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Isemid (torasemid) 
Sammanfattning av Isemid och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Isemid och vad används det för? 

Isemid är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att behandla tecken relaterade till s.k. 
kongestiv hjärtsvikt hos hundar. Kongestiv hjärtsvikt är ett tillstånd då hjärtat inte kan pumpa runt 
tillräckligt med blod i kroppen. Detta kan leda till motionsintolerans (oförmåga att utföra fysisk 
aktivitet), andningssvårigheter och vätskeansamling. Isemid innehåller den aktiva substansen 
torasemid. 

Hur används Isemid? 

Isemid finns som tabletter och är receptbelagt. Det ges en gång dagligen och startdosen beror på 
kroppsvikten. Tabletten kan ges tillsammans med mat eller direkt i munnen om hunden har svårt att få 
i sig den. Den vanliga dosen är 0,13–0,25 mg torasemid per kg kroppsvikt en gång dagligen. Dosen 
kan ökas under högst fem dagar till högst 0,4 mg per kg kroppsvikt en gång dagligen hos hundar med 
måttlig till allvarlig vätskeansamling i lungorna. Dosen minskas sedan och justeras efter hur hunden 
svarar på läkemedlet. 

För att få mer information om hur du använder Isemid, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Isemid? 

Isemid är ett vätskedrivande medel (diuretikum). Det verkar genom att få kroppen att släppa ut mer 
vatten och salt med urinen. Detta sänker den totala blodvolymen och minskar det arbete som hjärtat 
behöver utföra för att pumpa blodet, och förbättrar därigenom dess funktion. 

Vilka fördelar med Isemid har visats i studierna? 

I en fältstudie på 321 hundar med kongestiv hjärtsvikt jämfördes Isemid-behandling med en 
standardbehandling med det vätskedrivande medlet furosemid. Huvudeffektmåttet var en minskning 
av resultaten för lungvätska och hosta (båda är tecken på kongestiv hjärtsvikt) efter 14 dagars 
behandling och ingen försämring när det gäller andningssvårigheter eller motionsintolerans. Studien 
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visade att Isemid var minst lika effektivt som furosemid vid behandling av tecken relaterade till 
kongestiv hjärtsvikt: 74 procent av hundarna i varje grupp behandlades framgångsrikt. 

Vilka är riskerna med Isemid? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Isemid (kan uppträda hos fler än 1 av 10 djur) är 
nedsatt njurfunktion, förändringar i blodprov för njurfunktion, hemokoncentration (ökad koncentration 
av röda blodkroppar som cirkulerar i blodet) och förändringar i elektrolytnivåerna (saltnivåerna) 
(klorid, natrium, kalium, fosfor, magnesium och kalcium). 

Isemid får inte ges i händelse av njursvikt, uttorkning, minskad cirkulerande blodvolym eller lågt 
blodtryck. Isemid får inte ges samtidigt med andra vätskedrivande medel som verkar på samma sätt 
som torasemid. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Isemid finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Om Isemid sväljs kan detta ge ökad urinering och leda till törst, störningar i mag-tarmkanalen, lågt 
blodtryck och uttorkning. Alla delvis använda tabletter ska läggas tillbaka i blisterförpackningen som 
sedan läggs i originalkartongen och förvaras utom räckhåll för barn. Om någon person av misstag fått i 
sig läkemedlet, i synnerhet ett barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 

Detta läkemedel kan också orsaka överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner). Personer som är 
överkänsliga mot torasemid, sulfonamider eller något annat innehållsämne i Isemid ska undvika 
kontakt med läkemedlet. Om symtom på allergi uppstår, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln 
eller etiketten. 

Händerna ska tvättas efter att du hanterat läkemedlet. 

Varför är Isemid godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Isemid är större än riskerna och att 
läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Isemid 

Den 09/01/2019 beviljades Isemid ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Isemid finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/ 
medicines/veterinary/EPAR/isemid. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i november 2018. 
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