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Tessie (tasipimidin) 
Pregled zdravila Tessie in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Tessie in za kaj se uporablja? 

Tessie je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za kratkotrajno lajšanje 
situacijske anksioznosti in strahu pri psih, ki jih sproži hrup ali odhod lastnika. 

Vsebuje učinkovino tasipimidin. 

Kako se zdravilo Tessie uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Tessie je le na recept. 

Zdravilo je na voljo v obliki peroralne raztopine, ki vsebuje 0,3 mg/ml tasipimidina. Odmerek je 
odvisen od telesne mase psa. Psa se ne sme hraniti eno uro pred zdravljenjem do ene ure po njem. 
Veterinar, ki predpiše zdravilo, mora oceniti potrebo, pogostost in odmerjanje zdravljenja z 
zdravilom Tessie. Zdravilo je namenjeno za kratkotrajno uporabo, do devet zaporednih dni, če je 
potrebno. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Tessie glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Tessie deluje? 

Učinkovina v zdravilu Tessie, tasipimidin, je agonist adrenergičnih receptorjev alfa-2A. Deluje tako, da 
preprečuje sproščanje živčnega prenašalca noradrenalina iz živčnih celic v telesu. Živčni prenašalec je 
kemična snov, ki omogoča medsebojno sporazumevanje sosednjih živčnih celic. Noradrenalin sodeluje 
pri povzročanju tesnobe in strahu pri živalih v stresnih razmerah, z zmanjšanjem njegovega sproščanja 
pa se zmanjšata tudi anksioznost in strah. 
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Kakšne koristi je zdravilo Tessie izkazalo v študijah? 

Hrup 

V študiji, opravljeni na silvestrovo, je 80 psov zdravilo Tessie prejelo ob prvem pojavu hrupa zaradi 
ognjemeta ali v trenutku, ko so se pri psu pokazali znaki anksioznosti ali strahu, 80 psov pa je prejelo 
placebo (zdravilo brez učinkovine). Glavno merilo učinkovitosti je bila lastnikova ocena o učinku 
zdravljenja na znake strahu in tesnobe pri psu. V primerjavi s placebom je bilo zdravilo Tessie znatno 
boljše pri zmanjševanju anksioznosti in strahu, povezanih s hrupom. 

Odhod lastnika 

V pettedenski terenski študiji je 32 psov po potrebi doma do trikrat na dan prejemalo zdravilo Tessie, 
34 psov pa je prejemalo placebo. Glavno merilo učinkovitosti je bila lastnikova ocena o učinku 
zdravljenja na znake strahu in anksioznosti pri psu, povezane z odhodom lastnika. Zdravilo Tessie je 
bilo v primerjavi s placebom znatno boljše pri lajšanju anksioznosti. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Tessie? 

Najpogostejša neželena učinka zdravila Tessie sta utrujenost in bruhanje (ki se lahko pojavita pri več 
kot 1 živali od 10). 

Zdravilo Tessie se ne sme uporabljati pri psih s hudo sistemsko boleznijo, kot je bolezen jeter ali ledvic 
oziroma kardiovaskularna bolezen (ki vpliva na srce in krvni obtok). Zdravilo Tessie se ne sme 
uporabljati, če pes kaže znake sedacije zaradi prejšnjega odmerjanja, kot so zaspanost, nekoordinirani 
gibi ali zmanjšana odzivnost. Zdravilo se ne sme uporabljati v obdobju brejosti in laktacije. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Tessie glejte navodilo za 
uporabo. 

Zakaj je zdravilo Tessie odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Tessie večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Tessie 

Zdravilo Tessie je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 16. avgusta 2021. 

Nadaljnje informacije o zdravilu Tessie so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 08-2021. 
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