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Tessie (tasipimidinas) 
Tessie ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Tessie ir kam jis naudojamas? 

Tessie – tai veterinarinis vaistas, skiriamas šunims siekiant trumpam sumažinti triukšmo arba 
savininkų išvykimo sukeltą nerimą ir baimę. 

Jo sudėtyje yra veikliosios medžiagos tasipimidino. 

Kaip naudoti Tessie? 

Tessie galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Vaistas tiekiamas geriamojo tirpalo, kurio viename mililitre yra 0,3 mg tasipimidino, forma. Vaisto dozė 
priklauso nuo šuns svorio. Šuns negalima šerti valandą prieš suduodant vaistą ir valandą po to. Tessie 
naudojimo būtinybę, dažnumą ir dozes turi nustatyti vaistą skiriantis veterinarijos gydytojas. Vaistas 
vartojamas trumpą laiką, prireikus ne ilgiau kaip devynias dienas. 

Daugiau informacijos apie Tessie naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Tessie? 

Veiklioji Tessie medžiaga tasipimidinas yra alfa-2A adrenoceptorių agonistas. Jis stabdo 
neuromediatoriaus noradrenalino išsiskyrimą iš gyvūno organizme esančių nervinių ląstelių. 
Neuromediatorius – tai cheminė medžiaga, kurios pagalba nervinės ląstelės perduoda signalus greta 
esančioms ląstelėms. Noradrenalinas sukelia nerimą ir baimę stresą patiriantiems gyvūnams, tad 
sumažėjęs jo išsiskyrimas nerimą ir baimę slopina. 

Kokia Tessie nauda nustatyta tyrimuose? 

Triuk�šmas 

Naujųjų metų išvakarėse atliktame tyrime vos pasigirdus fejerverkų keliamam triukšmui arba 
pasireiškus nerimo ar baimės požymiams, 80 šunų buvo skirta Tessie, o 80 šunų – placebo (preparato 
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be veikliosios medžiagos). Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo savininko įvertintas gydymo 
poveikis mažinant šuns baimės ir nerimo požymius. Palyginti su placebu, Tessie daug geriau slopino 
triukšmo sukeltą nerimą ir baimę. 

Savininko išvykimas 

Penkių savaičių trukmės lauko tyrime 32 šunims Tessie buvo skiriamas namuose pagal poreikį iki trijų 
kartų per parą, o 34 šunims buvo skirtas placebas. Pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo savininko 
įvertintas gydymo poveikis mažinant savininko išvykimo sukeltos baimės ir nerimo požymius. Tessie 
daug geriau slopino nerimą nei placebas. 

Kokia rizika siejama su Tessie naudojimu? 

Dažniausias Tessie šalutinis poveikis yra nuovargis ir vėmimas (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 
gyvūnui iš 10). 

Tessie negalima skirti, jei šuo serga sunkia sistemine liga, pvz., kepenų, inkstų arba širdies ir 
kraujagyslių (širdies ir kraujotakos) liga. Tessie negalima naudoti, jeigu po ankstesnės dozės šuo 
atrodo seduotas, pvz., pasireiškia mieguistumas, nekoordinuoti judesiai arba sumažėjęs aktyvumas. 
Vaisto negalima skirti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu. 

Išsamų visų Tessie šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje. 

Kodėl Tessie buvo registruotas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Tessie nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Kita informacija apie Tessie 

Tessie buvo registruotas visoje ES 2021 m. rugpjūčio 16 d. 

Daugiau informacijos apie Tessie rasite Agentūros tinklalapyje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021 08. 
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