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Halocur (halofuginón) 
Prehľad o lieku Halocur a prečo bol povolený v EÚ? 

Čo je liek Halocur a na čo sa používa? 

Halocur je veterinárny liek, ktorý sa v prípade novonarodených teliat používa na prevenciu alebo 
zmiernenie hnačky zapríčinenej organizmom nazývaným Cryptosporidium parvum. C. parvum je 
parazit patriaci do tzv. skupiny protozoických organizmov, ktoré prenikajú do tráviaceho systému 
a vyvolávajú hnačku. Infekcia je známa ako kryptosporidióza. 

Liek obsahuje liečivo halofuginón. 

Ako sa liek Halocur užíva? 

Výdaj lieku Halocur je viazaný na lekársky predpis a je dostupný vo forme perorálneho roztoku 
(tekutiny na podanie do tlamy). Podáva sa novonarodeným teľatám jedenkrát denne počas jedného 
týždňa. Pri prevencii hnačky má liečba začať v prvých 24 – 48 hodinách života. Pri zmierňovaní hnačky 
sa liečba má začať do 24 hodín po vypuknutí hnačky. Liek Halocur sa má podávať po kŕmení. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní lieku Halocur, prečítajte si písomnú informáciu 
pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Halocur účinkuje? 

Liečivo lieku Halocur, halofuginón, bráni rastu C. parvum. Obmedzuje takisto šírenie ochorenia tým, že 
zabraňuje vytváraniu oocýst. Je to štádium životného cyklu tohto parazita, v ktorom prechádza do 
výkalov. Presný spôsob účinku halofuginónu nie je známy. 

Aké prínosy lieku Halocur boli preukázané v štúdiách? 

Uskutočnilo sa niekoľko skúšok v teréne, ktoré skúmali teľatá z rôznych fariem. Do jednej skúšky boli 
zahrnuté teľatá vo veku od štyroch do 10 dní zo 40 fariem. Preukázalo sa, že liečba liekom Halocur 
počas siedmich po sebe nasledujúcich dní zmiernila hnačku a hladinu exkrécie C. parvum vo väčšej 
miere ako liečba placebom (zdanlivým liekom). V ďalšej skúške skúmajúcej teľatá vo veku od 24 
do 48 hodín sa takisto porovnával liek Halocur s placebom. Preukázalo sa v nej, že liek Halocur bol 
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účinný pri prevencii hnačky spôsobenej organizmom C. parvum. Preukázalo sa, že najúčinnejšia bola 
včasná liečba počas prvých 24 až 48 hodín po narodení. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Halocur? 

Halocur sa nemá podávať teľatám v prípadoch, ak hnačka trvá viac než 24 hodín, ani slabým 
zvieratám. 

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a obmedzení pozorovaných pri používaní lieku Halocur sa 
nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

V prípade ľudí, ktorí opakovane manipulujú s liekom Halocur, môžu vzniknúť kožné alergie. Používatelia 
lieku sa majú vyhýbať kožnému a očnému kontaktu s liekom a ak dôjde k takémuto kontaktu, 
exponované miesto je potrebné dôkladne umyť čistou vodou. Ak pretrváva podráždenie očí, treba 
vyhľadať lekársku pomoc. Pri manipulácii s liekom treba sa majú používať ochranné rukavice 
a po použití lieku sa majú ruky umyť. 

Liek Halocur sa nesmie dostať do vodných tokov, pretože by mohol ohroziť ryby a iné vodné 
organizmy. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými 
požiadavkami. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso novonarodených teliat, ktoré boli liečené liekom Halocur, je 13 dní. 

Prečo bol liek Halocur povolený v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Halocur sú väčšie ako riziká spojené s jeho 
používaním a že liek môže byť povolený na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Halocur 

 Lieku Halocur bolo 29. októbra 1999 vydané povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ.  

Ďalšie informácie o lieku Halocur sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 03-2020 
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