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Bonqat (pregabalină) 
Prezentare generală a Bonqat și motivele autorizării medicamentului în UE 

Ce este Bonqat și pentru ce se utilizează? 

Bonqat este un medicament veterinar utilizat la pisici pentru reducerea anxietății acute și a fricii 
asociate transportului și vizitelor la medicul veterinar. Conține substanța activă pregabalină. 

Cum se utilizează Bonqat? 

Bonqat se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. Se administrează în doză unică de 
5 mg/kg de greutate corporală (0,1 ml/kg de greutate corporală) cu aproximativ 1,5 ore înainte de 
transport sau de programarea la medicul veterinar. Se poate administra fie direct în gură, fie 
amestecat cu o cantitate mică de hrană, folosindu-se seringa de dozare din ambalaj. 

Pentru mai multe informații despre utilizarea Bonqat, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Bonqat? 

Substanța activă din Bonqat, pregabalina, are o structură similară cu „neurotransmițătorul” numit 
acid gama-aminobutiric (GABA), dar are efecte biologice diferite. Neurotransmițătorii sunt substanțe 
chimice care permit comunicarea între celulele nervoase. Se consideră că pregabalina afectează 
modul în care calciul pătrunde în celulele nervoase. Acest lucru reduce activitatea unora dintre 
celulele nervoase din creier și din măduva spinării, reducând eliberarea altor neurotransmițători 
implicați în anxietate. 

Ce beneficii a prezentat Bonqat pe parcursul studiilor? 

Într-un studiu clinic de teren principal, din cele 108 pisici care au primit Bonqat, la 51 % efectul 
tratamentului a fost considerat bun sau excelent, astfel cum a fost evaluat de proprietarii lor, pe baza 
stresului, anxietății și fricii pisicilor în timpul transportului cu mașina. Un examen clinic a arătat 
rezultate similare (55 % din pisici au avut un răspuns bun sau excelent). Aceste rezultate au fost 
analizate în comparație cu rezultatele obținute la 27 % și, respectiv, 30 % dintr-un grup de 101 pisici 
care au primit placebo (un preparat inactiv). 
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Care sunt riscurile asociate cu Bonqat? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Bonqat (care pot afecta cel mult 1 animal din 10) sunt 
semne de sedare (inclusiv oboseală, dificultăți de percepere a poziției și de mișcare a corpului, precum 
și probleme de echilibru) și vărsături. Aceste reacții au fost de obicei ușoare și temporare. 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse raportate asociate cu Bonqat, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Bonqat au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Dacă o persoană înghite accidental produsul, trebuie să solicite imediat sfatul medicului și să prezinte 
medicului prospectul sau eticheta produsului. Persoana respectivă nu trebuie să conducă din cauza 
riscului de somnolență. 

În caz de contact cu pielea sau cu ochii, zona afectată trebuie clătită imediat cu apă, iar hainele 
contaminate trebuie scoase. Dacă apar simptome precum amețeli, oboseală, ataxie (incapacitatea de 
coordonare a mișcărilor) sau vedere încețoșată, trebuie să solicitat sfatul medicului. 

De ce a fost autorizat Bonqat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Bonqat sunt mai mari decât riscurile 
asociate și acest medicament poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Bonqat 

Bonqat a primit autorizație de punere pe piață, valabilă pe întreg teritoriul UE, la 13 iulie 2021. 

Informații suplimentare cu privire la Bonqat sunt disponibile pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 07-2021. 
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