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Kokkuvõte üldsusele 

Galliprant 
grapiprant 

See on ravimi Galliprant Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas 
amet hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 
Hindamisaruandes ei anta Gallipranti kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Gallipranti kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad 
lugema pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Mis on Galliprant ja milleks seda kasutatakse? 

Galliprant on veterinaarravim. Seda kasutatakse kerge kuni mõõduka osteoartriidiga (liigeseturset ja 
-valu põhjustav haigusseisund) kaasneva valu raviks koertel. Ravim sisaldab toimeainena grapipranti. 

Kuidas Gallipranti kasutatakse? 

Galliprant on retseptiravim ja seda turustatakse tablettidena. Seda antakse koertele korra päevas 
tühja kõhu peale vähemalt 1 tund enne järgmist söögikorda. Annus sõltub koera kehamassist ja ravi 
kestus ravivastusest. Mõnel koeral võib kasu olla vahelduvravist, kuna osteoartriidi sümptomid on 
hootised. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Galliprant toimib? 

Galliprant sisaldab toimeainena grapipranti, mis on piprantide klassi kuuluv mittesteroidne, 
tsüklooksügenaasi mitteinhibeeriv põletikuvastane ravim (NSAID), mille toimemehhanism erineb 
teiste NSAIDide (mis blokeerivad tsüklooksügenaasi eri ensüüme) omast. Grapiprant blokeerib 
retseptori EP4, mille vahendusel tekib looduslike ainete prostaglandiinide toimel osteoartriidiga 
kaasnev valu. EP4 blokeerimisega aitab grapiprant leevendada haigusseisundi sümptomeid. 
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Milles seisneb uuringute põhjal Gallipranti kasulikkus? 

Veterinaarravimit uuriti kahes väliuuringus, millesse kaasati peamiselt kerge kuni mõõduka 
osteoartriidiga (kinnitatud vähemalt ühe jäsemeliigese röntgenuuringuga) koerad. 28. päeval pärast 
ravi alustamist oli Galliprantiga ravivastus tekkinud kokku 51%-l koertest (120 looma 235st). Näivat 
ravimit saanud koerte seas oli ravivastus tekkinud 36%-l (82 koera 231st). Ravivastust hindasid 
koeraomanikud ja veterinaararstid valu raskusastme, valu mõju ja üldise elukvaliteedi 
hindamisskaalal. 

Mis riskid Galliprantiga kaasnevad? 

Gallipranti kõige sagedam kõrvaltoime (võib esineda enam kui 1 loomal 10st) on kerge ja üldjuhul 
mööduv oksendamine. 

Gallipranti ei tohi anda tiinetele, lakteerivatele ega tõuaretuses kasutatavatele koertele. 

Gallipranti kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või 
loomaga kokku puutuv inimene? 

Pärast ravimi käsitsemist tuleb pesta käsi. 

Ravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. Kui ravimit neelab laps, 
võivad tekkida kerged ja taanduvad seedetrakti nähud ja iiveldus. 

Miks Galliprant heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Gallipranti kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, 
ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Gallipranti kohta 

Euroopa Komisjon andis Galliprantile müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 
09/01/2018. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Gallipranti kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad 
vajavad Gallipranti kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või 
pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: november 2017. 
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