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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Galliprant 
grapiprant 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Galliprant. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 
warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej 
stosowania produktu Galliprant. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Galliprant właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Galliprant i w jakim celu się go stosuje? 

Galliprant jest lekiem weterynaryjnym. Stosuje się go u psów w leczeniu bólu związanego z chorobą 
zwyrodnieniową stawów (schorzeniem powodującym obrzęk i ból stawów) o nasileniu łagodnym do 
średniego. Lek zawiera substancję czynną grapiprant. 

Jak stosować produkt Galliprant? 

Galliprant jest dostępny w postaci tabletek, które wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza. Podaje się 
go psom na pusty żołądek, co najmniej jedną godzinę przed następnym posiłkiem, raz na dobę. Dawka 
jest uzależniona od masy ciała psa, a czas trwania leczenia zależy od reakcji na leczenie. Z uwagi na to, 
że objawy choroby zwyrodnieniowej stawów nasilają się i zmniejszają, u niektórych psów może być 
korzystne stosowanie leczenia przerywanego. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jak działa produkt Galliprant? 

Galliprant zawiera grapiprant, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), niehamujący aktywności 
cyklooksygenazy, należący do grupy piprantów, którego działanie różni się od innych NLPZ, 
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blokujących różne enzymy cyklooksygenazy. Działanie substancji grapiprant polega na blokowaniu 
swoistego docelowego receptora zwanego EP4, za pośrednictwem którego działają naturalne 
substancje zwane prostaglandynami, powodując ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów. 
Blokując EP4, grapiprant pomaga w łagodzeniu objawów tego schorzenia. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Galliprant zaobserwowano w 
badaniach? 

Przeprowadzono dwa badania terenowe z udziałem psów, w większości z chorobą zwyrodnieniową 
stawów o nasileniu łagodnym do średniego, potwierdzoną badaniem radiograficznym w stawie co 
najmniej jednej kończyny. Łącznie 51% psów (120 z 235) było leczonych z powodzeniem przy 
zastosowaniu produktu Galliprant po 28 dniach od rozpoczęcia leczenia. W przypadku leczenia 
pozorowanego wartość ta wynosiła 36% (82 z 231). Powodzenie leczenia oceniane było przez 
właścicieli psów i przez lekarzy weterynarii, z wykorzystaniem systemów punktacji nasilenia bólu, 
wpływu bólu na wykonywanie codziennych czynności i ogólnej jakości życia. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Galliprant? 

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem produktu Galliprant (mogącym 
wystąpić u więcej niż 1 zwierzęcia na 10) są łagodne i zazwyczaj krótkotrwałe wymioty. 

Produktu Galliprant nie wolno stosować u zwierząt w okresie ciąży, w czasie laktacji ani u zwierząt 
zarodowych. 

Pełny wykaz działań niepożądanych oraz ograniczeń związanych ze stosowaniem produktu Galliprant 
znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

Po kontakcie z lekiem należy umyć ręce. 

W razie przypadkowego połknięcia produktu przez człowieka należy natychmiast zasięgnąć porady 
lekarza. W przypadku połknięcia przez dziecko można zaobserwować łagodne i odwracalne objawy 
żołądkowo-jelitowe i nudności. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Galliprant? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Galliprant przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 
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Inne informacje dotyczące produktu Galliprant: 

W dniu 09/01/2018 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie produktu Galliprant do 
obrotu ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Galliprant znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Galliprant właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: listopad 2017 r. 


	Co to jest produkt Galliprant i w jakim celu się go stosuje?
	Jak stosować produkt Galliprant?
	Jak działa produkt Galliprant?
	Jakie korzyści ze stosowania produktu Galliprant zaobserwowano w badaniach?
	Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Galliprant?
	Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze zwierzęciem?
	Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Galliprant?
	Inne informacje dotyczące produktu Galliprant:

