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Isemid (torasemid) 
En oversigt over Isemid, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Isemid, og hvad anvendes det til? 

Isemid er et lægemiddel til dyr, der anvendes til behandling af symptomer på kongestivt hjertesvigt 
hos hunde. Kongestivt hjertesvigt er en sygdom, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt 
med blod rundt i kroppen. Dette kan medføre manglende evne til fysisk aktivitet (motionsintolerans), 
vejrtrækningsbesvær og væskeophobning. Isemid indeholder det aktive stof torasemid. 

Hvordan anvendes Isemid? 

Isemid fås som tabletter og udleveres kun efter recept. Det gives en gang dagligt, og dosis afhænger 
af kropsvægten. Tabletten kan gives sammen med mad eller direkte i munden, hvis hunden ikke tager 
den spontant. Den sædvanlige dosis er 0,13 til 0,25 mg torasemid pr. kg kropsvægt en gang dagligt. 
Dette kan øges i op til fem dage til højst 0,4 mg pr. kg kropsvægt en gang dagligt hos hunde med 
moderat til svær væskeophobning i lungerne. Derefter reduceres dosis, og den tilpasses efter hundens 
respons. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Isemid, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Isemid? 

Torasemid er et vanddrivende lægemiddel. Det virker ved at øge udskillelsen af vand og salt i urinen. 
Dette nedsætter den samlede blodvolumen og dermed hjertets pumpearbejde, så hjertefunktionen 
bliver bedre. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Isemid? 

I et feltstudie, som omfattede 321 hunde med kongestivt hjertesvigt, blev behandling med Isemid 
sammenlignet med et andet almindeligt anerkendt vanddrivende lægemiddel kaldet furosemid. 
Virkningen blev hovedsageligt bedømt på faldet i scorerne for lungevæske og hoste (som begge er 
tegn på kongestivt hjertesvigt) efter 14 dages behandling og ingen forværring af scorerne for 
vejrtrækningsbesvær og motionsintolerans. Studiet viste, at Isemid var mindst lige så effektivt som 
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furosemid til behandling af tegn på kongestivt hjertesvigt, og hos 74 % af hundene i hver gruppe var 
behandlingen vellykket. 

Hvilke risici er der forbundet med Isemid? 

De hyppigste bivirkninger ved Isemid (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 dyr) er ringe 
nyrefunktion, ændringer i blodprøver for nyrefunktion, hæmokoncentration (forhøjet koncentration af 
røde blodlegemer i blodet) og ændringer i elektrolytniveauerne (saltniveauerne) (klorid, natrium, 
kalium, fosfor, magnesium og calcium). 

Isemid må ikke gives ved nyresvigt, dehydrering, for lav blodvolumen eller lavt blodtryk. Isemid må 
ikke gives samtidig med andre vanddrivende midler, der virker på samme måde som torasemid. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger ved og begrænsninger for Isemid fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Isemid kan give øget vandladning og medføre tørst, forstyrrelser i mavetarmsystemet, lavt blodtryk og 
dehydrering ved indtagelse. Tabletdele skal lægges tilbage i blisterpakningen og ind i den originale 
yderpakning, så de ikke er tilgængelige for børn. Hvis produktet ved hændeligt uheld sluges af en 
person, i særdeleshed børn, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør 
vises til lægen. 

Dette lægemiddel kan også forårsage overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Personer, som 
er overfølsomme over for torasemid, sulfonamider eller andre af indholdsstofferne i Isemid, bør undgå 
kontakt med lægemidlet. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer på allergi, og vis 
indlægssedlen eller etiketten til lægen. 

Der bør vaskes hænder efter håndtering af lægemidlet. 

Hvorfor blev Isemid godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Isemid opvejer risiciene, og det kan 
godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Isemid 

Isemid modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 09/01/2019. 

Yderligere oplysninger om Isemid findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/ 
medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2018. 
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