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Semintra (telmisartan) 
Een overzicht van Semintra en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Semintra en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Semintra is een diergeneesmiddel dat bij katten wordt gebruikt om proteïnurie (eiwit in de urine) te 
verminderen en om hoge bloeddruk te behandelen. Proteïnurie kan bij katten optreden bij chronische 
(langdurige) nierziekte, een veel voorkomende ziekte bij oudere katten die wordt gekenmerkt door een 
na verloop van tijd steeds slechter wordende nierfunctie. Hoge bloeddruk is ook een 
langetermijnprobleem van ouder wordende katten wat kan optreden bij chronische nierziekte, 
hyperthyreoïdie (overactieve schildklier) en andere aandoeningen. 

Hoe wordt Semintra gebruikt? 

Semintra is beschikbaar als oplossing voor toediening via de mond en is alleen op voorschrift van een 
dierenarts verkrijgbaar. Er zijn twee verschillende sterktes beschikbaar: 4 mg/ml om proteïnurie te 
verminderen en 10 mg/ml om hoge bloeddruk te behandelen. Het geneesmiddel wordt eenmaal per 
dag via de mond toegediend via de meegeleverde doseerspuit. De aanbevolen dosis om proteïnurie te 
verminderen is 1 mg telmisartan per kg lichaamsgewicht. Om hoge bloeddruk te behandelen wordt een 
aanvangsdosis van 2 mg telmisartan per kg lichaamsgewicht gebruikt. Na 4 weken kan de dosis bij 
katten met een systolische bloeddruk (SBD) van minder dan 140 mmHg worden verlaagd. De beoogde 
SBD is tussen 120 en 140 mmHg. 

Hoe werkt Semintra? 

De werkzame stof in Semintra, telmisartan, is een angiotensine II-receptorantagonist, wat betekent 
dat het middel de werking van het hormoon angiotensine II in het lichaam blokkeert. Angiotensine II is 
een krachtige vasoconstrictor (een stof die bloedvaten vernauwt). Telmisartan stopt de werking van 
angiotensine II door de receptor te blokkeren waaraan het hormoon zich normaal vasthecht, zodat de 
bloedvaten zich verwijden. Daardoor kan de bloeddruk dalen met als gevolg minder eiwit in de urine, 
zodat de nierziekte wellicht minder snel verergert. 

Welke voordelen bleek Semintra tijdens de studies te hebben? 

In een veldstudie onder 224 katten met chronische nierziekte die meestal ouder dan 11 jaar waren, 
was Semintra even effectief als benazepril (een ander diergeneesmiddel dat wordt gebruikt om 
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proteïnurie te verminderen) bij het verminderen van proteïnurie. Semintra verminderde het eiwit in de 
urine binnen de eerste zeven dagen na aanvang van de behandeling. 

In een tweede veldstudie onder 294 katten met hypertensie die gemiddeld 13 jaar oud waren, was bij 
194 katten die gedurende 28 dagen eenmaal daags Semintra kregen sprake van een afname in SBD 
met 25 mmHg op dag 28 in vergelijking met 11 mmHg voor 100 katten die een placebo (een 
schijnbehandeling) kregen. Na afloop van de 28 dagen werden met Semintra behandelde katten 
gedurende nog eens 92 dagen verder behandeld en was bij deze katten sprake van een vermindering 
in SBD van meer dan 20 mmHg gedurende de gehele 4 maanden durende studieperiode. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Semintra in? 

De meest voorkomende bijwerkingen die bij Semintra zijn waargenomen zijn licht(e) en kortdurend(e) 
braken en diarree (wat bij maximaal 1 op de 10 katten kan voorkomen die met de oplossing met de 
sterkte 10 mg/ml zijn behandeld). 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Semintra. 

Semintra mag niet worden gegeven aan drachtige of zogende katten. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Als Semintra per ongeluk wordt ingeslikt dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de 
bijsluiter of het etiket te worden getoond. De persoon die Semintra toedient moet vermijden dat het 
middel in zijn/haar ogen terechtkomt. Bij contact met de ogen moeten deze worden uitgespoeld met 
water. De handen moeten na toediening van het geneesmiddel worden gewassen. Zwangere vrouwen 
dienen extra voorzichtig te zijn om contact met het product te vermijden. Mensen die overgevoelig 
voor telmisartan of andere angiotensine II-receptorantagonisten zijn dienen contact met Semintra te 
vermijden. 

Waarom is Semintra in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Semintra groter zijn 
dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Semintra 

Semintra heeft op 13 februari 2013 een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel 
brengen gekregen. 

Het volledige EPAR voor Semintra is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public 
assessment reports.  

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in maart 2018. 
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