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Tessie (τασιπιµιδίνη) 
Ανασκόπηση του Tessie και αιτιολογικό έγκρισης στην ΕΕ 

Τι είναι το Tessie και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Tessie είναι κτηνιατρικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση του 
άγχους και του φόβου της κατάστασης στους σκύλους, η οποία προκαλείται από τον θόρυβο ή την 
αναχώρηση του ιδιοκτήτη. 

Περιέχει τη δραστική ουσία τασιπιµιδίνη. 

Πώς χρησιμοποιείται το Tessie; 

Το Tessie χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Το φάρμακο διατίθεται υπό μορφή πόσιμου διαλύματος το οποίο περιέχει 0,3 mg/ml τασιπιμιδίνης. Η 
δόση εξαρτάται από το σωματικό βάρος του σκύλου. Στον σκύλο δεν πρέπει να χορηγείται τροφή μία 
ώρα πριν ή μία ώρα μετά τη θεραπεία. Η αναγκαιότητα, η συχνότητα και η δοσολογία της θεραπείας με 
Tessie πρέπει να αξιολογούνται από τον συνταγογραφούντα κτηνίατρο. Το φάρμακο προορίζεται για 
βραχυχρόνια χρήση, για έως εννέα διαδοχικές ημέρες, εφόσον απαιτείται. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Tessie, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών 
χρήσης ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Tessie; 

Η δραστική ουσία του Tessie, η τασιπιμιδίνη, είναι ένας α-2A αδρενεργικός αγωνιστής. Προλαμβάνει την 
αποδέσμευση του νευροδιαβιβαστή νοραδρεναλίνης από τα νευρικά κύτταρα του οργανισμού. Ο 
νευροδιαβιβαστής είναι χημική ουσία την οποία χρησιμοποιούν τα νευρικά κύτταρα για να επικοινωνούν 
με τα γειτονικά κύτταρα. Η νοραδρεναλίνη συμμετέχει στην πρόκληση άγχους και φόβου σε ζώα σε 
αγχωτικές καταστάσεις και η μείωση της αποδέσμευσής της μειώνει το άγχος και τον φόβο. 
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Ποια είναι τα οφέλη του Tessie σύμφωνα με τις μελέτες; 

Θόρυβος 

Σε μια μελέτη που διεξήχθη την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 80 σκύλοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
Tessie κατά την πρώτη εμφάνιση του θορύβου από τα τζάκια ή όταν ο σκύλος παρουσίασε ενδείξεις 
άγχους ή φόβου, και 80 σκύλοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (εικονική θεραπεία). Ο βασικός δείκτης 
μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η αξιολόγηση από τον ιδιοκτήτη της επίδρασης της θεραπείας 
στις ενδείξεις φόβου και άγχους του σκύλου. Το Tessie ήταν σημαντικά αποτελεσματικότερο στην 
ανακούφιση του άγχους και του φόβου που σχετίζεται με τον θόρυβο σε σύγκριση με το εικονικό 
φάρμακο. 

Αναχώρηση του ιδιοκτήτη 

Σε μια μελέτη πεδίου διάρκειας πέντε εβδομάδων, 32 σκύλοι έλαβαν θεραπεία στο σπίτι με Tessie 
ανάλογα με τις ανάγκες, έως και τρεις φορές την ημέρα, ενώ 34 σκύλοι έλαβαν θεραπεία με εικονικό 
φάρμακο. Ο βασικός δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η αξιολόγηση από τον ιδιοκτήτη 
της επίδρασης της θεραπείας στις ενδείξεις φόβου και άγχους του σκύλου όσον αφορά την αναχώρηση 
του ιδιοκτήτη του. Το Tessie ήταν σημαντικά αποτελεσματικότερο στην ανακούφιση του άγχους σε 
σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Tessie; 

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες του Tessie είναι κόπωση και έμετος (ενδέχεται να εμφανιστούν 
σε περισσότερα από 1 στα 10 ζώα). 

Το Tessie δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο σκύλος πάσχει από σοβαρή συστηματική νόσο, όπως 
ηπατική, νεφρική ή καρδιαγγειακή (η οποία επηρεάζει την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος). Το 
Tessie δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν ο σκύλος παρουσιάζει σημεία καταστολής από προηγούμενη 
δοσολογία, όπως υπνηλία, μη συντονισμένες κινήσεις ή μειωμένη ανταπόκριση. Το φάρμακο δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. 

Για τον πλήρη κατάλογο όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών που έχουν αναφερθεί 
με το Tessie, συμβουλευθείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Για ποιους λόγους εγκρίθηκε το Tessie στην ΕΕ; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Tessie υπερτερούν των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό και εισηγήθηκε τη χορήγηση άδειας για χρήση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 

Λοιπές πληροφορίες για το Tessie 

Το Tessie έλαβε άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ, στις 16.08. 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Tessie  διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 08-2021. 
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