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Halocur (halofuginoon) 
Ravimi Halocur ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Halocur ja milleks seda kasutatakse? 

Halocur on veterinaarravim, mida kasutatakse vastsündinud vasikatel parasiidi Cryptosporidium 
parvum põhjustatud kõhulahtisuse ennetamiseks või vähendamiseks. C. parvum on ainurakne parasiit, 
mis tungib seedetrakti ja põhjustab kõhulahtisust. Infektsiooni nimetatakse krüptosporidioosiks. 

Ravim sisaldab toimeainena halofuginooni. 

Kuidas Halocuri kasutatakse? 

Halocur on retseptiravim ja seda turustatakse suukaudse lahusena. Ravimit antakse vastsündinud 
vasikatele üks kord ööpäevas ühe nädala jooksul. Kõhulahtisuse ennetamise ravi peab algama 24–
48 tunni jooksul pärast sündi; kõhulahtisuse vähendamise ravi peab algama 24 tunni jooksul pärast 
kõhulahtisuse algust. Halocuri tuleb anda pärast söötmist. 

Kui vajate Halocuriga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või pöörduge oma 
veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Halocur toimib? 

Halocuri toimeaine halofuginoon takistab parasiidi C. parvum kasvu. Samuti piirab see haiguse levikut, 
takistades ootsüstide (parasiidi elutsükli teatud etapp) teket ja nende sattumist loomade väljaheitesse. 
Halofuginooni täpne toimemehhanism ei ole teada. 

Milles seisneb uuringute põhjal Halocuri kasulikkus? 

Eri põllumajandusettevõtete vasikatega tehti mitu väliuuringut. Ühte uuringusse kaasati 4–10päevased 
vasikad 40 põllumajandusettevõttest. Uuring tõendas, et ravi Halocuriga 7 järjestikuse päeva jooksul 
vähendab kõhulahtisust ja parasiidi C. parvum eritumist rohkem kui platseebo (näiv ravim). Teises 
uuringus, milles võrreldi Halocuri samuti platseeboga 24–48 tunni vanustel vasikatel, tõendati, et 
ravim on efektiivne parasiidi C. parvum põhjustatud kõhulahtisuse ennetamisel. Kõige kasulikumaks 
osutus varane ravi (24–48 tunni jooksul pärast sündi). 
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Mis riskid Halocuriga kaasnevad? 

Halocuri ei tohi anda vasikatele, kellel kõhulahtisus on kestnud üle 24 tunni, ega nõrkadele loomadele. 

Halocuri kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Halocuri korduv käsitsemine võib tekitada inimestel nahaallergiat. Kasutajad peavad vältima ravimi 
sattumist nahale ja silma. Nahale ja silma sattumisel tuleb ravimiga kokkupuutunud kohta põhjalikult 
pesta puhta veega. Kui silmaärritus püsib, tuleb pöörduda arsti poole. Ravimi käsitsemisel tuleb kanda 
kaitsekindaid ja pärast kasutamist pesta käsi. 

Halocur ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele. Kasutamata 
ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. 

Halocuriga ravitud vastsündinud vasikate liha keeluaeg on 13 päeva. 

Halocuri Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Halocuri kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja ravimi 
kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Halocuri kohta 

 Halocuri müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 29. oktoobril 1999.  

Lisateave ravimi Halocur kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2020. 
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