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Bonqat (pregabaliin) 
Bonqati ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Bonqat ja milleks seda kasutatakse? 

Bonqat on veterinaarravim, mida kasutatakse transpordi ja veterinaarivisiitidega seotud ägeda ärevuse 
ja hirmu vähendamiseks kassidel. Ravim sisaldab toimeainena pregabaliini. 

Kuidas Bonqatit kasutatakse? 

Bonqat on retseptiravim. Seda antakse ühekordse annusena 5 mg kehamassi kg kohta (0,1 ml/kg) 
ligikaudu 1,5 tundi enne transportimist või kavandatud veterinaarivisiiti. Ravimit tohib manustada 
otse suhu või segada väikese koguse toiduga, kasutades pakendis olevat annustamissüstalt. 

Kui vajate Bonqatiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Bonqat toimib? 

Bonqati toimeaine pregabaliin sarnaneb struktuurilt neurotransmitteri (virgatsaine) gamma-
aminobutüürhappega (GABA), kuid on teistsuguse bioloogilise toimega. Neurotransmitterid on 
keemilised ained, mis vahendavad närvirakkude vahelisi signaale. Arvatakse, et pregabaliin mõjutab 
viisi, kuidas kaltsium siseneb närvirakkudesse. See vähendab pea- ja seljaaju närvirakkude talitlust, 
vähendades nii teiste ärevusega seotud neurotransmitterite vabanemist. 

Milles seisneb uuringute põhjal Bonqati kasulikkus? 

108 Bonqatit saanud kassil toimunud põhilises kliinilises väliuuringus tekkis 51%-l nende omanike 
hinnangul hea või väga hea raviefekt, mõõdetuna kassidel autosõidu ajal avaldunud stressi, ärevuse 
ja hirmu põhjal. Sarnased tulemused saadi ka kliinilisel läbivaatusel (hea või väga hea ravivastusega 
oli 55% kassidest). 101 kassist koosnevas rühmas, kes said platseebot (näiv ravim), olid need 
näitajad vastavalt 27% ja 30%. 
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Mis riskid Bonqatiga kaasnevad? 

Bonqati kõige sagedamad kõrvalnähud (võivad esineda kuni 1 loomal 10st) on sedatsiooni tunnused 
(sh väsimus, organismi asukoha ja liikumise tajumise raskused, tasakaaluhäired) ja oksendamine. 
Need nähud olid tavaliselt kerged ja ajutised. 

Bonqati kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

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

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Bonqati ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Ravimi juhuslikul allaneelamisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ja näidata talle pakendi 
infolehte või etiketti. Unisusriski tõttu ei tohi juhtida autot. 

Ravimi juhuslikul sattumisel nahale või silma tuleb seda kohta otsekohe pesta veega, ravimiga kokku 
puutunud rõivad tuleb eemaldada. Sümptomite, näiteks peapöörituse, väsimuse, ataksia või nägemise 
ähmastumise ilmnemisel tuleb pöörduda arsti poole. 

Bonqati Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Bonqati kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Bonqati kohta 

Bonqati müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 13. juulil 2021. 

Lisateave Bonqati kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2021. 
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