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1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

 

 

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 

Egy ml tartalmaz: 

 

Hatóanyag: 

Telmizartán  4 mg 

 

Segédanyagok: 

Benzalkónium-klorid 0,1 mg 

 

A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 

 

 

3. GYÓGYSZERFORMA 
 

Belsőleges oldat. 

Áttetsző vagy  sárga színű viszkózus oldat. 

 

 

4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 

4.1 Célállat fajok 
 

Macska. 

 

4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként 
 

Macskák krónikus vesebetegségével járó proteinuria mérséklésére. 

 

4.3 Ellenjavallatok 
 

Nem alkalmazható vemhesség vagy laktáció esetén (lásd még 4.7 szakasz). 

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 

 

4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan 
 

Nincs. 

 

4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések 
 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések 

A telmizartán ártalmatlanságát és hatásosságát 6 hónapnál fiatalabb macskák esetében nem vizsgálták. 

Semintrával kezelt macskáknál anesztézia alkalmazása esetén a helyes klinikai gyakorlat megköveteli 

a vérnyomás ellenőrzését. 

Az állatgyógyászati készítmény hatásmódja miatt átmeneti hipotónia fordulhat elő. Hipotónia 

bármilyen jelének észlelése esetén tüneti kezelést, például folyadékterápiát kell alkalmazni. 

Amint az a renin-angiotenzin-aldoszteron (RAA) rendszerre ható szerekről ismert, előfordulhat a 

vörösvértestek számának enyhe csökkenése. A vörösvértestszámot ellenőrizni kell a kezelés alatt. 

Az RAA rendszerre ható gyógyszerek súlyos vesebetegségben szenvedő macskáknál a glomeruláris 

filtrációs ráta csökkenését és a vesefunkció romlását okozhatják. A telmizartán ártalmatlanságát és 

hatékonyságát  nem vizsgálták ilyen betegeken. Ha a készítményt súlyos vesebetegségben szenvedő 

macskáknak adják, javasolt a veseműködés (kreatinin-plazmakoncentráció) ellenőrzése. 
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Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 

utasítását vagy címkéjét. 

Kerülni kell a szembejutást. Véletlen szembe kerülése esetén a szemet vízzel ki kell öblíteni. 

Alkalmazás után kezet kell mosni. 

Terhes nőknek különös óvatossággal kell eljárniuk a készítmény alkalmazása során a készítménnyel 

való érintkezés elkerülése érdekében, mert emberben a RAA rendszerre ható szerek, úgymint az 

angiotenzin-receptor blokkolók (ARB-k) és ACE-gátlók (ACEi-k) terhesség alatti alkalmazása 

magzatkárosító hatásúnak bizonyult. 

 
A telmizartánnal vagy egyéb szartánokkal/ARB-kkel szembeni érzékenység esetén kerülni kell az 

állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. 

 

4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága) 
 

Egy klinikai vizsgálat során ritka esetekben a következő enyhe és átmeneti jellegű gasztrointesztinális 

tüneteket figyelték meg (csökkenő gyakoriság szerinti sorrendben megadva): enyhe és időnkénti 

regurgitáció, hányás, hasmenés vagy lágy bélsár ürítése. 

 

A májenzimek emelkedett szintjét nagyon ritkán észlelték, és az értékek a kezelés abbahagyása után 

néhány napon belül rendeződtek.  

 

A készítmény javasolt terápiás dózis mellett észlelt farmakológiai aktivitásának tulajdonítható hatások 

közé tartozik a vérnyomás és a vörösvérsejtszám csökkenése. 

 

A mellékhatások előfordulási gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:  

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik) 

- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 
 

4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás 
 

A Semintra ártalmatlansága nem igazolt tenyésztésre szánt, vemhes vagy laktáló macskák esetében.  

A vemhesség és a laktáció alatt nem alkalmazható (lásd 4.3 szakasz). 

 

4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 

Javasolt adagban alkalmazott amlodipinnel történő egyidejű kezelés során nem észleltek hipotóniára 

utaló klinikai tünetet. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján, krónikus vesebetegségben szenvedő macskáknál nem ismeretesek 

gyógyszerkölcsönhatások a telmizartán és egyéb, az RAA rendszerre ható gyógyszerek (úgymint az 

ARB-k és ACEi-k) között. Az RAA rendszerre ható gyógyszerek kombinációban való alkalmazása a 

vesefunkció változását okozhatja.  

 

4.9 Adagolás és alkalmazási mód 
 

Szájon át történő alkalmazás. 

 

A javasolt dózis naponta egyszer 1 mg telmizartán/testtömeg kg (0,25 ml/testtömeg kg).  

A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. 

A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. 
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Az oldatot a csomagolásban található mérőfecskendővel kell beadni. A fecskendő az üvegre 

illeszkedik, és egy testtömeg-kilogramm skála található rajta. 

 

Az állatgyógyászati készítmény beadása után szorosan le kell zárni az üveget a kupakkal, a 

mérőfecskendőt vízzel el kell mosni és hagyni kell a levegőn megszáradni. 

A kontamináció elkerülése érdekében a mellékelt fecskendőt kizárólag a Semintra beadására szabad 

használni. 

 

4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges 
 

A javasolt dózis legfeljebb ötszörösének 6 hónapon át történő alkalmazása után az egészséges, fiatal 

felnőtt macskáknál megfigyelt mellékhatások összhangban voltak a 4.6 szakaszban felsoroltakkal. 

 

A készítmény túladagolása (a javasolt dózis három–ötszörösének 6 hónapon át történő alkalmazása) 

jelentős vérnyomáseséssel, a vörösvértestek számának csökkenésével (a készítmény farmakológiai 

aktivitásának tulajdonítható hatások) és a vér urea nitrogén (Blood Urea Nitrogen, BUN) szintjének 

emelkedésével járt. 

 

4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
 

Nem értelmezhető. 

 

 

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 

Farmakoterápiás csoport: A renin-angiotenzin rendszerre ható készítmények, angiotenzin-II 

antagonista, tiszta. 

Állatgyógyászati ATC kód: QC09CA07 

 

5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok  

 

A telmizartán szájon át adva hatékony, specifikus angiotenzin-II-receptor (AT1 altípusú) antagonista, 

amely az artériás vérnyomás átlagának dózisfüggő csökkenését okozza emlős fajok, köztük macskák 

esetében. Egy krónikus vesebetegségben szenvedő macskákkal végzett klinikai vizsgálat során a 

proteinuria csökkenését figyelték meg a kezelés megkezdése utáni első 7 napon belül. 

 

A telmizartán leszorítja az angiotenzin-II-t az AT1-receptor altípuson lévő kötődési helyéről. A 

telmizartán szelektíven kötődik az AT1–receptorhoz és az egyéb receptorokkal – köztük az 

AT2-receptorral vagy egyéb, kevésbé jellemzett AT-receptorokkal – szemben nem mutat affinitást. Az 

AT1–receptorok serkentése felelős az angiotenzin-II azon patológiás hatásaiért, amelyeket a vesében 

és egyéb szervekben kifejt, például a vazokonstrikcióért, a nátrium- és vízvisszatartásért, a fokozott 

aldoszteronszintézisért, valamint a szervátépülésért. Az AT2–receptorok serkentésével járó hatások, 

köztük a vazodilatáció, a nátriurézis, valamint a kóros sejtnövekedés gátlása nem szorulnak vissza. A 

receptorhoz való kötődés hosszan tart, mivel a telmizartán lassan válik le az AT1–receptor kötődési 

helyéről. A telmizartán nem mutat semmilyen részleges agonista hatást az AT1 receptoron. 

 

A hipokalémia a krónikus vesebetegség kísérőjelensége, a telmizartán azonban nincs hatással a kálium 

kiválasztására, ahogyan ezt a macskákkal végzett klinikai gyakorlati vizsgálatból származó adatok is 

alátámasztják.  
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5.2 Farmakokinetikai sajátosságok 

 

Felszívódás 

1 mg/testtömeg kg telmizartán macskának szájon át történő beadását követően az eredeti vegyület 

plazmakoncentráció-idő görbéjét gyors felszívódás jellemzi, maximális plazmakoncentrációját (Cmax) 

0,5óra elteltével (tmax) éri el. A Cmax-értékek és az AUC-értékek esetében egyaránt dózisarányos 

növekedést figyeltek meg a 0,5 mg/ttkg és 3 mg/ttkg közötti dózistartományban. Az AUC-érték 

alapján a táplálék jelenléte összességében nem befolyásolja a telmizartán felszívódásának mértékét.  

 

A telmizartán erősen lipofil, és gyors membránpermeabilitási kinetikával rendelkezik, ami elősegíti a 

szövetekben való könnyű eloszlást. Jelentős ivarspecifikus különbségeket nem észleltek. 

 

Napi egyszeri adag 21 napon át történő ismételt alkalmazása után nem észleltek klinikailag jelentős 

akkumulációt. Az abszolút biológiai hasznosulás szájon át történő alkalmazást követően 33% volt. 

 

Eloszlás 

Emberből, kutyából, egérből és patkányból származó plazmával végzett in vitro vizsgálatok nagyfokú 

(>99,5%) kötődést mutattak plazmafehérjékhez, főként albuminhoz és α-1-savas glikoproteinhez.  

 

Metabolizmus 

A telmizartán glükuronid-konjugáció útján metabolizálódik. A konjugátum esetében semmilyen 

farmakológiai aktivitást nem mutattak ki. Macska eredetű májmikroszómákkal végzett in vitro és ex 

vivo vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a telmizartán macskában hatékonyan glükuronizálódik. 

A glükuronizáció a telmizartán 1-O-acil-glükuronid metabolitjának képződését eredményezte. 

 

Elimináció 

A terminális felezési idő (t1/2) 7,3 órától 8,6 óráig terjed, 7,7 órás átlagértékkel. Szájon át történő 

alkalmazást követően a telmizartán csaknem kizárólag a bélsárral választódik ki, elsősorban a 

változatlan hatóanyag formájában. 

 

 

6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 

6.1 Segédanyagok felsorolása 

 

Benzalkónium-klorid 

Hidroxietilcellulóz 

Nátrium-hidroxid (a pH beállításához) 

Sósav (a pH beállításához)  

Maltitol 

Tisztított víz  

 

6.2 Főbb inkompatibilitások 
 

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más 

állatgyógyászati készítménnyel. 

 

6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény (30 ml vagy 100 ml) felhasználható: 3 év. 

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 6 hónap. 

 

6.4 Különleges tárolási előírások 
 

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 
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6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei 
 

Egy darab, 30 ml vagy 100 ml oldatot tartalmazó HDPE üveg. 

Minden üveg LDPE csatlakoztatható adapterrel és garanciazáras gyermekbiztos zárással van ellátva. 

Egy üveget és egy mérőfecskendőt tartalmazó kiszerelés. 

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 

 

6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából 

származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások 
 

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi 

követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 

 

 

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 

 
EU/2/12/146/001-002 

 

 

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ 

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA  

 

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2013-02-13. 

A forgalomba hozatali engedély megújításának dátuma: 2018-01-16. 

 

 

10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA 

 

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai 

Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 
 

 

A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ 

TILALMAK 

 

Nem értelmezhető. 

  

http://www.ema.europa.eu/
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1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

 

 

2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 

Egy ml tartalmaz: 

 

Hatóanyag: 

Telmizartán  10 mg 

 

Segédanyagok: 

Benzalkónium-klorid 0,1 mg 

 

A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz. 

 

 

3. GYÓGYSZERFORMA 
 

Belsőleges oldat. 

Áttetsző vagy sárga színű viszkózus oldat. 

 

 

4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 

4.1 Célállat fajok 
 

Macska. 

 

4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként 
 

Macskák szisztémás hypertoniájának kezelése. 

 

4.3 Ellenjavallatok 
 

Nem alkalmazható vemhesség vagy laktáció esetén (lásd még 4.7 szakasz). 

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 

 

4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan 
 

A telmizartán ártalmatlanságát és hatékonyságát nem vizsgálták 200 Hgmm feletti szisztémás 

hypertonia kezelése esetén.. 

 

4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések 
 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések 

Az állatgyógyászati készítmény hatásmódja miatt átmeneti hypotonia fordulhat elő. Hypotonia 

bármilyen klinikai jelének észlelése esetén tüneti kezelést, például folyadékterápiát kell alkalmazni. A 

telmizartán dózisát csökkenteni kell, ha a szisztolés vérnyomás folyamatosan alacsonyabb, mint 

120 Hgmm vagy ha egyidejűleg a hypotonia tünetei jelentkeznek. 

 

Amint az a renin-angiotenzin-aldoszteron (RAA) rendszerre ható szerekről ismert, előfordulhat a 

vörösvértestek számának enyhe csökkenése. A vörösvértestszámot ellenőrizni kell a kezelés alatt. 
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Az RAA rendszerre ható gyógyszerek súlyos vesebetegségben szenvedő macskáknál a glomeruláris 

filtrációs ráta csökkenését és a vesefunkció romlását okozhatják. A telmizartán ártalmatlanságát és 

hatékonyságát nem vizsgálták ilyen betegeken. Ha a készítményt súlyos vesebetegségben szenvedő 

macskáknak adják, javasolt a veseműködés (kreatinin-plazmakoncentráció) ellenőrzése. 

 

Hypertoniás macskáknál a helyes klinikai gyakorlat megköveteli a vérnyomás rendszeres ellenőrzését. 

 

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 
Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 

utasítását vagy címkéjét. 

Kerülni kell a szembejutást. Véletlen szembe kerülése esetén a szemet vízzel ki kell öblíteni. 

Alkalmazás után kezet kell mosni. 

Terhes nőknek különös óvatossággal kell eljárniuk a készítmény alkalmazása során a készítménnyel 

való érintkezés elkerülése érdekében, mert emberben a RAA rendszerre ható szerek, úgymint az 

angiotenzin-receptor blokkolók (ARB-k) és ACE-gátlók (ACEi-k) terhesség alatti alkalmazása 

magzatkárosító hatásúnak bizonyult. 

 

A telmizartánnal vagy egyéb szartánokkal/ARB-kkel szembeni érzékenység esetén kerülni kell az 

állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. 

 

4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága) 
 

Egy klinikai vizsgálat során gyakori, enyhe és átmeneti jellegű gasztrointesztinális tüneteket, például 

hányást és hasmenést figyeltek meg a készítmény alkalmazásával összefüggésben. 

 

A májenzimek emelkedett szintjét nagyon ritkán észlelték, és az értékek a kezelés abbahagyása után 

néhány napon belül rendeződtek. 

 

A készítmény javasolt terápiás dózisa mellett észlelt hatások közé tartozik a vörösvértestszám enyhe 

csökkenése. 

 

Egy európai klinikai gyakorlati vizsgálatban a vesebetegség/veseelégtelenség kategóriába sorolt 

nemkívánatos eseményeket (beleértve a krónikus veseelégtelenség, emelkedett kreatinin- és/vagy vér 

karbamidnitrogén-szint eseteit) a telmizartánnal kezelt macskák 3,6%-ánál, illetve a placebóval kezelt 

macskák 1%-ánál figyelték meg. 

 

A mellékhatások előfordulási gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:  

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik) 

- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 

 

4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás 
 

A Semintra ártalmatlansága nem igazolt tenyésztésre szánt, vemhes vagy laktáló macskák esetében.  

A vemhesség és a laktáció alatt nem alkalmazható (lásd 4.3 szakasz). 

 

4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 

Macskáknál a krónikus vesebetegséggel kapcsolatos proteinuria csökkentésére javasolt adagban 

alkalmazott amlodipinnel történő egyidejű kezelés során nem észleltek hypotoniára utaló klinikai 

tünetet. 
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Hypertoniás macskák esetében nagyon korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre a telmizartán és 

egyéb vérnyomáscsökkentő gyógyszerek (például amlodipin) és az RAA rendszerre ható gyógyszerek 

(úgymint ARB-k vagy ACEi-k) közötti kölcsönhatásokról. A telmizartán és az ilyen gyógyszerek 

kombinációban való alkalmazása a hipotenzív hatás additív fokozódását vagy a vesefunkció változását 

okozhatja. 

 

4.9 Adagolás és alkalmazási mód 
 

Szájon át történő alkalmazás. 

 

A javasolt kezdő dózis 2 mg telmizartán/testtömeg-kg (0,2 ml/testtömeg-kg). 

4 hét elteltével az állatorvos döntése szerint a telmizartán dózisa csökkenthető (0,5 mg/ttkg-os 

lépésekben) a 140 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomású macskáknál. 

A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. 

A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. 

Ha a szisztolés vérnyomás a betegség folyamán emelkedik, a napi adag ismét emelhető 2 mg/ttkg-ig. 

A szisztolés vérnyomás célérték-tartománya 120-140 Hgmm. Ha a szisztolés vérnyomás a célérték 

alatt van vagy ha a hypotonia tünetei állnak fenn, kérjük, olvassa el a 4.5 pontot. 

 Olyan hypertoniás macskák számára, amelyek egyidejűleg krónikus vesebetegségben is szenvednek, 

az adagolás a fent leírt módon történjen, kivéve, hogy ezeknél a macskáknál az ajánlott 

legalacsonyabb hatékony dózis 1 mg/ttkg. 

 

A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. 

A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. 

 

Az oldatot a csomagolásban található mérőfecskendővel kell beadni. A fecskendő az üvegre 

illeszkedik, és egy milliliter skála található rajta. 

 

Az állatgyógyászati készítmény beadása után szorosan le kell zárni az üveget a kupakkal, a 

mérőfecskendőt vízzel el kell mosni és hagyni kell a levegőn megszáradni. 

A kontamináció elkerülése érdekében a mellékelt fecskendőt kizárólag a Semintra beadására szabad 

használni. 

 

4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges 
 

A javasolt kezdő dózis legfeljebb 2,5-szeresének 6 hónapon át történő alkalmazása után az egészséges, 

fiatal felnőtt macskáknál megfigyelt mellékhatások összhangban voltak a 4.6 szakaszban 

felsoroltakkal. 

 

A készítmény túladagolása (a javasolt dózis 2,5-szeresének 6 hónapon át történő alkalmazása) jelentős 

vérnyomáseséssel, a vörösvértestek számának csökkenésével (a készítmény farmakológiai 

aktivitásának tulajdonítható hatások) és a vér urea nitrogén (Blood Urea Nitrogen, BUN) szintjének 

emelkedésével járt. 

 

Amennyiben hypotonia fordul elő, tüneti kezelést, például folyadékterápiát kell alkalmazni. 
 

4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
 

Nem értelmezhető. 

 

 

5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 

Farmakoterápiás csoport: A renin-angiotenzin rendszerre ható készítmények, angiotenzin-II 

antagonista, tiszta. 

Állatgyógyászati ATC kód: QC09CA07 
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5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok  

 

A telmizartán szájon át adva hatékony, specifikus angiotenzin II receptor (AT1 altípusú) antagonista, 

amely az artériás vérnyomás átlagának dózisfüggő csökkenését okozza emlős fajok, köztük macskák 

esetében. Egy krónikus vesebetegségben szenvedő macskákkal végzett klinikai vizsgálat során a 

proteinuria csökkenését figyelték meg a kezelés 1 mg/ttkg-os adaggal való megkezdése utáni első 

7 napon belül. Egy másik klinikai vizsgálat során a hypertoniás macskáknál a szisztolés vérnyomás 

átlagának csökkenése 2 mg/ttkg dózissal volt elérhető. Ezen farmakodinámiás tulajdonságok 

kombinációjának köszönhetően a telmisartan megfelelő kezelést nyújt azoknak a macskáknak, 

amelyek egyidejűleg hypertoniában és krónikus vesebetegségben is szenvednek.  

 

A telmizartán leszorítja az angiotenzin II t az AT1 receptor altípuson lévő kötődési helyéről. A 

telmizartán szelektíven kötődik az AT1–receptorhoz és az egyéb receptorokkal – köztük az AT2 

receptorral vagy egyéb, kevésbé jellemzett AT receptorokkal – szemben nem mutat affinitást. Az 

AT1–receptorok serkentése felelős az angiotenzin II azon patológiás hatásaiért, amelyeket a vesében és 

egyéb szervekben kifejt, például a vazokonstrikcióért, a nátrium- és vízvisszatartásért, a fokozott 

aldoszteronszintézisért, a szervátépülésért, valamint a proteinuriáért. Az AT2–receptorok serkentésével 

járó hatások, köztük a vazodilatáció, a nátriurézis, valamint a kóros sejtnövekedés gátlása nem 

szorulnak vissza. A receptorhoz való kötődés hosszan tart, mivel a telmizartán lassan válik le az AT1–

receptor kötődési helyéről. A telmizartán nem mutat semmilyen részleges agonista hatást az AT1 

receptoron. 

 

A hipokalémia a krónikus vesebetegség kísérőjelensége, a telmizartán azonban nincs hatással a kálium 

kiválasztására, ahogyan ezt a macskákkal végzett klinikai gyakorlati vizsgálatból származó adatok is 

alátámasztják. 

 

5.2 Farmakokinetikai sajátosságok 

 

Felszívódás 

1 mg/testtömeg-kg telmizartán macskának szájon át történő beadását követően az eredeti vegyület 

plazmakoncentráció-idő görbéjét gyors felszívódás jellemzi, maximális plazmakoncentrációját (Cmax) 

0,5 óra elteltével (tmax) éri el. A Cmax értékek és az AUC értékek esetében egyaránt dózisarányos 

növekedést figyeltek meg a 0,5 mg/ttkg és 3 mg/ttkg közötti dózistartományban. Az AUC érték 

alapján a táplálék jelenléte összességében nem befolyásolja a telmizartán felszívódásának mértékét. 

 

A telmizartán erősen lipofil, és gyors membránpermeabilitási kinetikával rendelkezik, ami elősegíti a 

szövetekben való könnyű eloszlást. Jelentős ivarspecifikus különbségeket nem észleltek. 

 

Napi egyszeri adag 21 napon át történő ismételt alkalmazása után nem észleltek klinikailag jelentős 

akkumulációt. Az abszolút biológiai hasznosulás szájon át történő alkalmazást követően 33% volt. 

 

Eloszlás 

Emberből, kutyából, egérből és patkányból származó plazmával végzett in vitro vizsgálatok nagyfokú 

(>99,5%) kötődést mutattak plazmafehérjékhez, főként albuminhoz és α-1-savas glikoproteinhez. 

 

Metabolizmus 

A telmizartán glükuronid-konjugáció útján metabolizálódik. A konjugátum esetében semmilyen 

farmakológiai aktivitást nem mutattak ki. Macska eredetű májmikroszómákkal végzett in vitro és ex 

vivo vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a telmizartán macskában hatékonyan glükuronizálódik. 

A glükuronizáció a telmizartán 1-O-acil-glükuronid metabolitjának képződését eredményezte. 

 

Elimináció 

A terminális felezési idő (t1/2) 7,3 órától 8,6 óráig terjed, 7,7 órás átlagértékkel. Szájon át történő 

alkalmazást követően a telmizartán csaknem kizárólag a bélsárral választódik ki, elsősorban a 

változatlan hatóanyag formájában. 
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6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 

6.1 Segédanyagok felsorolása 

 

Benzalkónium-klorid 

Hidroxietilcellulóz 

Nátrium-hidroxid (a pH beállításához) 

Sósav (a pH beállításához)  

Maltitol 

Tisztított víz  

 

6.2 Főbb inkompatibilitások 
 

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más 

állatgyógyászati készítménnyel. 

 

6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 

A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 2 év. 

A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 6 hónap. 

 

6.4 Különleges tárolási előírások 

 

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 

 

6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei 
 

Egy darab, 35 ml oldatot tartalmazó HDPE üveg. 

Minden üveg LDPE csatlakoztatható adapterrel és garanciazáras gyermekbiztos zárással van ellátva. 

Egy üveget és egy mérőfecskendőt tartalmazó kiszerelés. 

 

6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából 

származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások 
 

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi 

követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. 

 

 

7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I) 

 
EU/2/12/146/003 

 

 

9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ 

KIADÁSÁNAK/MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA  

 

A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 2013-02-13. 

A forgalomba hozatali engedély megújításának dátuma: 2018-01-16. 
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10. A SZÖVEG FELÜLVIZSGÁLATÁNAK DÁTUMA 

 

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai 

Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 
 

 

A FORGALMAZÁSRA, KIADÁSRA ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ 

TILALMAK 

 

Nem értelmezhető. 

  

http://www.ema.europa.eu/
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II. MELLÉKLET 

 

A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ 

 

B. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYNEK A KIADÁSRA ÉS A 

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI  

 

C. A MAXIMÁLIS MARADÉKANYAG HATÁRÉRTÉKEK (MRL) MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

D. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 

KÖVETELMÉNYEI 
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A. A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ 
 

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó neve és címe 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

B. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYNEK A KIADÁSRA ÉS A 

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI 
 

Kizárólag állatorvosi vényre adható ki. 

 

 

C. A MAXIMÁLIS MARADÉKANYAG HATÁRÉRTÉKEK (MRL) MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

Nem értelmezhető. 

 

 

D. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY EGYÉB FELTÉTELEI ÉS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (PSUR-ok): 

 

Az Állatgyógyászati Készítmények Bizottsága (CVMP) egyetért azzal, hogy az időszakos 

gyógyszerbiztonsági jelentések (PSUR-ok) ciklusa a családbővítési kérelem elfogadását követően 

induljon újra és a jelentések 6 havonta, 12 havonta, illetve 24 havonta a CVMP értékelő jelentésében 

részletezett módon kerüljenek benyújtásra. 
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III. sz. MELLÉKLET 

 

CÍMKESZÖVEG ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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A. CÍMKESZÖVEG 
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 

 

A 30 ml-es és 100 ml-es kiszerelés doboza 

 

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

telmizartán 

 

 

2. HATÓANYAG MEGNEVEZÉSE 

 

Telmizartán 4 mg/ml 

 

 

3. GYÓGYSZERFORMA 

 

Belsőleges oldat. 

 

 

4. KISZERELÉSI EGYSÉG 

 

30 ml 

100 ml 

1 mérőfecskendő 

 

 

5. CÉLÁLLAT FAJOK 

 

Macska 

 

 

6. JAVALLAT 

 

 

 

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA 

 

Szájon át történő alkalmazás. 

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást! 

 

 

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK 

 

 

 

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK, HA SZÜKSÉGESEK 

 

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást! 
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10. LEJÁRATI IDŐ 

 

Felhasználható {hónap/év}…ig. 

Felnyitás után 6 hónapon belül felhasználandó. 

 

 

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

 

 

 

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK 

VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES 

 

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást! 

 

 

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A 

KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS 

KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki. 

 

 

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK 

 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

 

 

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI 

 

EU/2/12/146/001 

EU/2/12/146/002 

 

 

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

 

Gyártási szám: {szám} 
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A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTŰNTETENDŐ ADATOK 

 

Műanyag üveg, 100 ml 

 

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

telmizartán 

 

 

2. HATÓANYAG MEGNEVEZÉSE 

 

Telmizartán 4 mg/ml 

 

 

3. GYÓGYSZERFORMA 

 

Belsőleges oldat. 

 

 

4. KISZERELÉSI EGYSÉG 

 

100 ml 

 

 

5. CÉLÁLLAT FAJOK 

 

Macska 

 

 

6. JAVALLAT 

 

 

 

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA 

 

Szájon át történő alkalmazás. 

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást! 

 

 

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK 

 

 

 

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK, HA SZÜKSÉGESEK 

 

 

 

10. LEJÁRATI IDŐ 

 

Felhasználható {hónap/év}…ig. 

Felnyitás után …ig használható fel. 
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11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

 

 

 

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK 

VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES 

 

 

 

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A 

KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS 

KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. 

 

 

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK 

 

 

 

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA 

 

EU/2/12/146/002 

 

 

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

 

Gyártási szám: {szám} 
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A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN 

FELTÜNTETENDŐ ADATOK 

 

Műanyag üveg, 30 ml 

 

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak  

telmizartán 

 

 

2. A HATÓANYAG MENNYISÉGE 

 

Telmizartán 4 mg/ml 

 

 

3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA 

 

30 ml 

 

 

4. ALKALMAZÁSI MÓD 

 

Szájon át történő alkalmazás. 

 

 

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 

 

 

 

6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

 

Gyártási szám: {szám} 

 

 

7. LEJÁRATI IDŐ 

 

Felhasználható {hónap/év}…ig. 

Felnyitás után …ig használható fel. 

 

 

8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. 
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A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK 

 

A 35 ml-es kiszerelés doboza 

 

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

telmizartán 

 

 

2. HATÓANYAG MEGNEVEZÉSE 

 

Telmizartán 10 mg/ml 

 

 

3. GYÓGYSZERFORMA 

 

Belsőleges oldat. 

 

 

4. KISZERELÉSI EGYSÉG 

 

35 ml 

1 mérőfecskendő 

 

 

5. CÉLÁLLAT FAJOK 

 

Macska 

 

 

6. JAVALLAT 

 

 

 

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA 

 

Szájon át történő alkalmazás. 

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást! 

 

 

8. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐK 

 

 

 

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK, HA SZÜKSÉGESEK 

 

 

 

10. LEJÁRATI IDŐ 

 

Felhasználható {hónap/év}…ig. 

Felnyitás után 6 hónapon belül felhasználandó. 
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11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

 

 

 

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK 

VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES 

 

Ártalmatlanná tétel: olvassa el a használati utasítást! 

 

 

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A 

KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS 

KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Kizárólag állatorvosi vényre adható ki. 

 

 

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK 

 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

 

 

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME 

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI 

 

EU/2/12/146/003 

 

 

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

 

Gyártási szám: {szám} 
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A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN 

FELTÜNTETENDŐ ADATOK 

 

Műanyag üveg, 35 ml 

 

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 

 

Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak  

telmizartán 

 

 

2. A HATÓANYAG MENNYISÉGE 

 

Telmizartán 10 mg/ml 

 

 

3. A TARTALOM TÖMEGE, TÉRFOGATA VAGY ADAGSZÁMA 

 

35 ml 

 

 

4. ALKALMAZÁSI MÓD 

 

Szájon át történő alkalmazás. 

 

 

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 

 

 

 

6. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA 

 

Gyártási szám: {szám} 

 

 

7. LEJÁRATI IDŐ 

 

Felhasználható {hónap/év}…ig. 

Felnyitás után …ig használható fel. 

 

 

8. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK 

 

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. 
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B. HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

 

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 

AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 

FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME 

 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
 

Semintra 4 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

Telmizartán 

 

 

3. HATÓANYAG ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐ MEGNEVEZÉSE 

 

Egy ml tartalma: 

Telmizartán 4 mg 

Benzalkónium-klorid  0,1 mg 

 

Áttetsző, vagy  sárga színű viszkózus oldat. 

 

 

4. JAVALLAT 

 

Macskák krónikus vesebetegségével járó proteinuria mérséklésére. 

 

 

5. ELLENJAVALLATOK 

 

Nem alkalmazható vemhesség vagy laktáció esetén. Lásd „Vemhesség és laktáció”. 
Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 

 

 

6. MELLÉKHATÁSOK 
 

Egy klinikai vizsgálat során ritka esetekben a következő enyhe és átmeneti jellegű gasztrointesztinális 

tüneteket figyelték meg (csökkenő gyakoriság szerinti sorrendben megadva): enyhe és időnkénti 

regurgitáció, hányás, hasmenés vagy lágy bélsár ürítése. 

 

A májenzimek emelkedett szintjét nagyon ritkán észlelték, és az értékek a kezelés abbahagyása után 

néhány napon belül rendeződtek.  

 

A készítmény javasolt terápiás dózis mellett észlelt farmakológiai aktivitásának tulajdonítható hatások 

közé tartozik a vérnyomás és a vörösvérsejtszám csökkenése. 

 

A mellékhatások előfordulási gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:  

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik) 

- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 
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Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy 

gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost! 

 

 

7. CÉLÁLLAT FAJOK 
 

Macska 

 

 

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
 

Szájon át történő alkalmazás. 

 

A javasolt dózis naponta egyszer, 1 mg telmizartán/testtömeg kg (0,25 ml/testtömeg kg).  

A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. 

A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. 

 

Az oldatot a csomagolásban található mérőfecskendővel kell beadni. A fecskendő az üvegre 

illeszkedik, és egy testtömeg-kilogramm skála található rajta. 

 

 
   

Az üveg kinyitásához nyomja le, és fordítsa el a 

kupakot. Óvatos nyomással illessze az 
adagolófecskendőt az üveg csatlakoztatható 

adapteréhez.  
Fordítsa fejjel lefelé az üveget/fecskendőt. 
Húzza kifelé a dugattyút addig, amíg a dugattyú 

vége a macska kilogrammban mért tömegének 

megfelelő helyen áll.  
Válassza le az adagolófecskendőt az üvegről. 

Nyomja be a dugattyút, hogy a fecskendő 

tartalma közvetlenül a macska szájába 
ürüljön... 
 

…. vagy fecskendezze a fecskendő 

tartalmát kis mennyiségű ételre. 
 

 

 

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
 

Az állatgyógyászati készítmény beadása után az üveget szorosan le kell zárni a kupakkal, a 

mérőfecskendőt vízzel el kell mosni és hagyni kell a levegőn megszáradni. 

A szennyeződéstől való védelem érdekében a mellékelt fecskendőt kizárólag a Semintra beadására 

szabad használni. 

 

 

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
 

Nem értelmezhető. 

 

 

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 
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Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 

 

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon és az üvegen a „Felhasználható” után feltüntetett 

lejárati időn belül szabad felhasználni! 

 

A tartály első felbontása után felhasználható: 6 hónapig. 

 

 

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK 

 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések 

A telmizartán ártalmatlanságát és hatásosságát 6 hónapnál fiatalabb macskák esetében nem vizsgálták. 

Semintrával kezelt macskáknál anesztézia alkalmazása esetén a helyes klinikai gyakorlat megköveteli 

a vérnyomás ellenőrzését. 

 

Az állatgyógyászati készítmény hatásmódja miatt átmeneti hipotónia (alacsony vérnyomás) fordulhat 

elő. Hipotónia bármilyen jelének észlelése esetén tüneti kezelést, például folyadékterápiát kell 

alkalmazni. 

 

Amint az a renin-angiotenzin-aldoszteron (RAA) rendszerre ható szerekről ismert, előfordulhat a 

vörösvértestek számának enyhe csökkenése. A vörösvérsejtszámot ellenőrizni kell a kezelés alatt. 

 

Az RAA rendszerre ható gyógyszerek súlyos vesebetegségben szenvedő macskáknál a glomeruláris 

filtrációs ráta csökkenését és a vesefunkció romlását okozhatják. A telmizartán ártalmatlanságát és 

hatékonyságát nem vizsgálták ilyen betegeken. Ha a készítményt súlyos vesebetegségben szenvedő 

macskáknak adják, javasolt a veseműködés (kreatinin-plazmakoncentráció) ellenőrzése. 

 
A állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 

utasítását vagy címkéjét. 

 

Kerülni kell a szembejutást. Véletlen szembe kerülése esetén a szemet vízzel ki kell öblíteni. 

Alkalmazás után kezet kell mosni. 
 

Terhes nőknek különös óvatossággal kell eljárniuk a készítmény alkalmazása során a készítménnyel 

való érintkezés elkerülése érdekében, mert emberben a RAA rendszerre ható szerek, úgymint az 

angiotenzin-receptor blokkolók (ARB-k) és ACE-gátlók (ACEi-k) terhesség alatti alkalmazása 

magzatkárosító hatásúnak bizonyult. 

 

A telmizartánnal vagy egyéb szartánokkal/ARB-kkel szembeni érzékenység esetén kerülni kell az 

állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. 

 

Vemhesség és laktáció  
A Semintra ártalmatlansága nem igazolt tenyésztésre szánt, vemhes vagy laktáló macskák esetében.  

Vemhesség és laktáció alatt nem alkalmazható. Lásd „Ellenjavallatok”. 

 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

Javasolt adagban alkalmazott amlodipinnel történő egyidejű kezelés során nem észleltek hipotóniára 

utaló klinikai tünetet. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján, krónikus vesebetegségben szenvedő macskáknál nem ismeretesek 

gyógyszerkölcsönhatások a telmizartán  és egyéb, az RAA rendszerre ható gyógyszerek (úgymint az 

ARB-k és ACEi-k) között. Az RAA rendszerre ható gyógyszerek kombinációban való alkalmazása a 

vesefunkció változását okozhatja.  

 



29 

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok) 

A javasolt dózis legfeljebb ötszörösének 6 hónapon át történő alkalmazása után az egészséges, fiatal 

felnőtt macskáknál megfigyelt mellékhatások összhangban voltak a „Mellékhatások” pontban 

felsoroltakkal. 

 

A készítmény túladagolása (a javasolt dózis három–ötszörösének 6 hónapon át történő alkalmazása) 

jelentős vérnyomáseséssel, a vörösvértestek számának csökkenésével (a készítmény farmakológiai 

aktivitásának tulajdonítható hatások) és a vér urea nitrogén (Blood Urea Nitrogen, BUN, a vérben 

található nitrogéntartalmú bomlástermékek) szintjének emelkedésével járt.  

 
Inkompatibilitások 

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más 

állatgyógyászati készítménnyel. 

 

 

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 

ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN 

SZÜKSÉGESEK) 
 

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba! 

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem 

szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik. 

 

 

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 
 

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai 

Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 

 

 

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

Egy 30 ml oldatot tartalmazó műanyag üveg vagy egy 100 ml oldatot tartalmazó műanyag üveg 

kiszerelési egységenként.  

1 mérőfecskendő. 

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 

 

 

  

http://www.ema.europa.eu/
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

 

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ 

AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT 

FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME 

 

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó 

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 

55216 Ingelheim/Rhein 

NÉMETORSZÁG 

 

 

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
 

Semintra 10 mg/ml belsőleges oldat macskáknak 

Telmizartán 

 

 

3. HATÓANYAG ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐ MEGNEVEZÉSE 

 

Egy ml tartalma: 

Telmizartán 10 mg 

Benzalkónium-klorid  0,1 mg 

 

Áttetsző, vagy  sárga színű, viszkózus oldat. 

 

 

4. JAVALLAT 

 

Macskák szisztémás hypertoniájának kezelése. 

 

 

5. ELLENJAVALLATOK 

 

Nem alkalmazható vemhesség vagy laktáció esetén. Lásd „Vemhesség és laktáció”. 
Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 

 

 

6. MELLÉKHATÁSOK 
 

Egy klinikai vizsgálat során gyakori, enyhe és átmeneti jellegű gasztrointesztinális tüneteket, például 

hányást és hasmenést figyeltek meg a készítmény alkalmazásával összefüggésben. 

 

A májenzimek emelkedett szintjét nagyon ritkán észlelték, és az értékek a kezelés abbahagyása után 

néhány napon belül rendeződtek. 

 

A készítmény javasolt terápiás dózisa mellett észlelt hatások közé tartozik a vörösvértestszám enyhe 

csökkenése. 

 

Egy európai klinikai gyakorlati vizsgálatban a vesebetegség/veseelégtelenség kategóriába sorolt 

nemkívánatos eseményeket (beleértve a krónikus veseelégtelenség, emelkedett kreatinin- és/vagy vér 

karbamidnitrogén-szint eseteit) a telmizartánnal kezelt macskák 3,6%-ánál, illetve a placebóval kezelt 

macskák 1%-ánál figyelték meg. 
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A mellékhatások előfordulási gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:  

- nagyon gyakori (10 kezelt állatból több mint 1-nél jelentkezik) 

- gyakori (100 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  

- nem gyakori (1000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- ritka (10000 kezelt állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) 

- nagyon ritka (10000 kezelt állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 
 

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy 

gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost! 

 

 

7. CÉLÁLLAT FAJOK 
 

Macska 

 

 

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT 
 

Szájon át történő alkalmazás. 

 

A javasolt kezdő dózis 2 mg telmizartán/testtömeg-kg (0,2 ml/testtömeg-kg). 

4 hét elteltével az állatorvos döntése szerint a telmizartán dózisa csökkenthető (0,5 mg/ttkg-os 

lépésekben) a 140 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomású macskáknál. 

A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. 

A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. 

Ha a szisztolés vérnyomás a betegség folyamán emelkedik, a napi adag ismét emelhető 2 mg/ttkg-ig. 

A szisztolés vérnyomás célérték-tartománya 120-140 Hgmm. Ha a szisztolés vérnyomás a célérték 

alatt van vagy ha a hypotonia tünetei állnak fenn, kérjük, olvassa el a „Különleges figyelmeztetések” 

című pontot. 

Olyan hypertoniás macskák számára, amelyek egyidejűleg krónikus vesebetegségben is szenvednek, 

az adagolás a fent leírt módon történjen, kivéve, hogy ezeknél a macskáknál az ajánlott 

legalacsonyabb hatékony dózis 1 mg/ttkg. 

 

A készítményt naponta egyszer kell alkalmazni közvetlenül a szájba adva vagy kevés étellel. 

A Semintra egy belsőleges oldat, amelyet a macskák többsége kényszerítés nélkül lenyel. 

 

Az oldatot a csomagolásban található mérőfecskendővel kell beadni. A fecskendő az üvegre 

illeszkedik, és egy milliliter skála található rajta. 

 

 
   

Az üveg kinyitásához nyomja le, és fordítsa el a 

kupakot. Óvatos nyomással illessze az 
adagolófecskendőt az üveg csatlakoztatható 

adapteréhez. 

Fordítsa fejjel lefelé az üveget/fecskendőt. 
Húzza kifelé a dugattyút addig, amíg a dugattyú 

vége a kívánt milliliternyi mennyiségnek 
megfelelő helyen áll.  

Válassza le az adagolófecskendőt az üvegről. 

Nyomja be a dugattyút, hogy a fecskendő 

tartalma közvetlenül a macska szájába 
ürüljön.... 

…. vagy fecskendezze a fecskendő 

tartalmát kis mennyiségű ételre 
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9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT 
 

Az állatgyógyászati készítmény beadása után az üveget szorosan le kell zárni a kupakkal, a 

mérőfecskendőt vízzel el kell mosni és hagyni kell a levegőn megszáradni. 

A szennyeződéstől való védelem érdekében a mellékelt fecskendőt kizárólag a Semintra beadására 

szabad használni. 

 

 

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ 
 

Nem értelmezhető. 

 

 

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK 

 

Gyermekek elől gondosan el kell zárni! 

 

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 
 

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon és az üvegen a „Felhasználható” után feltüntetett 

lejárati időn belül szabad felhasználni! 

 

A tartály első felbontása után felhasználható: 6 hónapig. 
 

 

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK 

 

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések 

Az állatgyógyászati készítmény hatásmódja miatt átmeneti hypotonia fordulhat elő. Hypotonia 

bármilyen klinikai jelének észlelése esetén tüneti kezelést, például folyadékterápiát kell alkalmazni. A 

telmizartán dózisát csökkenteni kell, ha a szisztolés vérnyomás folyamatosan alacsonyabb, mint 

120 Hgmm vagy ha egyidejűleg a hypotonia tünetei jelentkeznek. 

 

A telmizartán ártalmatlanságát és hatékonyságát nem vizsgálták 200 Hgmm feletti szisztémás 

hypertonia kezelése esetén. 

 

Amint az a renin-angiotenzin-aldoszteron (RAA) rendszerre ható szerekről ismert, előfordulhat a 

vörösvértestek számának enyhe csökkenése. A vörösvértestszámot ellenőrizni kell a kezelés alatt. 

 

Az RAA rendszerre ható gyógyszerek súlyos vesebetegségben szenvedő macskáknál a glomeruláris 

filtrációs ráta csökkenését és a vesefunkció romlását okozhatják. A telmizartán ártalmatlanságát és 

hatásosságát  nem vizsgálták ilyen betegeken. Ha a készítmény súlyos vesebetegségben szenvedő 

macskáknak adják , javasolt a veseműködés (kreatinin-plazmakoncentráció) ellenőrzése. 

 

Hypertoniás macskáknál a helyes klinikai gyakorlat megköveteli a vérnyomás rendszeres ellenőrzését. 

 

A állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések 

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 

utasítását vagy címkéjét. 

Kerülni kell a szembejutást. Véletlen szembe kerülése esetén a szemet vízzel ki kell öblíteni. 

Alkalmazás után kezet kell mosni. 

Terhes nőknek különös óvatossággal kell eljárniuk a készítmény alkalmazása során a készítménnyel 

való érintkezés elkerülése érdekében, mert emberben a RAA rendszerre ható szerek, úgymint az 

angiotenzin-receptor blokkolók (ARB-k) és ACE-gátlók (ACEi-k) terhesség alatti alkalmazása 

magzatkárosító hatásúnak bizonyult. 
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A telmizartánnal vagy egyéb szartánokkal/ARB-kkel szembeni érzékenység esetén kerülni kell az 

állatgyógyászati készítménnyel való érintkezést. 

 

Vemhesség és laktáció  
A Semintra ártalmatlansága nem igazolt tenyésztésre szánt, vemhes vagy laktáló macskák esetében.  

A vemhesség és a laktáció alatt nem alkalmazható. Lásd „Ellenjavallatok”. 

 

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 

Macskáknál a krónikus vesebetegséggel kapcsolatos proteinuria csökkentésére javasolt adagban 

alkalmazott amlodipinnel történő egyidejű kezelés során nem észleltek hypotoniára utaló klinikai 

tünetet. 

 

Hypertoniás macskák esetében nagyon korlátozott mennyiségű adat áll rendelkezésre a telmizartán és 

egyéb vérnyomáscsökkentő gyógyszerek (például amlodipin) és az RAA rendszerre ható gyógyszerek 

(úgymint ARB-k vagy ACEi-k) közötti kölcsönhatásokról. A telmizartán és az ilyen gyógyszerek 

kombinációban való alkalmazása a hipotenzív hatás additív fokozódását vagy a vesefunkció változását 

okozhatja. 

 

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok) 

A javasolt kezdő dózis legfeljebb 2,5-szeresének 6 hónapon át történő alkalmazása után az egészséges, 

fiatal macskáknál megfigyelt mellékhatások összhangban voltak a „Mellékhatások” pontban 

felsoroltakkal. 

 

A készítmény túladagolása (a javasolt dózis 2,5-szeresének 6 hónapon át történő alkalmazása) jelentős 

vérnyomáseséssel, a vörösvértestek számának csökkenésével (a készítmény farmakológiai 

aktivitásának tulajdonítható hatások) és a vér urea nitrogén (Blood Urea Nitrogen, BUN) szintjének 

emelkedésével járt. 

 

Amennyiben hypotonia (alacsony vérnyomás) fordul elő, tüneti kezelést, például folyadékterápiát kell 

alkalmazni. 

 
Inkompatibilitások 

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más 

állatgyógyászati készítménnyel. 

 

 

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, 

ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN 

SZÜKSÉGESEK) 
 

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba! 

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem 

szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik. 

 

 

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA 
 

Erről az állatgyógyászati készítményről részletes információ található az Európai 

Gyógyszerügynökség honlapján (http://www.ema.europa.eu/). 

 

 

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

Egy 35 ml oldatot tartalmazó műanyag üveg és 1 mérőfecskendő kiszerelési egységenként. 

 

http://www.ema.europa.eu/
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