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Semintra (telmisartan) 
Všeobecný prehľad o lieku Semintra a prečo bol v EÚ povolený 

Čo je liek Semintra a na čo sa používa? 

Semintra je veterinárny liek, ktorý sa používa u mačiek na zníženie proteinúrie (hladiny proteínu v 
moči) a na liečbu vysokého krvného tlaku. Proteinúria sa môže u mačiek vyskytnúť pri chronickom 
(dlhodobom) ochorení obličiek, čo je bežné ochorenie u starších mačiek vyznačujúce sa postupným 
zhoršovaním funkcie obličiek. Vysoký krvný tlak je takisto dlhodobý problém starnúcich mačiek, ktorý 
sa môže vyskytnúť pri chronickom ochorení obličiek, hypertyreóze (nadmerne aktívnej štítnej žľaze) a 
iných ochoreniach. 

Ako sa liek Semintra používa? 

Liek Semintra je k dispozícii vo forme roztoku, ktorý sa podáva cez ústa a jeho výdaj je viazaný na 
lekársky predpis. K dispozícii sú dve rôzne sily: 4 mg/ml na zníženie proteinúrie a 10 mg/ml na liečbu 
vysokého krvného tlaku. Liek sa podáva jedenkrát denne cez ústa s použitím odmernej striekačky, 
ktorá je súčasťou balenia. Odporúčaná dávka na zníženie proteinúrie je 1 mg telmisartanu na kg 
telesnej hmotnosti. Na liečbu vysokého krvného tlaku sa používa začiatočná dávka 2 mg telmisartanu 
na kg telesnej hmotnosti. Po štyroch týždňoch sa dávka u mačiek so systolickým krvným tlakom nižším 
ako 140 mmHg môže znížiť. Cieľový systolický krvný tlak je 120 až 140 mmHg. 

Akým spôsobom liek Semintra účinkuje? 

Účinná látka lieku Semintra, telmisartan, je tzv. antagonista receptorov angiotenzínu II. To znamená, 
že v tele blokuje pôsobenie hormónu nazývaného angiotenzín II. Angiotenzín II je silný vazokonstriktor 
(látka, ktorá sťahuje krvné cievy). Zablokovaním receptora, na ktorý sa angiotenzín II za normálnych 
okolností viaže, zastavuje telmisartan účinok tohto hormónu, čo umožní rozšírenie krvných ciev. To 
umožní zníženie krvného tlaku a následné zníženie hladiny proteínu v moči, čím sa môže spomaliť 
progresia ochorenia obličiek. 

Aké prínosy lieku Semintra boli preukázané v štúdiách? 

V terénnej štúdii zahŕňajúcej 224 mačiek s chronickým ochorením obličiek, ktoré boli väščinou staršie 
ako 11 rokov, bol liek Semintra pri znížení proteinúrie taký účinný ako benazepril, ďalší veterinárny liek 
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používaný na zníženie proteinúrie. Liek Semintra znížil hladinu proteínu v moči v prvých siedmich 
dňoch po začatí liečby. 

V druhej terénnej štúdii zahŕňajúcej 294 mačiek s hypertenziou a priemerným vekom 13 rokov sa u 
194 mačiek, ktorým bol podávaný liek Semintra jedenkrát denne počas 28 dní, znížil systolický krvný 
tlak o 25 mmHg na 28. deň v porovnaní s 11 mmHg v prípade 100 mačiek, ktorým bolo podávané 
placebo (zdanlivý liek). Po skončení 28 dní boli mačky liečené liekom Semintra ďalej liečené ešte 92 dní 
a u týchto mačiek sa systolický krvný tlak znížil o viac než 20 mmHg počas celého obdobia štúdie 
trvajúceho štyri mesiace. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Semintra? 

Najčastejšie vedľajšie účinky pozorované pri používaní lieku Semintra sú mierne a krátkodobé vracanie 
a hnačka (ktoré môžu postihnúť až 1 z 10 mačiek liečených roztokom so silou 10 mg/ml). 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Semintra sa nachádza v 
písomnej informácii pre používateľa. 

Liek Semintra sa nesmie podávať gravidným alebo laktujúcim mačkám. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Ak dôjde k náhodnému prehltnutiu lieku Semintra, ihneď treba vyhľadať lekársku pomoc a lekárovi 
treba ukázať písomnú informáciu pre používateľa alebo obal. Osoba podávajúca liek Semintra sa má 
vyhýbať kontaktu lieku s očami. Po kontakte lieku s očami sa majú oči vypláchnuť vodou. Po 
podaní lieku si treba umyť ruky. Tehotné ženy majú byť mimoriadne obozretné, aby sa vyhli kontaktu s 
liekom. Osoby, ktoré sú precitlivené na telmisartan alebo iné antagonisty receptorov angiotenzínu II, 
sa majú vyhýbať kontaktu s liekom Semintra. 

Prečo je liek Semintra povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Semintra sú väčšie ako jeho riziká, a odporučila 
udeliť povolenie na jeho používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Semintra 

Dňa 13. februára 2013 liek Semintra získal povolenie na uvedenie na trh platné v celej Európskej únii. 

Ďalšie informácie o lieku Semintra sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 03-2018 
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