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Tessie (tazipimidin) 
A Tessie-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény a Tessie és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Tessie egy állatgyógyászati készítmény, amelyet a zaj vagy a gazda távozása által kiváltott helyzeti 
szorongás és félelem rövid távú enyhítésére alkalmaznak kutyáknál. 

A készítmény hatóanyaga a tazipimidin. 

Hogyan kell alkalmazni a Tessie-t? 

A Tessie csak receptre kapható. 

A készítmény belsőleges oldat formájában kapható, amely 0,3 mg/ml tazipimidint tartalmaz. Az adag a 
kutya testtömegétől függ. A kutyát nem szabad a kezelés előtti, illetve a kezelés utáni egy órában 
etetni. A Tessie-vel végzett kezelés szükségességét, gyakoriságát és adagolását a készítményt felíró 
állatorvosnak kell értékelnie. A készítmény rövid távú, szükség szerint legfeljebb kilenc egymást 
követő napon át történő alkalmazásra szolgál. 

Amennyiben a Tessie alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Tessie? 

A Tessie hatóanyaga, a tazipimidin egy alfa-2A adrenoceptor-gátló. Hatását úgy fejti ki, hogy 
megakadályozza a noradrenalin nevű neurotranszmitternek az idegsejtekből a testbe történő 
felszabadulását. A neurotranszmitter olyan kémiai anyag, amelyet az idegsejtek a szomszédos 
sejtekkel történő kommunikációhoz használnak. A noradrenalin szerepet játszik a stresszes 
helyzetekben az állatoknál kialakuló szorongás és félelemem kiváltásában, így felszabadulásának 
csökkentése enyhíti a szorongást és félelmet. 
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Milyen előnyei voltak a Tessie alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Zaj 

Egy szilveszterkor végzett vizsgálatban 80 kutyát kezeltek Tessie-vel, illetve 80 kutya kapott placebót 
(hatóanyag nélküli kezelést) a tűzijáték okozta zaj első jelentkezésekor, vagy amikor a kutya 
szorongásra vagy félelemre utaló jeleket mutatott. A hatásosság fő mutatója a kezelés által a kutyánál 
jelentkező, szorongásra vagy félelemre utaló jelekre kifejtett hatás gazda általi értékelése volt. A 
Tessie a placebóhoz képest jelentősen hatékonyabban enyhítette a zajhoz társuló szorongást és 
félelmet. 

A gazda távozása 

Egy öt hetes terepvizsgálatban 32 kutyát kezeltek otthon szükség szerint naponta legfeljebb 
háromszor Tessie-vel, 34 kutyát pedig placebóval. A hatásosság fő mutatója a kezelés által a kutyánál 
jelentkező, a gazda távozásával kapcsolatos szorongásra vagy félelemre utaló jelekre kifejtett hatás 
gazda általi értékelése volt. A Tessie a placebóhoz képest jelentősen hatékonyabban enyhítette a 
szorongást és a félelmet. 

Milyen kockázatokkal jár a Tessie alkalmazása? 

A Tessie leggyakoribb mellékhatásai a fáradtság és a hányás (10 állat közül több mint 1-nél 
jelentkezhet). 

A Tessie nem alkalmazható, ha a kutya súlyos szisztémás betegségben, például máj-, vese- vagy a 
szívet és a vérkeringést érintő (kardiovaszkuláris) betegségben szenved. A Tessie nem alkalmazható, 
ha a kutyánál a korábbi adagolást követően szedáció jelei, például álmosság, koordinálatlan mozgás 
vagy csökkent válaszkészség mutatkoztak. A készítmény vemhesség és szoptatás alatt nem 
alkalmazható. 

A Tessie alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás és a korlátozások teljes felsorolása 
a használati utasításban található. 

Miért engedélyezték a Tessie forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy a Tessie alkalmazásának előnyei meghaladják 
annak kockázatait, ezért a készítmény alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Tessie-vel kapcsolatos egyéb információ 

2021.08.16-án a Tessie az Európai Unió egész területére érvényes forgalomba hozatali engedélyt 
kapott. 

A Tessie-vel kapcsolatban további információ az Ügynökség honlapján található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 08-2021. 

 

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