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Semintra (telmizartán) 
A Semintra-ra vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Semintra és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Semintra egy állatgyógyászati készítmény, amelyet a proteinuria csökkentésére és a magas 
vérnyomás kezelésére alkalmaznak macskáknál. A proteinuria a macskák krónikus (hosszan tartó) 
vesebetegsége mellett jelentkezhet, amely az idős macskák körében gyakori betegség, és a 
vesefunkciónak az idő múlásával történő progresszív romlása jellemzi. A magas vérnyomás szintén az 
idős macskáknál előforduló hosszú távú betegség, amely krónikus vesebetegséghez, 
hipertiroidizmushoz (pajzsmirigy-túlműködés) és egyéb megbetegedésekhez társulva jelentkezhet. 

Hogyan kell alkalmazni a Semintra-t? 

A Semintra belsőleges oldat formájában és csak állatorvosi receptre kapható. Két különböző 
hatáserősségű kiszerelésben kapható: 4 mg/ml a proteinuria csökkentésére és 10 mg/ml a magas 
vérnyomás kezelésére. A készítményt a mellékelt mérőfecskendő segítségével, naponta egyszer, 
szájon át alkalmazzák. Az ajánlott adag a proteinuria csökkentésére 1 mg telmizartán 
testtömegkilogrammonként. A magas vérnyomás kezelésére 2 mg telmizartán kezdő dózist 
alkalmaznak testtömegkilogrammonként. Négy hét elteltével az adag csökkenthető azoknál a 
macskáknál, akik szisztolés vérnyomása (SBP) 140 Hgmm alatt van. A cél SBP 120 és 140 Hgmm 
között van. 

Hogyan fejti ki hatását a Semintra? 

A Semintra hatóanyaga, a telmizartán, egy „angiotenzin II receptor antagonista”, ami azt jelenti, hogy 
gátolja az angiotenzin II néven ismert hormon hatását a szervezetben. Az angiotenzin-II egy erős 
érösszehúzó szer (vérereket szűkítő anyag). A telmizartán gátolja azokat a receptorokat, amelyekhez 
az angiotenzin-II rendes körülmények között kötődik, így gátolja a hormon hatását, lehetővé téve 
ezzel a vérerek kitágulását. Ez lehetővé teszi a vérnyomás csökkenését, aminek következtében 
kevesebb fehérje ürül a vizelettel, ez pedig lassíthatja a vesebetegség progresszióját. 
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Milyen előnyei voltak a Semintra alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Egy vizsgálatban 224, krónikus vesebetegségben szenvedő, főként 11 évnél idősebb macska 
bevonásával a Semintra ugyanolyan hatásos volt a proteinuria csökkentésében, mint a benazepril, egy 
másik, a proteinuria csökkentésére alkalmazott állatgyógyászati készítmény. A Semintra a kezelés 
megkezdését követő hét nap alatt csökkentette a vizelet fehérjetartalmát. 

Egy második terepvizsgálatban 294, hipertenziós, átlagosan 13 éves macska bevonásával 194, a 
Semintra-t naponta egy alkalommal, 28 napon keresztül kapó macskánál 25 Hgmm SBP-csökkenés 
volt tapasztalható, a 28. napon, a 100, placebót (hatóanyag nélküli kezelést) kapó macskánál 
megfigyelt 11 Hgmm-hez képest. A 28 nap elteltével a Semintra-val kezelt macskák további 92 napig 
részesültek a kezelésben, és ezeknél a macskáknál több mint 20 Hgmm SBP-csökkenés jelentkezett a 
vizsgálat 4 hónap teljes ideje alatt. 

Milyen kockázatokkal jár a Semintra alkalmazása? 

A leggyakoribb mellékhatások a Semintra-val kapcsolatban az enyhe és rövid ideig tartó hányás és 
hasmenés (amely 10 macska közül legfeljebb 1-nél jelentkezhet a 10 mg/ml erősségű oldat 
alkalmazása mellett). 

A Semintra alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás teljes felsorolása a használati 
utasításban található. 

A Semintra nem adható vemhes vagy szoptató macskáknak. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Semintra véletlen lenyelése esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény 
használati utasítását vagy címkéjét. A Semintra-t beadó személynek a készítmény ne kerüljön a 
szemébe. Amennyiben a készítmény a szembe kerül, bő vízzel mossa ki. A készítmény alkalmazása 
után kezet kell mosni. A várandós nőknek fokozott elővigyázatossággal kell eljárniuk a készítménnyel 
való érintkezés elkerülése érdekében. A telmizartánra vagy más angiotenzin II receptor antagonistára 
túlérzékeny személyeknek kerülniük kell a Semintra-val való érintkezést. 

Miért engedélyezték a Semintra forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európia Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Semintra alkalmazásának előnyei meghaladják 
annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Semintra-val kapcsolatos egyéb információ 

2013. február 13-án a Semintra az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A Semintra-ra vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 03-2018. 
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