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Bonqat (pregabalinas) 
Bonqat ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Bonqat ir kam jis naudojamas? 

Bonqat – tai veterinarinis vaistas, naudojamas ūminiam nerimui ir baimei, susijusiai su kačių 
transportavimu ir vizitais pas veterinarijos gydytojus, palengvinti. Jo sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos pregabalino. 

Kaip naudoti Bonqat? 

Bonqat galima įsigyti tik pateikus receptą. Vienkartinė šio vaisto dozė – 5 mg/kg kūno svorio 
(0,1 ml/kg kūno svorio) – suduodama likus maždaug 1,5 val. iki transportavimo arba suplanuoto 
vizito pas veterinarijos gydytoją. Vaistą galima sugirdyti tiesiai į burną arba sumaišyti su nedideliu 
kiekiu maisto, naudojant pakuotėje esantį dozavimo švirkštą. 

Daugiau informacijos apie Bonqat naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Bonqat? 

Bonqat veikliosios medžiagos pregabalino struktūra panaši į neuromediatoriaus gama aminosviesto 
rūgšties (GABA), bet jos biologinis poveikis skiriasi. Neuromediatoriai – tai cheminės medžiagos, 
kurios leidžia nervų ląstelėms tarpusavyje komunikuoti. Manoma, kad pregabalinas veikia tai, kaip 
kalcis patenka į nervines ląsteles. Dėl to susilpnėja kai kurių galvos ir stuburo smegenų nervinių 
ląstelių veikla ir sumažėja išskiriamas kitų nerimą sukeliančių neuromediatorių kiekis. 

Kokia Bonqat nauda nustatyta tyrimuose? 

Pagrindiniame klinikiniame tyrime 51 proc. iš 108 Bonqat gydytų kačių vaisto poveikis savininkų buvo 
įvertintas gerai arba puikiai. Tai nustatyta pagal automobiliu vežamai katei kilusį stresą, nerimą ir 
baimę. Klinikinio tyrimo rezultatai buvo panašūs (55 proc. kačių atsakas buvo geras arba puikus). 
Placebo (preparato be veikliosios medžiagos) grupėje (šis preparatas skirtas 101 katei) toks atsakas 
pasireiškė atitinkamai 27 ir 30 proc. gyvūnų. 
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Kokia rizika siejama su Bonqat naudojimu? 

Dažniausi Bonqat šalutiniai reiškiniai (galintys pasireikšti ne daugiau kaip 1 gyvūnui iš 10) yra 
sedacijos požymiai (įskaitant nuovargį, kūno padėties ir judesių nesuvokimą, taip pat pusiausvyros 
sutrikimus) ir vėmimas. Šie reiškiniai paprastai buvo lengvi ir laikini. 

Išsamų visų Bonqat šalutinių reiškinių sąrašą galima rasti informaciniame lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Bonqat veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. 

Atsitiktinai nurijus vaisto, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šio vaisto informacinį 
lapelį arba etiketę. Kadangi yra pavojus užmigti, negalima vairuoti. 

Vaistui patekus ant odos arba į akis, paveiktą vietą reikia nedelsiant nuplauti vandeniu, o rūbus, ant 
kurių užtiško vaisto, – nusivilkti. Pasireiškus tokiems simptomams kaip galvos svaigimas, nuovargis, 
ataksija arba neryškus matymas, reikia kreiptis medicininės pagalbos. 

Kodėl Bonqat buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Bonqat nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti 
registruotas vartoti ES. 

Kita informacija apie Bonqat 

Visoje ES galiojantis Bonqat registracijos pažymėjimas suteiktas 2021 m. liepos 13 d. 

Išsamią informaciją apie Bonqat rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2021-07. 
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