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Halocur (halofuginon) 
Oversigt over Halocur, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Halocur, og hvad anvendes det til? 

Halocur er et veterinærlægemiddel, der anvendes til at forebygge eller reducere diarré forårsaget af en 
organisme kaldet Cryptosporidium parvum hos nyfødte kalve. C. parvum er en parasit, som tilhører 
"protozo"-familien, der invaderer fordøjelsessystemet og forårsager diarré. Infektionen kaldes 
cryptosporidiose. 

Lægemidlet indeholder det aktive stof halofuginon. 

Hvordan anvendes Halocur? 

Halocur fås kun på recept og fås som oral opløsning (væske, som indgives gennem munden). Det gives 
til nyfødte kalve én gang dagligt i én uge. Til forebyggelse af diarré bør behandlingen påbegyndes 
inden for 24 til 48 timer efter fødslen. Til reduktion af diarré bør behandlingen påbegyndes inden for 24 
timer efter, at diarréen er begyndt. Halocur bør gives efter fodring. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Halocur, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller apoteket. 

Hvordan virker Halocur? 

Det aktive stof i Halocur, halofuginon, forhindrer væksten af C. parvum. Det begrænser ligeledes 
sygdommens spredning ved at forhindre dannelse af oocyster, der udgør et stadium i parasittens 
livscyklus, og som overføres i afføringen. Det vides ikke nøjagtigt, hvordan halofuginon virker. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Halocur? 

Der blev udført en række feltforsøg hos kalve fra forskellige besætninger. Det ene forsøg omfattede 
kalve i alderen 4 til 10 dage fra 40 besætninger. Behandling med Halocur i 7 på hinanden følgende 
dage viste sig at reducere diarré og graden af udskillelse af C. parvum i større omfang end placebo (en 
virkningsløs behandling). Halocur blev sammenlignet med placebo i et andet forsøg. Det omfattede 24 
til 48 timer gamle kalve, og her viste lægemidlet sig effektivt til at forhindre diarré forårsaget af C. 
parvum. Størst gavnlig virkning opnåedes ved tidlig behandling i de første 24 til 48 timer efter fødslen. 
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Hvilke risici er der forbundet med Halocur? 

Halocur bør ikke gives til kalve med diarré, der varer i mere end 24 timer, eller til svækkede dyr. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Halocur fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Personer, der håndterer Halocur gentagne gange, kan få hudallergi. Brugere bør undgå, at produktet 
kommer i kontakt med hud eller øjne. Sker det alligevel, bør det pågældende sted vaskes grundigt 
med rent vand. Ved vedvarende øjenirritation bør der søges lægehjælp. Ved håndtering af produktet 
bør der anvendes beskyttelseshandsker, og hænderne bør vaskes efterfølgende. 

Halocur bør ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for fisk og andre vandorganismer. 
Eventuelle rester af produktet og affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra nyfødte kalve, der behandles med Halocur, er 13 dage. 

Hvorfor blev Halocur godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Halocur opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Halocur 

 Halocur fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union den 29. oktober 
1999.  

Yderligere oplysninger om Halocur findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Denne oversigt blev sidst ajourført i 03-2020 
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