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Bonqat (pregabaliini) 
Yleistiedot Bonqat-valmisteesta sekä siitä, miksi se on hyväksytty EU:ssa 

Mitä Bonqat on ja mihin sitä käytetään? 

Bonqat on eläinlääke, jota käytetään kissoilla akuutin ahdistuksen ja pelon lievittämiseen kuljetuksen 
ja eläinlääkärikäyntien aikana. Sen vaikuttava aine on pregabaliini. 

Miten Bonqatia käytetään? 

Bonqat-eläinlääkevalmistetta saa ainoastaan eläinlääkärin määräyksestä. Valmistetta annetaan 
5 milligrammaa painokiloa kohti (0,1 millilitraa painokiloa kohti) kerta-annoksena noin 1,5 tuntia 
ennen kuljetuksen tai suunnitellun eläinlääkärikäynnin alkua. Se voidaan antaa pakkauksessa 
mukana olevalla annosteluruiskulla joko suoraan suuhun tai sekoitettuna pieneen määrään ruokaa. 

Bonqat-eläinlääkevalmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Bonqat vaikuttaa? 

Bonqatin vaikuttava aine pregabaliini on rakenteeltaan samankaltainen kuin välittäjäaine GABA 
(gamma-aminovoihappo), mutta sen biologiset vaikutukset ovat erilaiset. Välittäjäaineet ovat 
kemiallisia aineita, joiden avulla hermosolut viestivät keskenään. Pregabaliinin uskotaan vaikuttavan 
siihen, miten kalsium pääsee hermosolujen sisälle. Tämä vähentää aivojen ja selkäytimen eräiden 
hermosolujen toimintaa, mikä vuorostaan vähentää muiden ahdistukseen liittyvien välittäjäaineiden 
vapautumista. 

Mitä hyötyä Bonqat-valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Kliinisessä päätutkimuksessa, jossa oli mukana 108 Bonqatia saanutta kissaa, 51 prosentilla kissoista 
hoitovaikutus oli omistajien mukaan hyvä tai erinomainen. Omistajat perustivat arvionsa kissojen 
autokuljetusten aikaiseen stressiin, ahdistuneisuuteen ja pelkoon. Eläinlääkärin kliinisen tutkimuksen 
tulokset olivat samanlaisia (55 prosentilla kissoista vaste oli hyvä tai erinomainen). Lumelääkettä 
saaneiden 101 kissan ryhmässä vastaavat osuudet olivat 27 prosenttia ja 30 prosenttia. 
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Mitä riskejä Bonqatiin liittyy? 

Bonqatin yleisimmät haittavaikutukset (joita saattaa aiheutua enintään yhdelle kymmenestä eläimestä) 
ovat tokkuraisuus (esimerkiksi väsymys, vaikeudet aistia kehon asentoa ja liikettä sekä 
tasapainovaikeudet) ja oksentelu. Nämä vaikutukset olivat yleensä lieviä ja ohimeneviä. 

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Bonqatin haittavaikutuksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Bonqatia koskevaa turvallisuustietoa, 
mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien tai pitäjien noudatettaviksi 
tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Mikäli henkilö on vahingossa niellyt valmistetta, hänen on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen, ja 
pakkausseloste tai myyntipakkaus on näytettävä lääkärille. Henkilö ei saa ajaa autoa, koska valmiste 
voi aiheuttaa uneliaisuutta. 

Jos lääkettä joutuu iholle tai silmiin, kyseinen alue on huuhdeltava heti vedellä ja saastuneet vaatteet 
on riisuttava. Lääkäriin on hakeuduttava, jos ilmenee oireita kuten huimausta, väsymystä, ataksiaa 
(lihaskoordinaation häiriöitä) tai näön sumentumista. 

Miksi Bonqat on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Bonqatin hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille voidaan 
myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Bonqatista 

Bonqat sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 13. heinäkuuta 2021. 

Lisää tietoa Bonqatista on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 07-2021. 
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