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EPAR – sammendrag for offentligheden 

Halagon 
halofuginon 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Halagon. 
Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale udstedelse af 
en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk 
vejledning i, hvordan Halagon bør anvendes. 

Hvis du som ejer af eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Halagon, kan 
du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Halagon, og hvad anvendes det til? 

Halagon er et lægemiddel, der anvendes hos nyfødte kalve til forebyggelse eller reduktion af diarré 
forårsaget af organismen Cryptosporidium parvum. Denne organisme er en parasit, der tilhører riget 
protozoer. Den invaderer fordøjelsessystemet og fremkalder diarré. Infektionen kaldes cryptosporidiose. 

Lægemidlet indeholder det aktive stof halofuginon. 

Halagon er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Halagon er identisk med et "referencelægemiddel", 
som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU), og som hedder Halocur. 

Hvordan anvendes Halagon? 

Halagon udleveres kun efter recept og fås som en væske til indgivelse gennem munden (en oral 
opløsning). Det gives til nyfødte kalve én gang dagligt i en uge. Til forebyggelse af diarré påbegyndes 
behandlingen inden for 24 til 48 timer efter kælvningen. Til reduktion af diarré påbegyndes behandlingen 
senest 24 timer efter indsætten af diarré. Halagon skal gives, efter at dyret har indtaget føde. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan virker Halagon? 

Det aktive stof i Halagon, halofuginon, hæmmer væksten af Cryptosporidium parvum. Det begrænser 
desuden sygdommens udbredelse ved at forhindre dannelsen af parasittens frugtbare ægceller, som er et 
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stadium i parasittens livscyklus, der udskilles i afføringen. Den nøjagtige måde, halofuginon virker på, er 
ukendt. 

Hvordan er Halagon blevet undersøgt? 

Virksomheden fremlagde oplysninger om kvaliteten og fremstillingen af Halagon. Der krævedes ingen 
supplerende undersøgelser, eftersom Halagon er en vandbaseret oral opløsning, der indeholder samme 
aktive stof og øvrige indholdsstoffer som referencelægemidlet, i samme koncentrationer. 

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Halagon? 

Da Halagon er et generisk lægemiddel, anses det for at have de samme fordele og risici som 
referencelægemidlet. 

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

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Halagon, herunder passende 
forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for dyret. 
Eftersom Halagon er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses 
forholdsreglerne for at være det samme som for referencelægemidlet. 

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 Halagon, er 13 dage. 

Hvorfor blev Halagon godkendt? 

Udvalget for Lægemidler til dyr (CVMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med EU’s krav er påvist, 
at Halagon er af sammenlignelig kvalitet med Halocur. Det var derfor CVMP's opfattelse, at fordelene 
opvejer de identificerede risici som for Halocur. Udvalget anbefalede, at Halagon godkendes til anvendelse 
i EU. 

Andre oplysninger om Halagon 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Halagon den 
13/12/2016. 

Den fuldstændige EPAR for Halagon findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for 
dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Halagon, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i oktober 2016. 
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