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Halocur (halofuginons) 
Halocur pārskats un kāpēc tās ir reģistrētas ES 

Kas ir Halocur un kāpēc tās lieto? 

Halocur ir veterinārās zāles, ko lieto, lai jaundzimušiem teļiem novērstu vai mazinātu Cryptosporidium 
parvum izraisītu caureju. C. parvum ir parazīts, kas pieder protozoju dzimtai un kas invadē 
gremošanas sistēmu, izraisot caureju. Infekcija tiek dēvēta par kriptosporidiozi. 

Šīs zāles satur aktīvo vielu halofuginonu. 

Kā lieto Halocur? 

Halocur var iegādāties tikai pret recepti, un tās ir pieejamas kā šķīdums iekšķīgai lietošanai. Halocur 
lieto jaundzimušiem teļiem vienreiz dienā vienu nedēļu. Lai novērstu caureju, ārstēšana jāsāk 24 līdz 
48 stundu laikā pēc dzimšanas. Lai mazinātu caureju, ārstēšana jāuzsāk 24 stundu laikā pēc caurejas 
sākšanās. Halocur jālieto pēc barošanas. 

Papildu informāciju par Halocur lietošanu skatīt zāļu lietošanas instrukcijā vai sazināties ar 
veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kā Halocur darbojas? 

Halocur aktīvā viela halofuginons novērš C. parvum augšanu. Tas arī ierobežo slimības izplatīšanos, 
novēršot oocistu veidošanos, kas ir dzīves cikla posms parazītiem, kurus izvada ar izkārnījumiem. Nav 
zināms, kā tieši halofuginons darbojas. 

Kādi Halocur ieguvumi atklāti pētījumos? 

Tika veikti vairāki lauka pētījumi, kuros izmantoja dažādu saimniecību teļus. Vienā pētījumā iekļāva 4-
10 dienas vecus teļus no 40 fermām. Tika pierādīts, ka ārstēšana ar Halocur 7 dienas pēc kārtas 
samazina caureju un C. parvum ekskrēcijas līmeni lielākā mērā nekā placebo (fiktīva ārstēšana). Citā 
pētījumā, kurā piedalījās 24-48 stundas veci teļi, Halocur arī salīdzināja ar placebo un pierādīja, ka šīs 
zāles efektīvi novērš C. parvum izraisītu caureju. Tika pierādīts, ka agrīna ārstēšana pirmajās 24 līdz 
48 stundās pēc dzimšanas ir visiedarbīgākā. 
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Kāds risks pastāv, lietojot Halocur? 

Halocur nedrīkst ievadīt teļiem, kam caureja ir ilgāk par 24 stundām, kā arī vārgiem dzīvniekiem. 

Pilnu visu ziņoto blakusparādību un ierobežojumu sarakstu, lietojot Halocur, skatīt zāļu lietošanas 
instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kura ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Cilvēkiem, kas atkārtoti darbojas ar Halocur, var attīstīties alerģiskas reakcijas uz ādas. Zāles nedrīkst 
nonākt uz cilvēka ādas vai acīs, bet, ja tas ir noticis, skartā vieta ir jānomazgā ar lielu daudzumu tīra 
ūdens. Ja acu kairinājums nepāriet, jāvēršas pie ārsta. Rīkojoties ar zālēm, ir jāvalkā aizsargcimdi un 
pēc lietošanas jāmazgā rokas. 

Halocur nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. 
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. 

Ierobežojumu periods gaļai no jaundzimušiem teļiem, kuri ārstēti ar Halocur, ir 13 dienas. 

Kāpēc Halocur tika reģistrētas ES? 

Eiropas Zāļu aģentūra nolēma, ka ieguvums, lietojot Halocur, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un šīs 
zāles var reģistrēt lietošanai ES. 

Cita informācija par Halocur 

 Halocur 1999. gada 29. oktobrī tika izsniegta reģistrācijas apliecība, kas derīga visā ES.  

Sīkāka informācija par Halocur ir atrodama aģentūras tīmekļa vietnē: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Halocur.  

Šis kopsavilkums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada martā. 
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