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Isemid (torasemide) 
Преглед на Isemid и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Isemid и за какво се използва? 

Isemid е ветеринарномедицински продукт, който се използва за лечение на признаци на застойна 
сърдечна недостатъчност при кучета. Застойната сърдечна недостатъчност е заболяване, при 
което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв в организма. Това може да доведе до 
непоносимост към физическо натоварване (неспособност да се извършва физическа дейност), 
затруднено дишане и задържане на течности. Isemid съдържа активната субстанция тораземид 
(torasemide). 

Как се използва Isemid? 

Isemid се предлага под формата на таблетки и се отпуска по лекарско предписание. Прилага се 
веднъж дневно и началната доза зависи от телесното тегло. Таблетката може да се приложи с 
храна или директно в устата, ако не се приема спонтанно от кучето. Обичайната доза е от 0,13 до 
0,25 mg тораземид на килограм телесно тегло веднъж дневно. Може да се увеличи до 5 дни до 
максимум 0,4 mg на kg телесно тегло веднъж дневно при кучета с умерено до сериозно 
задържане на течност в белите дробове. След това дозата се намалява и коригира в съответствие 
с реакцията на кучето. 

За практическа информация относно употребата на Isemid, прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Isemid? 

Тораземид е лекарство диуретик. Действа, като увеличава освобождаването на сол и вода в 
урината. Това понижава общия обем на кръвта, което намалява усилията, необходими на сърцето, 
за да изпомпва кръв, и по този начин подобрява неговата функция. 

Какви ползи от Isemid са установени в проучванията? 

В практическо проучване, включващо 321 кучета със застойна сърдечна недостатъчност, 
лечението с Isemid е сравнено с друго стандартно лечение с диуретика фуроземид. Основната 
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мярка за ефективност е намаляване на резултатите за белодробната течност и кашлица (и двете 
са признаци на конгестивна сърдечна недостатъчност) след 14 дни на лечение и без влошаване 
на разултатите за трудности при дишане или неспособност за физическо натоварване. 
Проучването показва, че Isemeid е поне толкова ефективен, колкото фуросемид за лечение на 
признаци, свързани със застойна сърдечна недостатъчност, при 74 % от кучетата във всяка 
група, които се лекуват успешно. 

Какви са рисковете, свързани с Isemid? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Isemid (които е възможно да засегнат повече от 1 на 10 
животни) са слаби функции на бъбреците, промени в кръвните тестове за измерване на 
бъбречната функция, хемоконцентрацията (увеличаване на концентрацията на червени кръвни 
клетки, циркулиращи в кръвта) и промени в нивата на електролити (съдържание на сол) 
(хлориди, натрий, калий, фосфор, магнезий и калций). 

Isemid не трябва да се прилага в случаи на бъбречна недостатъчност, дехидратация, намаляване 
на циркулиращия обем на кръвта или ниско кръвно налягане. Isemid не трябва да се прилага 
едновременно с други диуретици, които работят по същия начин като тораземид. 

За пълния списък на всички неблагоприятни реакции и ограничения при Isemid вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Възможно е при поглъщане Isemid да причини повишено уриниране, жажда, чревни нарушения, 
понижено кръвно налягане и обезводняване. Всички частично използвани таблетки трябва да се 
върнат в блистера, а след това в оригиналната картонена кутия и да бъдат съхранявани извън 
обсега на деца. При случайно поглъщане на продукта незабавно да се потърси медицински съвет, 
като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. 

Този продукт може да предизвика и реакции на свръхчувствителност (алергични реакции). Лица, 
които са свръхчувствителни към тораземид, сулфонамиди или към някоя от останалите съставки в 
Isemid, трябва да избягват контакт с лекарството. При поява на симптоми на алергия незабавно 
да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или 
етикетът на продукта. 

Ръцете трябва да се измиват след работа с продукта. 

Защо Isemid е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Isemid са по-големи от 
рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Isemid: 

На 09/01/2019 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Isemid, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Isemid може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/ medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Дата на последно актуализиране на текста ноември 2018. 
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