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Резюме на EPAR за обществено ползване 
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grapiprant 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за 
Galliprant. В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), 
за да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. 
Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на 
Galliprant. 

За практическа информация относно употребата на Galliprant собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Galliprant и за какво се използва? 

Galliprant е ветеринарномедицински продукт. Използва се при кучета за третиране на болка, 
свързана с лек до умерен остеоартрит, заболяване, което причинява подуване и болка в ставите. 
Съдържа активната субстанция грапипрант (grapiprant). 

Как се използва Galliprant? 

Galliprant се предлага под формата на таблетки и се отпуска по лекарско предписание. Прилага 
се на кучета веднъж дневно на празен стомах, най-малко един час преди следващото хранене. 
Дозата се основава на телесното тегло на кучето, а продължителността на лечението зависи от 
отговора. Тъй като признаците на остеоартрит се появяват и изчезват, при някои кучета може да 
е от полза да се прилага интермитираща терапия. 

За повече информация вижте листовката. 

Как действа Galliprant? 

Galliprant съдържа грапипрант, нестероидно неинхибиращо циклооксигеназата 
противовъзпалително лекарство (НСПВС) от класа на пипрантите, което действа по различен 
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начин от другите НСПВС, които блокират редица циклооксигеназни ензими. Грапипрантът 
действа като блокира специфичен прицелен рецептор, наречен ЕР4, чрез който естествените 
вещества, наречени простагландини, причиняват болка при остеоартрит. Като блокира EP4, 
грапипрантът помага за облекчаване на признаците на заболяването. 

Какви ползи от Galliprant са установени в проучванията? 

Извършени са две полеви проучвания, включващи кучета с лек до умерен остеоартрит, 
потвърден от рентгенографско изследване, в най-малко една става на крайник. Лечението с 
Galliprant е успешно при общо 51% от кучетата (120 от 235) 28 дни след началото на лечението. 
Терапевтичен успех е наблюдаван и при 36% от кучетата, получаващи сляпо лечение (82 от 231). 
Успехът е оценен от собствениците на кучета и от ветеринарните лекари, като се използват 
системи за оценка на тежестта на болката, болковите смущения и цялостното качество на живот. 

Какви са рисковете, свързани с Galliprant? 

Най-честата неблагоприятна лекарствена реакция при Galliprant (която е възможно да засегне 
повече от 1 на 10 животни) е леко и обикновено краткотрайно повръщане. 

Galliprant не трябва да се прилага при бременни или лактиращи кучета или при кучета за 
разплод. 

За пълния списък на всички неблагоприятни лекарствени реакции и ограничения, съобщени при 
Galliprant, вижте листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Ръцете трябва да се измиват след работа с продукта. 

При случайно поглъщане на лекарството незабавно да се потърси медицински съвет. При 
поглъщане от дете може да се наблюдават леки и обратими стомашно-чревни признаци и гадене. 

Защо Galliprant е лицензиран за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Galliprant са по-големи от рисковете, и препоръча Galliprant да бъде лицензиран за 
употреба в ЕС. 

Допълнителна информация за Galliprant: 

На 09/01/2018 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Galliprant, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Galliprant може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече 
информация относно третирането с Galliprant, собствениците на животни или животновъдите 
следва да прочетат листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста: ноември 2017 г. 
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