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Isemid (torasemidă) 
Prezentare generală a Isemid și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Isemid și pentru ce se utilizează? 

Isemid este un medicament veterinar utilizat pentru tratarea semnelor clinice asociate insuficienței 
cardiace congestive la câini. Insuficiența cardiacă congestivă este o afecțiune în care inima nu poate 
pompa suficient sânge în organism. Acest lucru poate duce la intoleranță la activitatea fizică 
(incapacitatea de a efectua activitate fizică), dificultăți de respirație și retenție de lichide. Isemid 
conține substanța activă torasemidă. 

Cum se utilizează Isemid? 

Isemid este disponibil sub formă de comprimate și se poate obține numai pe bază de prescripție 
medicală. Se administrează o dată pe zi, iar doza inițială depinde de greutatea corporală. Comprimatul 
se poate administra cu hrană sau direct în gură, în cazul în care câinele nu îl poate înghiți cu ușurință. 
Doza obișnuită este de 0,13-0,25 mg de torasemidă/kg de greutate corporală, o dată pe zi. Durata de 
administrare a acesteia poate fi extinsă până la cel mult 5 zile și până la o doză maximă de 0,4 mg/kg 
greutate corporală, o dată pe zi, la câini cu retenție moderată până la severă de fluide în plămâni. Apoi 
doza este redusă și ajustată în funcție de răspunsul câinelui. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Isemid, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Isemid? 

Torasemida este un medicament diuretic care acționează prin creșterea cantității de sare și de apă 
eliminate prin urină. Acest lucru scade volumul total de sânge, reducând efortul inimii de a pompa 
sânge și îmbunătățindu-i astfel funcționarea. 

Ce beneficii a prezentat Isemid pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu de teren care a inclus 321 de câini cu insuficiență cardiacă congestivă, tratamentul cu 
Isemid a fost comparat cu un alt medicament diuretic existent, furosemida. Principala măsură a 
eficacității a fost o reducere a scorurilor pentru lichidul pulmonar și tuse (ambele sunt semne de 
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insuficiență cardiacă congestivă) după 14 zile de tratament și neagravarea dificultății de respirație sau 
a scorurilor de intoleranță la activitatea fizică. Studiul a arătat că Isemid a fost cel puțin la fel de 
eficace ca furosemida pentru tratarea semnelor clinice asociate insuficienței cardiace congestive, 74 % 
dintre câini fiind tratați cu succes în fiecare grup. 

Care sunt riscurile asociate cu Isemid? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Isemid (care pot afecta mai mult de 1 animal din 10) 
sunt o funcționare proastă a rinichilor, modificări ale analizelor de sânge care măsoară funcția renală, 
hemoconcentrație (creșterea concentrației de globule roșii care circulă în sânge) și modificări ale 
nivelurilor de electroliți (sării) (clorură, sodiu, potasiu, fosfor, magneziu și calciu). 

Isemid este contraindicat în cazuri de insuficiență renală, deshidratare, scădere a volumului sanguin în 
circulație sau tensiune arterială mică. Isemid nu trebuie administrat în același timp cu alte diuretice 
care funcționează la fel ca torasemida. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor raportate asociate cu Isemid, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

Isemid poate provoca urinare frecventă, sete, tulburări intestinale, tensiune arterială mică și 
deshidratare în cazul ingerării. Orice comprimat utilizat parțial trebuie pus la loc în blister și apoi în 
cutia originală pentru a nu fi lăsat la îndemâna copiilor. Dacă o persoană, în special un copil, înghite 
accidental produsul, trebuie să solicite imediat sfatul medicului și să-i prezinte acestuia prospectul sau 
eticheta produsului. 

Acest medicament poate provoca și reacții de hipersensibilitate (alergice). Persoanele hipersensibile la 
torasemidă, sulfonamide sau la oricare dintre celelalte ingrediente din Isemid trebuie să evite contactul 
cu medicamentul. Dacă apar simptome de alergie, trebuie să solicitați imediat sfatul medicului și să-i 
prezentați prospectul sau eticheta produsului. 

După manipularea medicamentului trebuie să vă spălați pe mâini. 

De ce este Isemid autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Isemid sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Isemid 

Isemid a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 09/01/2019. 

Mai multe informații despre Isemid se pot găsi pe site-ul agenției: ema.europa.eu/ 
medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în noiembrie 2018. 
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