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Isemid (torasemid) 
Pregled zdravila Isemid in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Isemid in za kaj se uporablja? 

Isemid je veterinarsko zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje znakov, povezanih s kongestivnim 
srčnim popuščanjem pri psih. Kongestivno srčno popuščanje je stanje, pri katerem telo ne more črpati 
dovolj krvi po telesu. To lahko povzroči intoleranco za telesno dejavnost (nezmožnost za fizične 
aktivnosti), težave z dihanjem in zastajanje vode v telesu. Zdravilo Isemid vsebuje učinkovino 
torasemid. 

Kako se zdravilo Isemid uporablja? 

Zdravilo Isemid je na voljo v obliki tablet, predpisovanje in izdaja zdravila pa je le na recept. Daje se 
enkrat na dan, začetni odmerek pa je odvisen od telesne mase. Tableto se lahko daje skupaj s hrano 
ali neposredno v usta, če jo pes vzame s težavo. Običajni odmerek je od 0,13 do 0,25 mg torasemida 
na kilogram telesne mase enkrat na dan. To se lahko poveča za največ 5 dni do največ 0,4 mg na 
kilogram telesne mase enkrat na dan pri psih z zmernim do hudim zastajanjem tekočine v pljučih. 
Odmerek se nato zmanjša in prilagodi glede na odziv psa. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Isemid glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Isemid deluje? 

Torasemid je diuretik. Deluje tako, da poveča izločanje vode in soli z urinom. S tem se zmanjša skupna 
krvna prostornina in posledično napor srca, potreben za črpanje krvi, kar izboljša njegovo delovanje. 

Kakšne koristi je zdravilo Isemid izkazalo v študijah? 

V terenski študiji, ki je zajela 321 psov s kongestivnim srčnim popuščanjem, so zdravljenje z zdravilom 
Isemid primerjali z drugim uveljavljenim diuretikom, furosemidom. Glavno merilo učinkovitosti je bilo 
zmanjšanje števila primerov tekočine v pljučih in kašlja (oba sta znamenje kongestivnega srčnega 
popuščanja) po 14 dneh zdravljenja in brez poslabšanja težav pri dihanju ali pri oceni intolerance za 
telesno dejavnost. V študiji je bilo ugotovljeno, da je zdravilo Isemid vsaj tako učinkovito kot 
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furosemid za zdravljenje znakov, povezanih s kongestivnim srčnim popuščanjem, saj je bilo uspešno 
zdravljenih 74 % psov v vsaki skupini. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Isemid? 

Najpogostejši neželeni učinki zdravila Isemid (ki lahko prizadenejo več kot 1 od 10 živali) so slabo 
delovanje ledvic, spremembe krvnih testov merjenja delovanja ledvic, hemokoncentracija (povečanje 
koncentracije rdečih krvnih celic v obtoku v krvi) in spremembe ravni elektrolitov (soli) (klorida, 
natrija, kalija, fosforja, magnezija in kalcija). 

Zdravilo Isemid se ne sme dajati v primeru odpovedi ledvic, dehidracije, zmanjšanja prostornine krvi v 
obtoku ali nizkega krvnega tlaka. Zdravilo Isemid se ne sme dajati hkrati z drugimi diuretiki, ki 
delujejo na enak način kot torasemid. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Isemid glejte navodilo za 
uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Če se zdravilo Isemid zaužije, lahko poveča uriniranje in povzroči žejo, motnje prebavil, nizek krvni 
tlak in dehidracijo. Vse delno uporabljene tablete je treba vrniti v pretisni omot, nato pa v originalno 
embalažo, da se hranijo zunaj dosega otrok. Če človek, zlasti otrok, zdravilo nenamerno zaužije, se je 
treba nemudoma posvetovati z zdravnikom in mu pokazati navodilo za uporabo ali nalepko. 

To zdravilo lahko povzroči tudi preobčutljivostne (alergijske) reakcije. Osebe, ki so preobčutljive za 
torasemid, sulfonamide ali katero koli drugo sestavino zdravila Isemid, se morajo izogibati stiku z njim. 
Če se na koži pojavijo simptomi alergije, se je treba nemudoma posvetovati z zdravnikom in mu 
pokazati navodilo za uporabo ali nalepko. 

Po rokovanju z zdravilom si je treba umiti roke. 

Zakaj je zdravilo Isemid odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Isemid večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Isemid 

Zdravilo Isemid je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 09/01/2019. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Isemid so na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/ 
medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen novembra 2018. 
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