
 

 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

  An agency of the European Union      
Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact                                          
 

 
© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/807628/2012 
EMEA/V/C/002436 

Semintra (telmisartaani) 
Yleiskatsaus, joka koskee Semintraa ja sitä, miksi se on saanut myyntiluvan 
EU:ssa 

Mitä Semintra on ja mihin sitä käytetään? 

Semintra on eläinlääke, jolla hoidetaan kissojen proteinuriaa (proteiinivirtsaisuutta) ja korkeaa 
verenpainetta. Proteinuriaa saattaa esiintyä kissojen kroonisen (pitkäaikaisen) munuaissairauden 
yhteydessä. Se on yleinen sairaus vanhemmilla kissoilla, ja munuaisten toiminnan jatkuva 
heikkeneminen ajan myötä on sille tyypillistä. Myös korkea verenpaine on pitkäaikainen ongelma 
ikääntyvillä kissoilla. Se voi ilmetä kroonisen munuaissairauden, hypertyreoosin (kilpirauhasen 
liikatoiminnan) ja muiden sairauksien yhteydessä. 

Miten Semintraa käytetään? 

Semintraa on saatavana suun kautta annettavana liuoksena, ja sitä saa ainoastaan eläinlääkärin 
määräyksestä. Saatavana on kaksi eri vahvuutta: 4 mg/ml proteinurian hoitoon ja 10 mg/ml korkean 
verenpaineen hoitoon. Lääke annetaan kerran päivässä suun kautta pakkaukseen kuuluvan 
annosteluruiskun avulla. Suositeltu annos proteinurian hoitoon on 1 mg telmisartaania painokiloa kohti. 
Korkean verenpaineen hoidossa aloitusannos on 2 mg telmisartaania painokiloa kohti. Neljän viikon 
kuluttua annosta voidaan pienentää, jos kissan systolinen verenpaine on alle 140 mmHg. Tavoitteena 
oleva systolinen verenpaine on 120–140 mmHg. 

Miten Semintra vaikuttaa? 

Semintran vaikuttava aine telmisartaani on angiotensiini II -reseptorin antagonisti, mikä tarkoittaa 
sitä, että se estää angiotensiini II -nimisen hormonin toiminnan kehossa. Angiotensiini II on 
voimakkaasti verisuonia supistava aine. Telmisartaani salpaa reseptorit, joihin angiotensiini II 
normaalisti kiinnittyy, jolloin hormonin vaikutus estyy ja verisuonet pääsevät laajenemaan. Tämä 
laskee verenpainetta, jolloin myös virtsan proteiinipitoisuus pienenee ja munuaissairauden eteneminen 
voi hidastua. 

Mitä hyötyä Semintrasta on havaittu tutkimuksissa? 

Kenttätutkimuksessa, johon osallistui 224 kroonista munuaissairautta sairastavaa iältään pääasiassa yli 
11 vuoden ikäistä kissaa, Semintra lievitti proteinuriaa yhtä tehokkaasti kuin benatsepriili, toinen 
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proteinurian hoidossa käytettävä eläinlääke. Semintra vähensi virtsan proteiinipitoisuutta seitsemän 
ensimmäisen päivän kuluessa hoidon aloittamisesta. 

Toisessa kenttätutkimuksessa, johon osallistui 294 korkeasta verenpaineesta kärsivää keskimäärin 13 
vuoden ikäistä kissaa, 194:llä Semintraa kerran päivässä 28 päivän ajan saaneella kissalla systolinen 
verenpaine oli 25 mmHg alhaisempi päivänä 28, kun taas 100:lla lumelääkettä saaneella kissalla 
verenpaine oli 11 mmHg alhaisempi. Ensimmäisten 28 päivän jälkeen Semintraa saaneille kissoille 
annettiin sitä vielä 92 päivän ajan. Näillä kissoilla systolinen verenpaine laski yli 20 mmHg koko neljän 
kuukauden mittaisen tutkimusjakson aikana. 

Mitä riskejä Semintraan liittyy? 

Semintran yleisimmät haittavaikutukset ovat lievä ja lyhytkestoinen oksentelu ja ripuli (niitä voi 
esiintyä enintään yhdellä kymmenestä kissasta, joita on hoidettu 10 mg/ml:n vahvuisella liuoksella). 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Semintran ilmoitetusta haittavaikutuksista. 

Semintraa ei saa antaa tiineille eikä imettäville kissoille. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos henkilö vahingossa nielee Semintraa, hänen on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, ja 
pakkausseloste tai myyntipäällyste on näytettävä lääkärille. Semintraa antavan henkilön tulee varoa, 
ettei valmistetta joudu silmiin. Jos valmistetta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava huolellisesti vedellä. 
Kädet on pestävä lääkkeen antamisen jälkeen. Raskaana olevien naisten on vältettävä joutumasta 
kosketuksiin valmisteen kanssa. Telmisartaanille tai muille angiotensiini II -reseptorin antagonisteille 
yliherkkien henkilöiden on vältettävä joutumasta kosketuksiin Semintran kanssa. 

Miksi Semintra on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Semintran hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli, että se 
hyväksytään käyttöön EU:ssa. 

Muuta tietoa Semintrasta 

Semintra sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 13. helmikuuta 2013. 

Semintraa koskevaa lisätietoa on viraston verkkosivustolla osoitteessa ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2018. 
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