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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Halagon 
halofuginon 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Halagon. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzenia warunków 
jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania produktu 
Halagon. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Halagon właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Halagon i w jakim celu się go stosuje? 

Halagon jest lekiem stosowanym u nowo narodzonych cieląt w celu zapobiegania biegunkom lub 
zmniejszenia nasilenia biegunek wywołanych przez drobnoustrój o nazwie Cryptosporidium parvum. Jest 
to pasożyt należący do rodziny pierwotniaków (Protozoa), który atakuje układ pokarmowy, wywołując 
biegunkę. To zakażenie jest określane jako kryptosporydioza. 

Lek zawiera substancję czynną halofuginon. 

Halagon jest „lekiem generycznym”. Oznacza to, że produkt Halagon jest podobny do leku referencyjnego 
o nazwie Halocur, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE). 

Jak stosować produkt Halagon? 

Halagon wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza i jest on dostępny w postaci roztworu doustnego (płynu 
podawanego doustnie). Jest podawany nowo narodzonym cielętom raz na dobę przez jeden tydzień. 
W celu zapobiegania biegunce leczenie należy rozpocząć w ciągu pierwszych 24-48 godzin życia; w celu 
zmniejszenia nasilenia biegunki leczenie należy rozpocząć w ciągu 24 godzin od wystąpienia biegunki. 
Halagon należy podawać po karmieniu. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 
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Jak działa produkt Halagon? 

Substancja czynna w leku Halagon, halofuginon, zapobiega rozwojowi Cryptosporidium parvum. 
Ogranicza ona także rozprzestrzenianie się choroby poprzez zapobieganie tworzeniu oocyst będących 
stadium w cyklu życia pasożyta, które przechodzą do kału. Dokładny sposób działania halofuginonu jest 
nieznany. 

Jak badano produkt Halagon? 

Firma przedstawiła dane na temat jakości i wytwarzania produktu Halagon. Ponieważ lek Halagon jest 
roztworem doustnym na bazie wody zawierającym tę samą substancję czynną i inne składniki, co lek 
referencyjny, w tych samych stężeniach, żadne dodatkowe badania nie były wymagane. 

Jakie są korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem produktu Halagon? 

Ponieważ Halagon jest lekiem generycznym, uznaje się, że z jego stosowaniem wiążą się takie same 
korzyści i zagrożenia jak w przypadku leku referencyjnego. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Halagon zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel medyczny oraz 
właścicieli lub opiekunów zwierząt podczas jego stosowania. Środki ostrożności są takie same, jak dla 
leku referencyjnego, ponieważ Halagon jest lekiem generycznym biorównoważnym w stosunku do leku 
referencyjnego. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a mięso 
może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od nowo narodzonych cieląt leczonych produktem Halagon 
wynosi 13 dni. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Halagon? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że – zgodnie z wymogami UE 
– wykazano, iż lek Halagon charakteryzuje się porównywalną jakością w stosunku do leku Halocur. 
Dlatego też zdaniem CVMP – podobnie jak w przypadku leku Halocur – korzyści przewyższają rozpoznane 
ryzyko. Komitet zalecił dopuszczenie produktu Halagon do stosowania w UE. 

Inne informacje dotyczące produktu Halagon: 

W dniu 13/12/2016 Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu Halagon 
ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Halagon znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Halagon właściciele lub opiekunowie 
zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem weterynarii lub 
farmaceutą. 
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Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku referencyjnego również znajduje się na stronie internetowej 
Agencji. 

Data ostatniej aktualizacji: październik 2016 r. 
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