm Hg hos 100 katter som fick placebo (en overksam behandling). Efter de 
28 dagarna fortsatte behandlingen i ytterligare 92 dagar för de katter som behandlats med Semintra, 
hos vilka det systoliska blodtrycket sjönk med över 20 mm Hg för hela studieperioden på 4 månader. 

Vilka är riskerna med Semintra? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Semintra är lindrig och övergående kräkning och diarré 
(kan uppträda hos upp till 1 av 10 katter som behandlas med lösningen på 10 mg/ml). 

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Semintra finns i bipacksedeln. 

Semintra får inte ges till dräktiga eller lakterande katter. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Om du av misstag fått i dig Semintra, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Den 
som administrerar Semintra ska undvika att få läkemedlet i ögonen. Vid kontakt med ögonen ska de 
sköljas med vatten. Händerna ska tvättas efter att läkemedlet administrerats. Gravida bör vara särskilt 
försiktiga för att undvika kontakt med läkemedlet. Personer som är överkänsliga mot telmisartan eller 
andra angiotensin II-receptorantagonister ska undvika kontakt med Semintra. 

Varför är Semintra godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Semintra är större än riskerna och att 
Semintra skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Semintra 

Den 13 februari 2013 beviljades Semintra ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Semintra finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i mars 2018. 
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