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Tessie (tasipimidín)
Prehľad o lieku Tessie a prečo bol povolený v EÚ

Čo je liek Tessie a na čo sa používa?
Tessie je veterinárny liek, ktorý sa používa na krátkodobé zmiernenie situačnej úzkosti a strachu
u psov v dôsledku hluku alebo odchodu majiteľa.
Liek obsahuje liečivo tasipimidín.

Ako sa liek Tessie používa?
Výdaj lieku Tessie je viazaný na lekársky predpis.
Liek je dostupný vo forme perorálneho roztoku s obsahom 0,3 mg/ml tasimidínu. Dávka závisí od
hmotnosti psa. Pes sa nemá kŕmiť od jednej hodiny pred liečbou po jednu hodinu po liečbe. Potrebu,
frekvenciu a dávkovanie liečby liekom Tessie má zhodnotiť predpisujúci veterinárny lekár. Liek je
určený na krátkodobé užívanie počas najviac deviatich po sebe nasledujúcich dní v prípade potreby.
Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Tessie, prečítajte si písomnú informáciu
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika.

Akým spôsobom liek Tessie účinkuje?
Liečivo lieku Tessie, tasimididín, je agonista adrenoceptora alfa-2A. Účinkuje tak, že bráni uvoľňovaniu
neurotransmitera noradrenalínu z nervových buniek v tele. Neurotransmiter je chemická látka, ktorá
nervovým bunkám umožňuje komunikáciu so susediacimi bunkami. Noradrenalín sa podieľa na vzniku
úzkosti a strachu u zvierat v stresových situáciách a zníženie jeho uvoľňovania znižuje úzkosť a strach.

Aké prínosy lieku Tessie boli preukázané v štúdiách?
Hluk
V štúdii, ktorá sa uskutočnila na Silvestra, sa 80 psom podal liek Tessie pri prvom výskyte hluku v
dôsledku požiarnej ochrany alebo keď sa u jednotlivých psov objavili príznaky úzkosti alebo strachu a
80 psov dostalo placebo (zdanlivý liek). Hlavným meradlom účinnosti bolo posúdenie vplyvu liečby na
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príznaky strachu a úzkosti psa majiteľom. Liek Tessie bol výrazne lepší pri zmiernení úzkosti a strachu
súvisiacich s hlukom v porovnaní s placebom.
Odchod majiteľa
V päťtýždňovej terénnej štúdii bolo 32 psov liečených liekom Tessie doma podľa potreby trikrát denne
a 34 psov bolo liečených placebom. Hlavným meradlom účinnosti bolo posúdenie vplyvu liečby na
príznaky strachu a úzkosti psa majiteľom v súvislosti s jeho odchodom. Liek Tessie bol výrazne lepší pri
zmierňovaní úzkosti v porovnaní s placebom.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Tessie?
Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Tessie sú únava a vracanie (ktoré môžu postihnúť viac ako 1 zviera
z 10).
Liek Tessie sa nemá používať, ak má pes závažné systémové ochorenie, napríklad ochorenie pečene,
obličiek alebo kardiovaskulárne ochorenie (ochorenie postihujúce srdce a krvný obeh). Liek Tessie sa
nemá používať, ak sa u psa prejavujú príznaky sedácie z predchádzajúcich dávok, napríklad ospalosť,
nekoordinované pohyby alebo znížená schopnosť reagovať. Liek sa nemá používať počas gravidity a
laktácie.
Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Tessie a zoznam všetkých
obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Prečo bol liek Tessie povolený v EÚ?
Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Tessie sú väčšie ako riziká spojené s jeho
užívaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ.

Ďalšie informácie o lieku Tessie
Lieku Tessie bolo dňa 16. augusta 2021 udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ.
Ďalšie informácie o lieku Tessie sa nachádzajú na webovej stránke agentúry:
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/tessie.
Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 08-2021
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