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Tessie (tasipimidin) 
Oversigt over Tessie, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Tessie, og hvad anvendes det til? 

Tessie er et veterinærlægemiddel, der anvendes til kortvarig dæmpning af situationsbetinget angst og 
frygt hos hunde fremkaldt af lyde eller ved adskillelse fra ejeren. 

Det indeholder det aktive stof tasipimidin. 

Hvordan anvendes Tessie? 

Tessie fås kun på recept. 

Lægemidlet fås som en oral opløsning indeholdende 0,3 mg/ml tasipimidin. Dosis afhænger af hundens 
vægt. Hunden må ikke fodres 1 time før til 1 time efter behandlingen. Nødvendigheden, hyppigheden 
og doseringen af behandlingen med Tessie bør vurderes af den ordinerende dyrlæge. Lægemidlet er 
beregnet til kortvarig brug, om nødvendigt i op til ni dage i træk. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Tessie, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Tessie? 

Det aktive stof i Tessie, tasipimidin, er en alfa-2A-adrenoceptoragonist. Det virker ved at forhindre 
udskillelse af neurotransmitteren noradrenalin fra nervecellerne i hundens krop. En neurotransmitter er 
et kemisk stof, som nervecellerne anvender til at kommunikere med hinanden. Noradrenalin medvirker 
til at fremkalde angst og frygt hos dyr i stressende situationer, og når udskillelsen reduceres, mindskes 
hundens angst og frygt. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Tessie? 

Lyde 

I et studie, der blev gennemført nytårsaften, blev 80 hunde behandlet med Tessie ved den første 
forekomst af fyrværkeri, eller når hunden viste tegn på angst eller frygt. 80 andre hunde fik placebo 
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(en uvirksom behandling). Virkningen blev hovedsageligt bedømt på ejerens vurdering af 
behandlingens indvirkning på hundens tegn på frygt og angst. Tessie var væsentligt bedre til at 
dæmpe angst og frygt fremkaldt af lyde end placebo. 

Adskillelse fra ejer 

I et femugers feltstudie blev 32 hunde behandlet med Tessie hjemme efter behov op til tre gange 
dagligt, og 34 hunde blev behandlet med placebo. Virkningen blev hovedsageligt bedømt på ejerens 
vurdering af behandlingens indvirkning på hundens tegn på frygt og angst fremkaldt af adskillelse fra 
ejeren. Tessie var væsentligt bedre til at dæmpe angst end placebo. 

Hvilke risici er der forbundet med Tessie? 

De hyppigste bivirkninger ved Tessie er træthed og opkastning (som kan forekomme hos mere end 1 
ud af 10 dyr). 

Tessie bør ikke anvendes, hvis hunden har en alvorlig systemisk sygdom, som f.eks. leversygdom, 
nyresygdom eller hjerte-kar-sygdom (der påvirker hjertet og blodomløbet). Tessie bør ikke anvendes, 
hvis hunden viser tegn på stadig at være sederet (beroliget) fra tidligere dosering, f.eks. døsighed, 
ukoordinerede bevægelser eller nedsat reaktionsevne. Lægemidlet bør ikke anvendes under 
drægtighed og laktation. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Tessie fremgår af indlægssedlen. 

Hvorfor er Tessie godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Tessie opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Tessie 

Tessie fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 16. august 2021. 

Yderligere information om Tessie findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2021. 
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