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Bonqat (pregabalīns) 
Bonqat pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Bonqat un kāpēc tās lieto? 

Bonqat ir veterinārās zāles, ko lieto, lai kaķiem mazinātu akūtu nemieru un bailes saistībā ar 
pārvadāšanu un veterināro aprūpi. Tās satur aktīvo vielu pregabalīnu. 

Kā lieto Bonqat? 

Bonqat var iegādāties tikai pret recepti. Tās ievada kā vienreizēju devu 5 mg/kg ķermeņa masas 
(0,1 ml/kg ķermeņa masas) aptuveni 1,5 stundas pirms transportēšanas vai plānotas veterinārās 
vizītes. Tās var ievadīt tieši mutē vai arī sajaukt ar nelielu daudzumu barības, izmantojot iepakojumā 
esošo dozēšanas šļirci. 

Papildu informāciju par Bonqat lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Bonqat darbojas? 

Bonqat aktīvā viela pregabalīns pēc struktūras ir līdzīgs neirotransmiteram, ko dēvē par gamma-
aminosviestskābi (GABA), bet tam ir atšķirīga bioloģiskā iedarbība. Neiromediatori ir ķīmiskas vielas, 
kas nodrošina nervu šūnu savstarpējo saziņu. Uzskata, ka pregabalīns ietekmē veidu, kā kalcijs 
nonāk nervu šūnās. Tā rezultātā samazinās atsevišķu nervu šūnu aktivitāte galvas smadzenēs un 
muguras smadzenēs, palēninot citu neirotransmiteru izdalīšanos, kas ir iesaistīti trauksmes 
izraisīšanā. 

Kādi Bonqat ieguvumi atklāti pētījumos? 

Galvenajā klīniskajā lauka pētījumā no 108 kaķiem, kuri saņēma Bonqat, 51 % gadījumu ārstēšanas 
ietekmi uzskatīja par labu vai teicamu, kā novērtējuši to īpašnieki, pamatojoties uz kaķu stresu, 
nemieru un bailēm transportēšanas laikā automašīnā. Klīniskā izmeklēšana uzrādīja līdzīgus 
rezultātus (55 % kaķu bija laba vai teicama atbildes reakcija). Šie dati ir salīdzināmi ar attiecīgi 27 % 
un 30 % 101 kaķa grupā, kuri saņēma placebo (neīstu ārstēšanas līdzekli). 
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Kāds risks pastāv, lietojot Bonqat? 

Visbiežākās Bonqat blakusparādības (kas var rasties līdz 1 no 10 dzīvniekiem) ir sedācijas pazīmes 
(tostarp nogurums, grūtības uztvert ķermeņa stāvokli un kustību, kā arī līdzsvara traucējumi) un 
vemšana. Šīs blakusparādības parasti bija vieglas un īslaicīgas. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību sarakstu, lietojot Bonqat, skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Zāļu aprakstā ir ietverta drošuma informācija, kā arī Bonqat lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. 

Ja cilvēks nejauši norijis zāles, nekavējoties jāmeklē medicīniska palīdzība un jāparāda ārstam 
lietošanas instrukcija vai marķējums. Miegainības riska dēļ persona nedrīkst vadīt transportlīdzekli. 

Ja zāles nejauši nonāk saskarē ar ādu vai acīm, skartā vieta nekavējoties jānoskalo ar ūdeni un 
jānovelk ar zālēm piesārņotais apģērbs. Ja rodas tādi simptomi kā reibonis, nogurums, ataksija vai 
redzes miglošanās, jākonsultējas ar ārstu. 

Kāpēc Bonqat tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Bonqat, pārsniedz šo zāļu radīto risku un zāles var 
reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Bonqat 

2021. gada 13. jūlijā Bonqat tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES. 

Sīkāka informācija par Bonqat ir atrodama aģentūras tīmekļa 
vietnē:ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2021. gada jūlijā. 
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