
 

 
 

Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/531364/2021 
EMEA/V/C/005427 

Tessie (tasipimidiini) 
Yleistiedot Tessie-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Tessie on ja mihin sitä käytetään? 

Tessie on eläinlääke, jota käytetään koiran äänipelosta tai omistajan lähdöstä aiheutuvan 
tilannekohtaisen ahdistuksen ja pelkoreaktion lyhytaikaiseen lievittämiseen. 

Sen vaikuttava aine on tasipimidiini. 

Miten Tessie-valmistetta käytetään? 

Tessie-valmistetta saa ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä. 

Lääkettä on saatavana oraaliliuoksena, joka sisältää 0,3 mg/ml tasipimidiinia. Annos määräytyy koiran 
painon mukaan. Koiran on oltava ilman ruokaa tunti ennen annoksen antamista ja tunti sen jälkeen. 
Valmistetta määräävän eläinlääkärin on arvioitava lääkkeen tarpeellisuus, antotiheys ja annostus. 
Lääke on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön ja käytettäväksi yhtäjaksoisesti enintään yhdeksän päivän 
ajan tarpeen mukaan. 

Tessien käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 

Miten Tessie vaikuttaa? 

Tessien vaikuttava aine tasipimidiini on alfa-2A-adrenoreseptoriagonisti. Se vaikuttaa elimistössä 
estämällä hermovälittäjäaine noradrenaliinin vapautumista hermosoluista. Välittäjäaine on kemiallinen 
aine, jota hermosolut käyttävät viestimiseen viereisten solujen kanssa. Noradrenaliini osallistuu 
stressitilanteessa eläinten ahdistus- ja pelko-oireiden syntyyn. Kun välittäjäainetta vapautuu 
vähemmän, ahdistuneisuus ja pelko lievittyvät. 

Mitä hyötyä Tessie-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Äänipelko 

Uudenvuodenaattona tehdyssä tutkimuksessa 80 koiralle annettiin Tessie-valmistetta, kun ilotulitemelu 
alkoi tai kun koirassa oli nähtävissä ahdistuneisuuden tai pelon merkkejä. Myös lumelääkettä annettiin 
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80 koiralle. Tehon pääasiallisena mittana oli omistajan arvio hoidon vaikutuksesta koiran pelko- ja 
ahdistusoireisiin. Tessie lievitti ahdistusta ja äänipelkoa merkitsevästi paremmin kuin lumelääke. 

Omistajan lähtö 

Viiden viikon kenttätutkimuksessa 32 koiralle annettiin kotioloissa Tessie-valmistetta tarvittaessa 
enintään kolme kertaa vuorokaudessa. Lumelääkettä annettiin 34 koiralle. Tehon pääasiallisena 
mittana oli omistajan arvio hoidon vaikutuksesta koiran pelko- ja ahdistusoireisiin omistajan lähdön 
yhteydessä. Tessie lievitti ahdistuneisuutta merkitsevästi paremmin kuin lumelääke. 

Mitä riskejä Tessieen liittyy? 

Tessien yleisimmät haittavaikutukset ovat väsymys ja oksentelu (joita saattaa aiheutua useammalle 
kuin 1 eläimelle 10:stä). 

Tessie-valmistetta ei saa käyttää, jos koiralla on vaikea systeeminen sairaus, kuten maksa- tai 
munuaissairaus tai kardiovaskulaarinen sairaus (joka vaikuttaa sydämeen ja verenkiertoon). Tessie-
valmistetta ei pidä käyttää, jos koirassa on ollut nähtävissä sedaation merkkejä aiemmin annetun 
lääkeannoksen yhteydessä. Näitä oireita ovat uneliaisuus, vaikeus hallita liikkeitä tai reagointikyvyn 
heikkeneminen. Lääkettä ei saa käyttää tiineyden ja imetyksen aikana. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Tessien haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Miksi Tessie on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Tessien hyödyt ovat sen riskejä suuremmat ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Tessie-valmisteesta 

Tessie sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 16.8. 2021. 

Lisää tietoa Tessie-valmisteesta saa viraston verkkosivustolta osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 08-2021. 

 

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