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Bonqat (pregabalin) 
Sammanfattning av Bonqat och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Bonqat och vad används det för? 

Bonqat är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att minska den akuta ångest och rädsla 
som förknippas med transporter och veterinärbesök hos katter. Det innehåller den aktiva substansen 
pregabalin. 

Hur används Bonqat? 

Bonqat är receptbelagt. Det ges som en enkeldos på 5 mg/kg kroppsvikt (0,1 ml/kg kroppsvikt) cirka 
1,5 timmar före en transport eller ett planerat veterinärbesök. Det kan ges antingen direkt i munnen 
eller blandas med en liten mängd mat med hjälp av doseringssprutan i förpackningen. 

För mer information om hur du använder Bonqat, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Bonqat? 

Den aktiva substansen i Bonqat, pregabalin, liknar till sin struktur en signalsubstans som kallas 
gammaaminosmörsyra (GABA), men har andra biologiska effekter. Signalsubstanser är kemiska 
ämnen som nervcellerna använder för att kommunicera med varandra. Pregabalin antas påverka det 
sätt på vilket kalcium kommer in i nervcellerna. Detta minskar aktiviteten i en del av hjärnans och 
ryggmärgens nervceller, och hämmar på så sätt frisättningen av andra signalsubstanser som bidrar 
till ångest. 

Vilka fördelar med Bonqat har visats i studierna? 

I en stor klinisk fältstudie hade 51 procent av de 108 katter som fick Bonqat en behandlingseffekt 
som ansågs god eller utmärkt enligt hundägarnas bedömning, baserat på katternas stress, oro och 
rädsla under biltransporter. En klinisk undersökning visade liknande resultat (55 procent av katterna 
hade ett bra eller utmärkt svar). Dessa kan jämföras med 27 respektive 30 procent i en grupp på 
101 katter som fick placebo (overksam behandling). 
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Vilka är riskerna med Bonqat? 

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Bonqat (kan förekomma hos upp till 1 av 10 djur) är 
tecken på sedering (inräknat trötthet, svårigheter att se hur kroppen mår och hur den rör sig samt 
problem med balansen) och kräkningar. Dessa biverkningar var vanligtvis lindriga och övergående. 

En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Bonqat finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Bonqat. Där anges också 
de försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta. 

Om du av misstag fått i dig läkemedlet, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Du 
bör inte köra bil på grund av risken för sömnighet. 

Vid oavsiktlig hud- eller ögonkontakt ska det berörda området omedelbart sköljas med vatten och 
förorenade kläder ska tas av. Medicinsk rådgivning bör sökas om symtom som yrsel, trötthet, ataxi 
eller dimsyn uppträder. 

Varför är Bonqat godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Bonqat är större än riskerna och att 
läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Bonqat 

Den 13 juli 2021 beviljades Bonqat ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU. 

Mer information om Bonqat finns på EMA:s webbplats: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/bonqat 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2021. 
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