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Isemid (torasemidi) 
Yleistiedot Isemid-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Isemid on ja mihin sitä käytetään? 

Isemid on eläinlääke, jota annetaan kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan merkkien hoitoon koirille. 
Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta on sairaus, jossa sydän ei pysty pumppaamaan tarpeeksi verta 
elimistöön. Tämä voi aiheuttaa fyysisen rasituksen siedon (rasituskyvyn) heikkenemistä, 
hengitysvaikeuksia ja nesteen kertymistä. Isemidin vaikuttava aine on torasemidi. 

Miten Isemidiä käytetään? 

Isemidiä on saatavana tabletteina, ja sitä saa vain lääkärin määräyksestä. Sitä annetaan kerran 
päivässä, ja aloitusannos riippuu kehon painosta. Tabletti voidaan antaa ruuan kanssa tai suoraan 
suuhun, jos koira ei ota sitä helposti. Tavanomainen annos on 0,13–0,25 mg torasemidia kehon 
painokiloa kohden kerran vuorokaudessa. Koirilla, joilla on kohtalainen tai vakava nestekertymä 
keuhkoissa, annosta voidaan lisätä korkeintaan viideksi vuorokaudeksi enimmäisannokseen, joka on 
0,4 mg painokiloa kohden kerran vuorokaudessa. Annosta pienennetään sitten mukauttaen se koiran 
vasteeseen. 

Isemidin käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Isemid vaikuttaa? 

Torasemidi on diureettinen lääke. Se vaikuttaa lisäämällä nesteen ja suolan poistumaa virtsassa. Tämä 
pienentää veren kokonaisvolyymia ja vähentää siten sydämen rasitusta sen pumpatessa verta, jolloin 
sydämen toiminta paranee. 

Mitä hyötyä Isemidistä on havaittu tutkimuksissa? 

Kenttätutkimuksessa, jossa oli mukana 321 kongestiivisesta sydämen vajaatoiminnasta kärsivää 
koiraa, Isemid-hoitoa verrattiin toiseen käytössä olevaan diureettiin, furosemidiin. Tehon pääasiallisena 
mittana oli keuhkoihin kertyneen nesteen ja yskän (molemmat ovat kongestiivisen sydämen 
vajaatoiminnan merkkejä) mittaamisessa käytettyjen pisteiden määrän väheneminen 14 hoitopäivän 
jälkeen sekä se, että hengitysvaikeuksia ja fyysisen rasituksen sietoa koskevat pistemäärät eivät 
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huonontuneet. Tutkimus osoitti, että Isemid oli vähintään yhtä tehokas kuin furosemidi kongestiivisen 
sydämen vajaatoiminnan merkkien hoidossa; kummassakin ryhmässä koirista 74 prosentin hoito 
onnistui.  

Mitä riskejä Isemid-valmisteeseen liittyy? 

Yleisimmät Isemid-hoidon sivuvaikutukset (joita voi tulla useammalle kuin yhdelle 10 eläimestä) ovat 
munuaisten toiminnan heikkeneminen, muutokset munuaisten toimintaa mittaavissa verikokeissa, 
hemokonsentraatio (veren punasolujen pitoisuuden nousu) sekä muutokset elektrolyyttien (suolojen) 
pitoisuudessa (kloridi, natrium, kalium, fosfori, magnesium ja kalsium). 

Isemidiä ei saa antaa eläimille, joilla on munuaisten vajaatoiminta, nestehukka, pienentynyt veren 
volyymi tai alhainen verenpaine. Isemidiä ei saa antaa samaan aikaan kuin muita diureetteja, jotka 
vaikuttavat samalla tavoin kuin torasemidi. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Isemidin sivuvaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Isemid voi nieltynä lisätä virtsaamista ja aiheuttaa janoa, suolisto-ongelmia, alhaista verenpainetta ja 
nestehukkaa.  Mahdolliset osaksi käytetyt tabletit on pantava läpipainopakkaukseen ja alkuperäiseen 
ulkopakkaukseen, jotta ne eivät olisi lasten saatavilla.  Mikäli henkilö, varsinkin lapsi, on vahingossa 
niellyt valmistetta, on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, ja pakkausseloste tai myyntipakkaus 
on näytettävä lääkärille. 

Lääke voi aiheuttaa myös yliherkkyysreaktioita (allergisia reaktioita). Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä 
torasemidille, sulfonamideille tai jollekin muulle Isemidin ainesosalle, on vältettävä kosketusta 
lääkkeeseen. Jos allergisia oireita ilmenee, henkilön on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, ja 
pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. 

Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. 

Miksi Isemid on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Isemidin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muuta tietoa Isemidistä 

Isemid sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 09/01/2019. 

Lisää tietoa Isemidistä on viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/ 
medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi marraskuussa 2018. 
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