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Tessie (tasipimidine) 
Преглед на Tessie и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Tessie и за какво се използва? 

Tessie е ветеринарномедицински продукт, който се използва за краткосрочно облекчаване на 
ситуационна тревожност и страх при кучета, предизвикани от шум или пътуване на собственика. 

Съдържа активната субстанция тасипимидин (tasipimidine). 

Как се използва Tessie? 

Tessie се отпуска по лекарско предписание. 

Ветеринарномедицинският продукт се предлага под формата на перорален разтвор, съдържащ 
0,3 mg/ml тасипимидин. Дозата зависи от теглото на кучето. Кучето не трябва да се храни един 
час преди до един час след третирането. Необходимостта, честотата и дозирането на третирането 
с Tessie трябва да бъдат оценени от лекуващия ветеринарен лекар. Ветеринарномедицинският 
продукт е предназначен за краткотрайна употреба, до девет последователни дни, ако е 
необходимо. 

За практическа информация относно употребата на Tessie прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Tessie? 

Активната субстанция в Tessie, тасипимидин, е алфа-2А адреноцепторен агонист. Действието му е 
да предотвратява освобождаването на невротрансмитера норадреналин от нервните клетки в 
тялото. Невротрансмитерът е химично вещество, чрез което нервните клетки комуникират със 
съседни клетки. Норадреналинът участва в причиняването на тревожност и страх при животните в 
стресови ситуации, а намаляването на неговото освобождаване намалява тревожността и страха. 
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Какви ползи от Tessie са установени в проучванията? 

Шум 

В проучване, проведено в навечерието на Нова година, 80 кучета са третирани с Tessie при 
първия звук от фойерверки или когато кучето показва признаци на тревожност или страх, а на 80 
кучета е дадено плацебо (сляпо лечение). Основната мярка за ефективност е оценката на 
собственика за ефекта от третирането върху признаците на страх и тревожност у кучето. Tessie е 
значително по-добър от плацебо за облекчаване на тревожността и страха, свързани с шума. 

Пътуване на собственика 

В едно петседмично практическо проучване 32 кучета са третирани с Tessie в домашни условия 
до три пъти дневно, когато е необходимо, а 34 кучета са третирани с плацебо. Основната мярка 
за ефективност е оценката на собственика за ефекта от третирането върху признаците на страх и 
тревожност у кучето, свързани с заминаването му. Tessie е значително по-добър в сравнение с 
плацебо за облекчаване на тревожността. 

Какви са рисковете, свързани с Tessie? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Tessie са умора и повръщане (които е възможно да 
засегнат повече от 1 на 10 животни). 

Tessie не трябва да се прилага, ако кучето има тежко системно заболяване, например 
чернодробно, бъбречно или сърдечносъдово заболяване (засягащо сърцето и кръвообращението). 
Tessie не трябва да се използва, ако кучето показва признаци на седация от предишно прилагане, 
например сънливост, некоординирани движения или намалена реакция. 
Ветеринарномедицинският продукт не трябва да се прилага по време на бременност и лактация. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции и ограниченията при Tessie вижте листовката. 

Защо Tessie е лицензиран за употреба в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Tessie са по-големи от рисковете, и 
препоръча Tessie да бъде лицензиран за употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Tessie: 

На 16 август 2021 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Tessie, валиден в 
Европейския съюз. 

Допълнителна информация за Tessie може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Дата на последно актуализиране на текста 08-2021. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/tessie
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