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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Galliprant 
grapiprantas 

Šis dokumentas yra Galliprant Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka. Jame 
paaiškinama, kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą 
prekiauti šiuo vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente 
nepateikta praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Galliprant. 

Praktinės informacijos apie Galliprant naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Galliprant ir kam jis naudojamas? 

Galliprant – tai veterinarinis vaistas. Jis naudojamas šunims siekiant numalšinti skausmą, susijusį su 
lengvos formos arba vidutinio sunkumo osteoartritu – liga, kuri sukelia sąnarių tinimą ir skausmą. Šio 
vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos grapipranto. 

Kaip naudoti Galliprant? 

Galliprant tiekiamas tablečių forma ir jo galima įsigyti tik pateikus receptą. Vaistą reikia kartą per parą 
sugirdyti neėdusiam šuniui, likus bent valandai iki kito šėrimo. Vaisto dozė apskaičiuojama pagal šuns 
kūno svorį, o gydymo trukmė priklauso nuo atsako į gydymą. Kai kuriems šunims gali būti naudingas 
protarpinis gydymas šiuo vaistu, kadangi osteoartrito požymiai tai atsiranda, tai išnyksta. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip veikia Galliprant? 

Galliprant sudėtyje yra grapipranto – piprantų klasės nesteroidinio ne ciklooksigenazes slopinančio 
vaisto nuo uždegimo, kuris veikia kitaip nei kiti nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo, slopinantys įvairių 
formų fermentus ciklooksigenazes. Veikdamas grapiprantas slopina specifinį tikslinį receptorių, 
vadinamą EP4, kuriam tarpininkaujant, natūralios medžiagos, vadinamos prostaglandinais, sukelia 
skausmą osteoartritu sergantiems gyvūnams. Slopindamas EP4, grapiprantas padeda palengvinti ligos 
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požymius. 

Kokia Galliprant nauda nustatyta tyrimuose? 

Buvo atlikti du lauko tyrimai su šunimis, kuriems, remiantis radiografinio tyrimo rezultatais, bent 
vienoje galūnėje buvo diagnozuotas daugiausia lengvos formos arba vidutinio sunkumo osteoartritas. 
Praėjus 28 dienoms nuo gydymo pradžios, sėkmingai Galliprant buvo gydoma iš viso 51 proc. (120 iš 
235) šunų. Netikru vaistu gydytų šunų grupėje tokių gyvūnų buvo 36 proc. (82 iš 231). Gydymo sėkmę 
vertino šunų savininkai ir veterinarijos gydytojai, naudodami skausmo stiprumo, skausmo sukeliamų 
trukdžių ir bendros gyvenimo kokybės vertinimo balais sistemas. 

Kokia rizika siejama su Galliprant naudojimu? 

Dažniausias Galliprant sukeliamas šalutinis reiškinys (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) 
yra nestiprus ir paprastai trumpalaikis vėmimas. 

Galliprant negalima naudoti šuningoms ir laktuojančioms kalėms bei veisliniams šunims. 

Išsamų visų šalutinių reiškinių ir apribojimų naudojant Galliprant sąrašą galima rasti informaciniame 
lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Panaudojus vaistą, reikia nusiplauti rankas. 

Atsitiktinai nurijus šio vaisto, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Šio vaisto nurijusiam vaikui gali 
pasireikšti lengvi ir grįžtami virškinamojo trakto sutrikimų požymiai ir pykinimas. 

Kodėl Galliprant buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Galliprant nauda yra didesnė už 
jo keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Galliprant: 

Europos Komisija 2018/01/09 išdavė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Galliprant registracijos 
pažymėjimą. 

Išsamų Galliprant EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie 
gydymą Galliprant gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba 
kreiptis į veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. lapkričio mėn. 
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