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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Galliprant 
grapiprant 

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Galliprant. 
Det förklarar hur EMA bedömt detta veterinärmedicinska läkemedel för att rekommendera 
godkännande i EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur 
Galliprant ska användas. 

För praktisk information om hur Galliprant ska användas bör djurägare eller djurhållare läsa 
bipacksedeln. De kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal. 

Vad är Galliprant och vad används det för? 

Galliprant är ett veterinärmedicinskt läkemedel. Det ges till hundar för att behandla smärta i samband 
med lindrig till måttlig osteoartrit, ett tillstånd som orsakar svullnad och smärta i lederna. Det 
innehåller den aktiva substansen grapiprant. 

Hur används Galliprant? 

Galliprant finns som tabletter och är receptbelagt. Det ges till hundar en gång dagligen på tom mage 
minst en timme före nästa måltid. Dosen baseras på hundens kroppsvikt och behandlingslängden 
beror på behandlingssvaret. Intermittent behandling kan vara till nytta för vissa hundar eftersom 
tecknen på osteoartrit kommer och går. 

Mer information finns i bipacksedeln. 

Hur verkar Galliprant? 

Galliprant innehåller grapiprant, ett icke-steroid, icke-cyklooxygenashämmande antiinflammatoriskt 
läkemedel (NSAID) i läkemedelsgruppen piprant, som verkar på ett annat sätt än andra NSAID-medel, 
vilka blockerar många olika cyklooxygenasenzymer. Grapiprant verkar genom att blockera en specifik 
målreceptor som kallas EP4, som naturliga ämnen som kallas prostaglandiner verkar genom när de ger 
smärta vid osteoartrit. Genom att blockera EP4 bidrar grapiprant till att lindra tecknen på sjukdomen. 
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Vilken nytta med Galliprant har visats i studierna? 

Två fältstudier utfördes på hundar med främst lindrig till måttlig osteoartrit som bekräftats genom 
röntgen i minst en extremitetsled. Sammanlagt 51 procent av hundarna (120 av 235) behandlades 
framgångsrikt med Galliprant 28 dagar efter behandlingens början. Detta kan jämföras med 
36 procent av hundarna som fick overksam behandling (82 av 231). Framgång bedömdes av 
hundägarna och veterinärerna med hjälp av ett poängsystem för smärtans svårighetsgrad, smärtans 
interferens och total livskvalitet. 

Vilka är riskerna med Galliprant? 

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Galliprant (kan uppträda hos fler än 1 av 10 djur) är en 
lindrig och vanligtvis kortvarig kräkning. 

Galliprant får inte ges till dräktiga, lakterande tikar eller avelshundar. 

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Galliprant finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Händerna ska tvättas efter hantering av läkemedlet. 

Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare. Vid intag hos barn kan lätta och övergående 
gastrointestinala tecken och illamående observeras. 

Varför godkänns Galliprant? 

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Galliprant är större än 
riskerna och rekommenderade att Galliprant skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Galliprant 

Den 09/01/2018 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Galliprant 
som gäller i hela EU. 

EPAR för Galliprant finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om hur 
Galliprant ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i november 2017. 
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