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Isemid (torasemidum) 
Přehled informací o přípravku Isemid a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Isemid a k čemu se používá? 

Isemid je veterinární léčivý přípravek, který se používá k léčbě příznaků souvisejících s městnavým 
srdečním selháním u psů. Městnavé srdeční selhání je onemocnění, při kterém srdce nedokáže do těla 
pumpovat dostatek krve. To může vést k intoleranci tělesné zátěže (neschopnosti vykovávat fyzickou 
aktivitu), potížím s dýcháním a zadržování tekutin. Přípravek Isemid obsahuje léčivou látku torasemid. 

Jak se přípravek Isemid používá? 

Přípravek Isemid je dostupný ve formě tablet a je vydáván pouze na předpis. Podává se jednou denně, 
přičemž počáteční dávka závisí na živé hmotnosti zvířete. Tabletu je možné podávat spolu s krmivem 
nebo přímo do tlamy, pokud má pes s jejím přijetím potíže. Obvyklá dávka činí 0,13 až 0,25 mg 
torasemidu na kilogram živé hmotnosti jednou denně. Tuto dávku je možné navýšit po dobu až 5 dní 
až na maximální denní dávku 0,4 mg na kilogram živé hmotnosti u psů se středně závažným až 
závažným zadržováním tekutin v plicích. Dávka se následně sníží a upraví podle reakce psa. 

Více informací o používání přípravku Isemid naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Isemid působí? 

Torasemid je diuretikum. Působí tak, že zvyšuje vylučování vody a soli do moči. To vede ke snížení 
celkového objemu krve, což zmírňuje zátěž, kterou srdce vynakládá na přečerpání krve, a tím zlepšuje 
srdeční funkci. 

Jaké přínosy přípravku Isemid byly prokázány v průběhu studií? 

V rámci terénní studie, do které bylo zařazeno 321 psů s městnavým srdečním selháním, byla léčba 
přípravkem Isemid porovnávána s léčbou jiným zavedeným diuretikem – furosemidem. Hlavním 
měřítkem účinnosti bylo snížení skóre u plicní tekutiny a kašle (v obou případech se jedná o příznaky 
městnavého srdečního selhání) po 14 dnech léčby a nezhoršení skóre u potíží s dýcháním nebo u 
intolerance tělesné zátěže. Tato studie prokázala, že přípravek Isemid je v rámci léčby příznaků 
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souvisejících s městnavým srdečním selháním přinejmenším stejně účinný jako furosemid, přičemž 
v každé skupině bylo úspěšně léčeno 74 % psů. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Isemid? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Isemid (které mohou postihnout více než 1 zvíře z 10) 
jsou špatná funkce ledvin, změny v krevních testech zjišťujících funkci ledvin, hemokoncentrace 
(zvýšení koncentrace červených krvinek v krvi) a změna hladin elektrolytů (solí) v krvi (chloridu, 
sodíku, draslíku, fosforu, hořčíku a vápníku). 

Přípravek Isemid se nesmí používat v případě selhání ledvin, dehydratace, poklesu objemu krve 
v oběhu nebo nízkého krevního tlaku. Přípravek Isemid se nesmí podávat souběžně s jinými diuretiky, 
která působí stejným způsobem jako torasemid. 

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Isemid je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Požití přípravku Isemid může způsobit zvýšené močení a vést k žízni, střevním poruchám, nízkému 
krevnímu tlaku a dehydrataci. Jakékoli částečně použité tablety je třeba vrátit do blistrů a poté do 
původní krabičky, aby se zabránilo v přístupu dětem. V případě náhodného pozření přípravku 
člověkem, zvláště u dětí, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci 
nebo etiketu praktickému lékaři. 

Tento léčivý přípravek může rovněž vyvolat reakce z přecitlivělosti (alergické reakce). Osoby 
s přecitlivělostí (alergií) na torasemid, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku přípravku Isemid by 
se měly kontaktu s tímto přípravkem vyhnout. Pokud se vyskytnou příznaky alergické reakce, je třeba 
okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Po použití léčivého přípravku je třeba si umýt ruce. 

Na základě čeho byl přípravek Isemid registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Isemid převyšují jeho rizika, a 
lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Isemid 

Přípravku Isemid bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 09/01/2019. 

Další informace o přípravku Isemid jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/ medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v listopadu 2018. 
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