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Isemid (torasemīds) 
Isemid pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Isemid un kāpēc tās lieto? 

Isemid ir veterinārās zāles, ko lieto suņiem sastrēguma sirds mazspējas pazīmju ārstēšanai. 
Sastrēguma sirds mazspēja ir stāvoklis, kad sirds nespēj pa organismu sūknēt pietiekami daudz asiņu. 
Tas var izraisīt slodzes nepanesamību (nespēju veikt fiziskas aktivitātes), apgrūtinātu elpošanu un 
šķidruma aizturi. Isemid satur aktīvo vielu torasemīdu. 

Kā lieto Isemid? 

Isemid ir pieejamas tabletēs, un tās var iegādāties tikai pret recepti. Tās tiek dotas vienreiz dienā, un 
sākumdeva ir atkarīga no ķermeņa masas. Tableti var dot kopā ar ēdienu vai tieši mutē, ja suns to 
ņem nelabprāt. Parastā deva ir 0,13–0,25 mg torasemīda uz 1 kg ķermeņa masas vienreiz dienā. Devu 
var palielināt līdz 5 dienām, nepārsniedzot 0,4 mg uz 1 kg ķermeņa masas vienreiz dienā suņiem ar 
vidēji smagu līdz smagu šķidruma aizturi plaušās. Pēc tam devu samazina un pielāgo atbilstoši suņa 
atbildes reakcijai. 

Papildu informāciju par Isemid lietošanu skatīt lietošanas instrukciju vai sazināties ar veterinārārstu vai 
farmaceitu. 

Kā Isemid darbojas? 

Torasemīds ir diurētiķis. Tas darbojas, palielinot ūdens un sāls zudumu urīnā. Tas samazina kopējo 
asins tilpumu, mazinot sirdij slodzi asiņu sūknēšanai un līdz ar to uzlabo tās darbību. 

Kādi Isemid ieguvumi atklāti pētījumos? 

Lauka pētījumā, iesaistot 321 suni ar sastrēguma sirds mazspēju, ārstēšanu ar Isemid salīdzināja ar 
citu lietošanā esošo diurētiķi furosemīdu. Galvenais efektivitātes rādītājs bija plaušu šķidruma un 
klepus (sastrēguma sirds mazspējas abu pazīmju) samazināšanās pēc 14 dienu ārstēšanas, kā arī 
apgrūtinātas elpošanas un slodzes nepanesamības rādītāju nepasliktināšanās. Pētījumā Isemid bija 
vismaz tikpat efektīvas kā furosemīds, lai ārstētu pazīmes saistībā ar sastrēguma sirds mazspēju, un 
katrā grupā 74 % suņu ārstēšana bija veiksmīga. 
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Kāds risks pastāv, lietojot Isemid? 

Visbiežākās Isemid blakusparādības (kas var rasties vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem) ir pavājināta 
nieru darbība, izmaiņas asins analīzēs, nosakot nieru funkciju, hemokoncentrācija (asinīs cirkulējošo 
sarkano asins šūnu koncentrācijas pieaugums) un elektrolītu (sāļu, t. i., nātrija, kālija, fosfora, magnija 
un kalcija hlorīda) līmeņu izmaiņas. 

Nedrīkst dot Isemid nieru mazspējas, dehidratācijas, cirkulējošā asins tilpuma samazināšanās vai zema 
asinsspiediena gadījumos. Tāpat nedrīkst dot Isemid vienlaicīgi ar citiem diurētiķiem, kas darbojas 
tāpat kā torasemīds. 

Pilnu visu blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Isemid, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Norijot Isemid var palielināt izdalītā urīna daudzumu un slāpes, izraisīt zarnu darbības traucējumus, 
zemu asinsspiedienu un dehidratāciju. Visas daļēji izmantotās tabletes ir jāievieto atpakaļ blistera 
iepakojumā un oriģinālajā iepakojumā, lai tās nav pieejamas bērniem. Ja cilvēks, jo īpaši bērns, ir 
nejauši norijis zāles, nekavējoties jākonsultējas ar ārstu un jāparāda ārstam lietošanas instrukcija vai 
marķējums. 

Šīs zāles var arī izraisīt paaugstinātas jutības (alerģiskas) reakcijas. Cilvēkiem, kuri ir hiperjutīgi pret 
torasemīdu, sulfonamīdiem vai kādu citu Isemid sastāvdaļu, ir jāizvairās no saskares ar šīm zālēm. Ja 
rodas alerģijas simptomi, nekavējoties jākonsultējas ar ārstu padoms un jāparāda ārstam lietošanas 
instrukcija vai marķējums. 

Pēc šo zāļu lietošanas jānomazgā rokas. 

Kāpēc Isemid tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Isemid, pārsniedz šo zāļu radīto risku un šīs zāles 
var reģistrēt ES. 

Cita informācija par Isemid 

Isemid 09/01/2019 tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Isemid ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/ 
medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2018. gada novembrī. 
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