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Semintra (telmisartanas) 
Semintra ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Semintra ir kam jis naudojamas? 

Semintra – tai veterinarinis vaistas, kuris naudojamas katėms siekiant palengvinti proteinurijos 
simptomus (sumažinti baltymo kiekį šlapime) ir sumažinti padidėjusį kraujospūdį. Katėms proteinurija 
gali išsivystyti sergant lėtine (ilgalaike) inkstų liga, kuria dažnai serga senyvo amžiaus katės; ji 
pasireiškia ilgainiui progresuojančiu inkstų funkcijos silpnėjimu. Padidėjęs kraujospūdis taip pat yra 
ilgalaikė senstančių kačių problema, kuri gali pasireikšti sergant lėtine inkstų liga, hipertireoze 
(padidėjus skydliaukės aktyvumui) ir esant kitiems sveikatos sutrikimams. 

Kaip naudoti Semintra? 

Semintra tiekiamas tirpalo, kurį reikia sugirdyti katei, forma ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. 
Vaistas gali būti dviejų stiprumų – 4 mg/ml tirpalas naudojamas siekiant palengvinti proteinurijos 
simptomus, o 10 mg/ml tirpalas – siekiant sumažinti padidėjusį kraujospūdį. Vaistą reikia sugirdyti 
gyvūnui kartą per parą, naudojant pridedamą dozavimo švirkštą. Rekomenduojama dozė siekiant 
palengvinti proteinurijos simptomus yra 1 mg telmisartano /kg kūno svorio. Siekiant sumažinti 
padidėjusį kraujospūdį, iš pradžių naudojama 2 mg telmisartano/ kg kūno svorio. Po 4 savaičių 
katėms, kurių sistolinis kraujospūdis mažesnis nei 140 mmHg, vaisto dozę galima sumažinti. Tikslinis 
sistolinis kraujospūdis yra 120–140 mmHg. 

Kaip veikia Semintra? 

Veiklioji Semintra medžiaga telmisartanas yra angiotenzino II receptorių antagonistas, o tai reiškia, 
kad jis slopina organizme esančio hormono angiotenzino II veikimą. Angiotenzinas II yra stiprus 
vazokonstriktorius (medžiaga, dėl kurios poveikio kraujagyslės susiaurėja). Slopindamas receptorių, 
prie kurio paprastai jungiasi angiotenzinas II, telmisartanas slopina hormono poveikį, todėl 
kraujagyslės išsiplečia. Dėl šios priežasties sumažėja kraujospūdis ir baltymo kiekis šlapime, dėl to gali 
sulėtėti inkstų ligos progresavimas. 

Kokia Semintra nauda nustatyta tyrimuose? 

Atlikus lauko tyrimą, į kurį buvo įtrauktos 224 lėtine inkstų liga sergančios katės (dauguma jų buvo 
vyresnės nei 11 metų), nustatyta, kad, siekiant palengvinti proteinurijos simptomus, Semintra yra toks 
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pat veiksmingas, kaip benazeprilis – kitas veterinarinis vaistas, kuriuo gydoma proteinurija. Vartojant 
Semintra, baltymo kiekis šlapime sumažėjo per pirmas septynias dienas nuo gydymo pradžios. 

Atliekant antrą tyrimą, į kurį buvo įtrauktos 294 hipertenzija sergančios katės, kurių vidutinis amžius 
buvo 13 metų, 28-ą dieną 194 kačių, kurioms 28 dienas kartą per parą buvo girdomas Semintra, 
sistolinis kraujospūdis buvo sumažėjęs 25 mmHg, o 100 kačių, kurioms buvo girdomas placebas 
(netikras vaistas), sistolinis kraujospūdis buvo sumažėjęs 11 mmHg. Pasibaigus 28 dienų laikotarpiui, 
Semintra gydytos katės buvo gydomos dar 92 dienas ir per visus 4 tyrimo mėnesius šių kačių sistolinis 
kraujospūdis sumažėjo daugiau nei 20 mmHg. 

Kokia rizika siejama su Semintra naudojimu? 

Dažniausi Semintra sukeliami šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1-ai iš 10 kačių, 
gydomų 10 mg/ml stiprumo tirpalu) yra nestiprus ir trumpalaikis vėmimas ir viduriavimas. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių, apie kuriuos pranešta gydant Semintra, sąrašą galima rasti 
informaciniame lapelyje. 

Semintra negalima naudoti vaikingoms ar laktuojančioms katėms. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai nurijus Semintra, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį 
lapelį arba etiketę. Asmuo, naudojantis Semintra, turėtų stengtis, kad vaisto nepatektų į akis. Vaisto 
patekus į akis, jas reikėtų praplauti vandeniu. Sugirdžius vaistą gyvūnui, reikia nusiplauti rankas. 
Nėščiosios turėtų imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad išvengtų sąlyčio su vaistu. Žmonės, kurie 
yra itin jautrūs (alergiški) telmisartanui ar kitiems angiotenzino II receptoriaus antagonistams, turi 
vengti sąlyčio su Semintra. 

Kodėl Semintra buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Semintra nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Semintra 

Visoje ES galiojantis Semintra registracijos pažymėjimas suteiktas 2013 m. vasario 13 d. 

Išsamią informaciją apie Semintra rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. 

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. kovo mėn. 
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