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Halocur (halofuginon) 
Pregled zdravila Halocur in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je zdravilo Halocur in za kaj se uporablja? 

Halocur je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini za preprečevanje ali ublažitev driske, ki jo 
povzroča organizem Cryptosporidium parvum pri novorojenih teletih. C. parvum je zajedavec iz družine 
protozojev, ki se naseli v prebavnem sistemu in povzroča drisko. Tovrstna okužba se imenuje 
kriptosporidioza. 

Zdravilo vsebuje učinkovino halofuginon. 

Kako se zdravilo Halocur uporablja? 

Predpisovanje in izdaja zdravila Halocur je le na recept, na voljo pa je v obliki peroralne raztopine 
(tekočine za zaužitje skozi usta). Novorojenim teletom se daje teden dni enkrat na dan. Za 
preprečevanje driske je treba zdravljenje začeti v 24 do 48 urah po telitvi, medtem ko je treba 
zdravljenje za ublažitev driske začeti v 24 urah po začetku driske. Zdravilo Halocur se daje po 
krmljenju. 

Za več informacij glede uporabe zdravila Halocur glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako zdravilo Halocur deluje? 

Učinkovina v zdravilu Halocur, halofuginon, preprečuje rast zajedavca Cryptosporidium parvum. Prav 
tako omejuje širjenje bolezni s preprečevanjem nastajanja oocist, ki so razvojna stopnja v življenjskem 
krogu zajedavca in so prisotne v izločkih. Natančen način delovanja halofuginona ni znan. 

Kakšne koristi je zdravilo Halocur izkazalo v študijah? 

Izvedenih je bilo več terenskih preskušanj na teletih z različnih kmetij. Eno izmed preskušanj je 
vključevalo teleta, stara od 4 do 10 dni, s 40 različnih kmetij. Dokazano je bilo, da je sedemdnevno 
zdravljenje z zdravilom Halocur je v večji meri zmanjšalo drisko in izločanje zajedavca C. parvum kot 
placebo (zdravilo brez učinkovine). V drugem preskušanju na teletih, starih od 24 do 48 ur, so zdravilo 
Halocur prav tako primerjali s placebom in ugotovili, da je zdravilo učinkovito pri preprečevanju driske, 
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ki jo povzroča zajedavec C. parvum. Kot najučinkovitejše se je izkazalo zgodnje zdravljenje v prvih 24 
do 48 urah po telitvi. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Halocur? 

Zdravilo Halocur se ne sme dajati teletom, pri katerih driska traja že več kot 24 ur, ali oslabelim 
živalim. 

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi zdravila Halocur glejte navodilo za 
uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

Pri osebah, ki pogosto rokujejo z zdravilom Halocur, se lahko pojavijo kožne alergije. Paziti je treba, da 
zdravilo ne pride v stik s kožo in očmi. V primeru nenamernega stika temeljito sperite izpostavljene 
dele telesa s čisto vodo. Če draženje oči ne pojenja, poiščite zdravniško pomoč. Med rokovanjem z 
zdravilom nosite zaščitne rokavice, po uporabi zdravila pa si umijte roke. 

Zdravilo Halocur ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevarno za ribe in druge vodne organizme. 
Neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz tega zdravila, je treba odstraniti v skladu z 
lokalnimi predpisi. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso novorojenih telet, zdravljenih z zdravilom Halocur, je 13 dni. 

Zakaj je bilo zdravilo Halocur odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi zdravila Halocur večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Halocur 

 Zdravilo Halocur je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 29. oktobra 1999.  

Nadaljnje informacije o zdravilu Halocur so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur
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