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Tessie (tasipimidiin) 
Tessie ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Tessie ja milleks seda kasutatakse? 

Tessie on veterinaarravim, mida kasutatakse mürast või omaniku lahkumisest tingitud olukorraärevuse 
ja -hirmu lühiajaliseks leevendamiseks koertel. 

Ravim sisaldab toimeainena tasipimidiini. 

Kuidas Tessiet kasutatakse? 

Tessie on retseptiravim. 

Ravimit turustatakse suukaudse lahusena, mis sisaldab 0,3 mg/ml tasipimidiini. Annus sõltub koera 
kehamassist. Üks tund enne ja üks tund pärast ravi ei tohi koera sööta. Tessiega toimuva ravi 
vajalikkust, sagedust ja annustamist peab hindama ravi määrav veterinaararst. Ravimit tohib kasutada 
lühiajaliselt, vajadusel kuni 9 järjestikust päeva. 

Kui vajate Tessiega toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Tessie toimib? 

Tessie toimeaine tasipimidiin on α2A-adrenoretseptori agonist, mis takistab organismi närvirakkudest 
neurotransmitteri noradrenaliini vabanemist. Neurotransmitter (virgatsaine) on keemiline aine, mille 
abil närvirakud suhtlevad naaberrakkudega. Noradrenaliin tekitab stressirohketes olukordades 
loomadel ärevust ja hirmu ning selle vabanemise pärssimine vähendab ärevust ja hirmu. 

Milles seisneb uuringute põhjal Tessie kasulikkus? 

Müra 

Aastavahetusel tehtud uuringus raviti 80 koera Tessiega ilutulestikumüra alguses või ärevus- ja 
hirmunähtude ilmnemisel ning 80 koerale anti platseebot (näiv ravim). Efektiivsuse põhinäitaja oli 



 
Tessie (tasipimidiin)  
EMA/531363/2021 Lk 2/2 
 

omaniku hinnang, kuidas ravi mõjutas koera hirmu- ja ärevusnähte. Tessie leevendas platseeboga 
võrreldes oluliselt paremini müraga seotud ärevust ja hirmu. 

Omaniku lahkumine 

Viienädalases väliuuringus raviti 32 koera kodus Tessiega vastavalt vajadusele kuni kolm korda 
ööpäevas ja 34 koera said platseebot. Efektiivsuse põhinäitaja oli omaniku hinnang, kuidas ravi 
mõjutas omaniku lahkumisega seotud hirmu- ja ärevusnähte. Tessie leevendas ärevust oluliselt 
paremini kui platseebo. 

Mis riskid Tessiega kaasnevad? 

Tessie kõige sagedamad kõrvalnähud on väsimus ja oksendamine (võivad esineda enam kui 1 loomal 
10st). 

Tessiet ei tohi kasutada, kui koeral on raske süsteemne haigus, näiteks maksa-, neeru- või südame-
veresoonkonna haigus. Tessiet ei tohi kasutada, kui koeral ilmnevad varasematest annustest 
sedatsiooni tunnused, näiteks uimasus, koordinatsioonihäired või reaktsioonivõime vähenemine. 
Ravimit ei tohi kasutada tiinuse ega imetamise ajal. 

Tessie kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Tessie Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Tessie kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Tessie kohta 

Tessie müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 16. augustil 2021. 

Lisateave Tessie kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 08-2021. 
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