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Librela (bedinvetmab) 
Prezentare generală a Librela și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Librela și pentru ce se utilizează? 

Librela este un medicament veterinar utilizat pentru calmarea durerii asociate cu osteoartrita la câini. 
Conține substanța activă bedinvetmab. 

Cum se utilizează Librela? 

Librela este o soluție injectabilă care se administrează subcutanat (sub piele); doza recomandată 
depinde de greutatea câinelui și se administrează o dată pe lună. Medicamentul se poate obține numai 
pe bază de prescripție medicală. 

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

Cum acționează Librela? 

Substanța activă din Librela este bedinvetmab, un anticorp monoclonal (un tip de proteină) care a fost 
conceput să recunoască și să se lege de o proteină numită factor de creștere a nervilor (FCN). După ce 
se leagă de aceasta, împiedică FCN să se lege de receptorii săi (țintele) de pe celulele nervoase și 
întrerupe transmiterea impulsurilor dureroase, ceea ce contribuie la calmarea durerii. 

Ce beneficii a prezentat Librela pe parcursul studiilor? 

Pentru a demonstra eficacitatea Librela s-au efectuat două studii de teren. 

Primul studiu a cuprins 287 de câini de diferite rase din UE. Toți câinii aveau osteoartrită și au primit fie 
Librela, fie placebo (un preparat inactiv). Principala măsură a eficacității a fost scorul durerii la 28 zile 
după tratament, evaluat de stăpâni pe baza chestionarului „Inventar sumar al durerii câinelui” (Canine 
Brief Pain Inventory -CBPI). În plus, medicii veterinari au evaluat capacitatea câinilor de a suporta 
greutăți, durerea la atingerea sau mișcarea membrelor și starea generală a câinilor în privința mobilității. 

Rezultatele au arătat îmbunătățirea scorului durerii la 43,5 % din câinii tratați cu Librela, față de 16,9 % 
din câinii care au primit placebo. De asemenea, examinările efectuate de veterinari au arătat ameliorări 
semnificative în grupul tratat cu Librela față de grupul placebo. 

În al doilea studiu de teren, efectuat în SUA, 135 de câini au fost tratați cu Librela, iar 137 de câini au 
primit placebo. Tratamentul a reușit la 47,4 % din câinii tratați cu Librela, față de 36,6 % din câinii care 
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au primit placebo. 

Care sunt riscurile asociate cu Librela? 

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu Librela (care pot afecta mai mult de 1 animal, dar mai 
puțin de 10 animale din 1 000 de animale tratate) sunt reacții ușoare la locul injectării (de exemplu, 
umflături și încălzire). 

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Librela, 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 Librela 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. 

În caz de autoinjectare accidentală, pot apărea reacții de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie. 
Autoadministrarea repetată poate mări riscul de reacții de hipersensibilitate. 

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul 
sau eticheta produsului. 

De ce este Librela autorizat în UE? 

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

Alte informații despre Librela 

Librela a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 10 noiembrie 2020. 

Mai multe informații despre Librela se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/librela. 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 04-2021. 
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