
 

 
 
30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom 

An agency of the European Union     
Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact 
 

 
© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/878973/2018 
EMEA/V/C/004868 

Kriptazen (halofuginoon) 
Kriptazeni ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

 

Mis on Kriptazen ja milleks seda kasutatakse? 

Kriptazen on ravim, mida kasutatakse vastsündinud vasikatel parasiidi Cryptosporidium parvum 
põhjustatud kõhulahtisuse ennetamiseks või vähendamiseks. See ainurakne parasiit tungib seedetrakti 
ja põhjustab krüptosporidioosi, mille tagajärjeks on kõhulahtisus. 

Kriptazen sisaldab toimeainena halofuginooni. Kriptazen on geneeriline ravim. See tähendab, et 
Kriptazen sisaldab sama toimeainet ja toimib samal viisil kui võrdlusravim Halocur, millel juba on 
Euroopa Liidus müügiluba. 

Kuidas Kriptazeni kasutatakse? 

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

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

Kuidas Kriptazen toimib? 

Kriptazeni toimeaine halofuginoonlaktaat takistab parasiidi Cryptosporidium parvum kasvu. Samuti 
piirab see haiguse levikut, takistades ootsüstide teket ja nende sattumist loomade väljaheitesse; 
ootsüst on parasiidi elutsükli etapp, mil see on nakkav. Halofuginooni täpne toimemehhanism ei ole 
teada. 

Kuidas Kriptazeni uuriti? 

Võrdlusravimiga Halocur on juba tehtud toimeaine heakskiidetud kasutamisviisi kasulikkuse ja riski 
uuringud ning neid ei ole vaja ravimiga Kriptazen korrata. Nagu iga ravimi korral, esitas ettevõte 
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Kriptazeni kvaliteedi uuringud. Lisauuringuid ei olnud vaja, sest Kriptazen on veepõhine suukaudne 
lahus, mis sisaldab sama toimeainet ja muid koostisosi kui võrdlusravim. 

Milles seisneb Kriptazeni kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad? 

Et Kriptazen on geneeriline ravim, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil. 

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

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Kriptazeni ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. Et Kriptazen on geneeriline 
ravim, siis on meetmed samad, mis võrdlusravimi korral. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

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

Kriptazeniga ravitud vastsündinud vasikate liha keeluaeg on 13 päeva. 

Kriptazeni Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet järeldas, et vastavalt ELi nõuetele on tõendatud Kriptazeni võrreldavus ravimiga 
Halocur. Seetõttu on amet arvamusel, et nagu ka Halocuri korral, ületab Kriptazeni kasulikkus sellega 
kaasnevad riskid ja ravimi kasutamise võib ELis heaks kiita. 

Muu teave Kriptazeni kohta 

Kriptazeni müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 8. veebruaril 2019. 

Lisateave Kriptazeni kohta on ameti veebilehel: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Kriptazen. 

Teave võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2018. 
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