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Kriptazen (halofuginon) 
A Kriptazen-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

 

Milyen típusú készítmény a Kriptazen és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

A Kriptazen újszülött borjaknál a Cryptosporidium parvum organizmus által okozott hasmenés 
megelőzésére vagy csökkentésére alkalmazott gyógyszer. Ez a „protozoa” családba tartozó parazita az 
emésztőrendszert megtámadva kriptosporidiózis fertőzést okoz, amely hasmenéshez vezet. 

A Kriptazen hatóanyagként halofuginont tartalmaz, és „generikus készítmény”. Ez azt jelenti, hogy a 
Kriptazen ugyanazt a hatóanyagot tartalmazza és ugyanolyan módon hat, mint az Európai Unióban 
(EU) már engedélyezett, Halocur nevű „referencia-készítmény”. 

Hogyan kell alkalmazni a Kriptazen-t? 

A Kriptazen szájon át alkalmazandó oldatként, csak receptre kapható. Az újszülött borjaknak egy héten 
keresztül naponta egyszer kell beadni. A kezelést hasmenés megelőzése esetén a születés után 24-48 
órán belül, hasmenés csökkentése esetén pedig a hasmenés jelentkezése után 24 órán belül kell 
megkezdeni. A Kriptazen-t etetés után kell beadni. 

Amennyiben a Kriptazen alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását a Kriptazen? 

A Kriptazen hatóanyaga, a halofuginon-laktát megakadályozza a Cryptosporidium parvum 
növekedését. A betegség terjedését is korlátozza azáltal, hogy megakadályozza az ürülékben 
megjelenő oocyták kialakulását, ami a parazita életciklusának fertőző szakasza. A halofuginon pontos 
hatásmechanizmusa nem ismert. 
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Milyen módszerekkel vizsgálták a Kriptazen-t? 

A jóváhagyott alkalmazásban a hatóanyag előnyeire és kockázataira irányuló vizsgálatokat már 
elvégezték a referencia-készítménnyel, a Halocur-ral, így ezeket nem szükséges megismételni a 
Kriptazen esetében. Mint minden gyógyszer esetében, a cég benyújtotta a Kriptazen minőségére és 
gyártására vonatkozó vizsgálatokat. További vizsgálatokra nem volt szükség, mivel a Kriptazen egy 
vízalapú orális oldat, amely ugyanazt a hatóanyagot és más összetevőket tartalmaz, mint a referencia-
készítmény. 

Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár a Kriptazen alkalmazása? 

Mivel a Kriptazen generikus készítmény, előnyei és kockázatai azonosnak tekinthetők a referencia-
készítmény előnyeivel és kockázataival. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

A Kriptazen-re vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és a használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. Mivel a Kriptazen generikus 
készítmény, az óvintézkedések megegyeznek a referencia-készítményre vonatkozó óvintézkedésekkel. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő Kriptazen-nel kezelt újszülött borjak által termelt hús esetén 
13 nap. 

Miért engedélyezték a Kriptazen forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az EU követelményeinek megfelelően a 
Kriptazen összehasonlíthatónak bizonyult a Halocur-ral. Ezért az Ügynökségnek az volt a véleménye, 
hogy a Halocur-hoz hasonlóan a Kriptazen alkalmazásának előnyei meghaladják annak azonosított 
kockázatait, és alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 

A Kriptazen-nel kapcsolatos egyéb információ 

2019. február 8-án a Kriptazen az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali 
engedélyt kapott. 

A Kriptazen-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/Kriptazen. 

A referencia-gyógyszerre vonatkozó információ szintén megtalálható az Ügynökség weboldalán. 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 12-2018. 


	Milyen típusú készítmény a Kriptazen és milyen betegségek esetén alkalmazható?
	Hogyan kell alkalmazni a Kriptazen-t?
	Hogyan fejti ki hatását a Kriptazen?
	Milyen módszerekkel vizsgálták a Kriptazen-t?
	Milyen előnyökkel és kockázatokkal jár a Kriptazen alkalmazása?
	Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal kapcsolatba kerülő személyre?
	Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az élelmiszertermelő állatoknál?
	Miért engedélyezték a Kriptazen forgalomba hozatalát az EU-ban?
	A Kriptazen-nel kapcsolatos egyéb információ

