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Povzetek EPAR za javnost 

Galliprant 
grapiprant 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Galliprant. Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila 
njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen 
zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Galliprant naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo 
za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Galliprant in za kaj se uporablja? 

Galliprant je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini. Uporablja se pri psih za zdravljenje bolečine, 
povezane z blagim do zmernim osteoartritisom, tj. boleznijo, ki povzroča otekanje in bolečine v 
sklepih. Vsebuje zdravilno učinkovino grapiprant. 

Kako se zdravilo Galliprant uporablja? 

Zdravilo Galliprant je na voljo v obliki tablet, njegovo predpisovanje in izdaja zdravila pa je le na 
recept. Daje se psom enkrat na dan na prazen želodec, vsaj eno uro pred naslednjim obrokom. 
Odmerek je odvisen od telesne mase psa, dolžina zdravljenja pa je odvisna od odziva nanj. Pri 
nekaterih psih je lahko koristno občasno zdravljenje, saj se znaki osteoartritisa lahko pojavljajo in 
izginjajo. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 

Kako zdravilo Galliprant deluje? 

Zdravilo Galliprant vsebuje grapiprant. nesteroidno, neciklooksigenazno zavirajoče protivnetno 
zdravilo (NSAID) iz skupine piprantov, ki delujejo drugače kot drugi NSAID, ki zavirajo vrsto 
ciklooksigenaznih encimov. Grapiprant deluje tako, da zavira poseben tarčni receptor EP4, prek 
katerega naravne snovi, imenovane prostaglandini, pri osteoartritisu povzročajo bolečino. Z 
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zaviranjem EP4 tako pomaga ublažiti znake te bolezni. 

Kakšne koristi je zdravilo Galliprant izkazalo v študijah? 

Izvedeni sta bili dve terenski študiji, v kateri so bili večinoma vključeni psi z blagim do zmernim 
osteoartritisom, potrjenim z rentgenskim slikanjem vsaj enega sklepa okončine. Skupno je bilo 
zdravljenje z zdravilom Galliprant 28 dni po začetku zdravljenja uspešno pri 51 % (120 od 235) psov. 
Pri psih, ki so prejemali zdravilo brez zdravilne učinkovine, je bilo zdravljenje uspešno v 36 % primerov 
(82 od 231). Uspešnost zdravljenja so ocenjevali lastniki psov in veterinarji, ki so v ta namen 
uporabljali sisteme točkovanja za jakost bolečine, motnje zaradi bolečine in splošno kakovost življenja. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Galliprant? 

Najpogostejši neželeni učinek zdravila Galliprant (ki lahko prizadene več kot 1 žival od 10) je blago in 
na splošno kratkotrajno bruhanje. 

Zdravilo Galliprant se ne sme uporabljati pri brejih psicah, psicah v obdobju laktacije in psicah za 
razplod. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Galliprant glejte navodilo za 
uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Po ravnanju z zdravilom si je treba umiti roke. 

Če človek zdravilo nenamerno zaužije, se mora nemudoma posvetovati z zdravnikom. Če ga zaužije 
otrok, se lahko pojavijo blage in reverzibilne prebavne motnje ter navzeja. 

Zakaj je bilo zdravilo Galliprant odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi 
zdravila Galliprant večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Galliprant 

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Galliprant, veljavno po vsej Evropski uniji, 
izdala 09/01/2018. 

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Galliprant je na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več 
informacij o zdravljenju z zdravilom Galliprant naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen novembra 2017. 
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