
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union   

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/468700/2021 
EMEA/V/C/005489 

Bonqat (pregabalin) 
Преглед на Bonqat и причините за лицензирането му в ЕС 

Какво представлява Bonqat и за какво се използва? 

Bonqat е ветеринарномедицински продукт, който се използва за намаляване на остра тревожност 
и страх при котки, свързани с пътуване и посещения при ветеринарен лекар. Съдържа активната 
субстанция прегабалин (pregabalin). 

Как се използва Bonqat? 

Bonqat се отпуска по лекарско предписание. Прилага се като еднократна доза от 5 mg/kg 
телесна маса (0,1 ml/kg телесна маса) приблизително 1,5 часа преди пътуване или планираното 
посещение при ветеринарен лекар. Може да се прилага директно в устата или да се смеси с 
малко количество храна, като се използва дозиращата спринцовка, предоставена в опаковката. 

За практическа информация относно употребата на Bonqat прочетете листовката или попитайте 
своя ветеринарен лекар или фармацевт. 

Как действа Bonqat? 

Активната субстанция в Bonqat, прегабалин, е подобна по структура на „невротрансмитер“, 
наречен гама-аминобутирилова киселина (GABA), но има различни биологични ефекти. 
Невротрансмитерите са химични вещества, които позволяват на нервните клетки да общуват 
помежду си. Смята се, че прегабалин влияе върху начина, по който калцият навлиза в нервните 
клетки. Това намалява активността на някои нервни клетки в мозъка и гръбначния мозък, като 
по този начин намалява освобождаването на други невротрансмитери, свързани с тревожността. 

Какви ползи от Bonqat са установени в проучванията? 

В едно основно клинично практическо изпитване, от 108-те котки, които получават Bonqat, при 
51 % ефектът на лечение се счита за добър или отличен, според оценката на собствениците, въз 
основа на стреса, тревожността и страха на котките по време на пътуване с автомобил. 
Клиничният преглед показва сходни резултати (при 55 % от котките се отчита добро или 
отлично повлияване). Те са сравнени със съответно 27 % и 30 % в група от 101 котки, 
получаващи плацебо (сляпо лечение). 
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Какви са рисковете, свързани с Bonqat? 

Най-честите неблагоприятни реакции при Bonqat (които е възможно да засегнат не повече от 1 на 
10 животни) са признаци на седация (включително умора, трудности при възприемане на 
положението и движението на тялото, както и проблеми с равновесието) и повръщане. Тези 
реакции обикновено са леки и временни. 

За пълния списък на неблагоприятните реакции при Bonqat вижте листовката. 

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

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Bonqat, включително предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците на животни 
или животновъдите. 

В случай на инцидентно поглъщане на продукта незабавно да се потърси медицински съвет, като 
на лекаря се предостави листовката за употреба или етикетът на продукта. Лицето не трябва да 
шофира поради риск от сънливост. 

При контакт с кожата или очите, засегнатото място трябва да се изплакне веднага с вода, а 
замърсените дрехи да бъдат свалени. Трябва да се потърси медицинска помощ, ако се появят 
симптоми като замаяност, умора, атаксия или замъглено виждане. 

Защо Bonqat е лицензиран в ЕС? 

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Bonqat са по-големи от 
рисковете, и препоръча този продукт да бъде лицензиран в ЕС. 

Допълнителна информация за Bonqat: 

На 13 юли 2021 г. Европейската комисия издава лиценз за употреба на Bonqat, валиден в EС. 

Пълният текст на EPAR за Bonqat може да се намери на уебсайта на Агенцията: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Дата на последно актуализиране на текста 07-2021. 
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