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Semintra (telmisartanum) 
Přehled informací o přípravku Semintra a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Semintra a k čemu se používá? 

Semintra je veterinární léčivý přípravek, který se používá u koček ke snížení proteinurie (bílkoviny 
v moči) a k léčbě vysokého krevního tlaku. Proteinurie se může vyskytovat u chronických 
(dlouhodobých) onemocnění ledvin u koček, což je časté onemocnění u starších koček 
charakterizované progresivním zhoršováním funkce ledvin v průběhu času. Dlouhodobým problémem 
stárnoucích koček je rovněž vysoký krevní tlak, který se může vyskytovat v souvislosti s chronickým 
onemocněním ledvin, hyperthyroidismem (hyperaktivní štítnou žlázou) a dalšími onemocněními. 

Jak se přípravek Semintra používá? 

Přípravek Semintra je dostupný ve formě roztoku k podání do dutiny ústní a je vydáván pouze na 
předpis. K dispozici jsou dvě různé síly přípravku: 4 mg/ml ke snížení proteinurie a 10 mg/ml k léčbě 
vysokého krevního tlaku. Přípravek se podává jednou denně do dutiny ústní s použitím odměrné 
stříkačky, která je součástí balení. Doporučená dávka ke snížení proteinurie je 1 mg telmisartanu na kg 
živé hmotnosti. K léčbě vysokého krevního tlaku se používá počáteční dávka 2 mg telmisartanu na kg 
živé hmotnosti. Po 4 týdnech může být u koček se systolickým krevním tlakem pod 140 mmHg dávka 
snížena. Cílová hodnota systolického krevního tlaku je mezi 120 a 140 mmHg. 

Jak přípravek Semintra působí? 

Léčivá látka v přípravku v Semintra, telmisartan, je „antagonista receptoru angiotensinu II“, což 
znamená, že v těle zabraňuje působení hormonu nazývaného angiotensin II. Angiotensin II je účinný 
vazokonstriktor (látka, která zužuje krevní cévy). Blokováním receptorů, na které se angiotenzin II za 
běžných okolností váže, tak telmisartan zabraňuje působení tohoto hormonu, čímž umožňuje rozšíření 
cév. To umožňuje pokles krevního tlaku s výsledným poklesem bílkovin v moči, což může zpomalit 
progresi onemocnění ledvin. 

Jaké přínosy přípravku Semintra byly prokázány v průběhu studií? 

V terénní studii zahrnující 224 koček s chronickým onemocněním ledvin, zejména ve věku nad 11 let, 
byl přípravek Semintra z hlediska snížení proteinurie stejně účinný jako benazepril, což je další 
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veterinární léčivý přípravek používaný ke snížení proteinurie. Podávání přípravku Semintra vedlo 
k poklesu bílkovin v moči během prvních sedmi dnů po zahájení léčby. 

V druhé terénní studii, do které bylo zařazeno 294 koček s hypertenzí, v průměru ve věku 13 let, došlo 
u 194 koček, kterým byl podáván přípravek Semintra jednou denně po dobu 28 dnů, ke snížení 
systolického krevního tlaku o 25 mmHg – měřeno 28. den, ve srovnání s poklesem o 11 mmHg u 100 
koček, kterým bylo podáváno placebo (léčba neúčinným léčivým přípravkem). Po uplynutí 28 dní 
pokračovaly kočky léčené přípravkem Semintra v léčbě po dobu dalších 92 dní, přičemž u těchto koček 
došlo za dobu celých 4 měsíců studie ke snížení systolického krevního tlaku o více než 20 mmHg. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Semintra? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Semintra (které mohou postihnout až 1 kočku léčenou 
roztokem o síle 10 mg/ml z 10) jsou mírné a přechodné zvracení a průjem. 

Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Semintra je uveden v příbalové 
informaci. 

Přípravek Semintra nesmí být podáván březím ani laktujícím kočkám. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného pozření přípravku Semintra člověkem je třeba okamžitě vyhledat lékařskou 
pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Osoba, která podává přípravek 
Semintra, by se měla vyvarovat kontaktu přípravku s očima. V případě kontaktu přípravku s očima je 
třeba oči vypláchnout vodou. Po podání léčivého přípravku je třeba si umýt ruce. Těhotné ženy by měly 
být obzvlášť opatrné a vyhnout se kontaktu s přípravkem. Osoby s přecitlivělostí na telmisartan nebo 
na jiné antagonisty receptoru angiotensinu II by se měly kontaktu s přípravkem Semintra vyhnout. 

Na základě čeho byl přípravek Semintra registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Semintra převyšují jeho rizika, a 
lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Semintra: 

Přípravku Semintra bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 13. února 
2013. 

Další informace o přípravku Semintra jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v březnu 2018. 
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