
BIJSLUITER

HALAGON® 0,5 mg/ml
orale oplossing voor kalveren 

Registratiehouder:
EMDOKA bvba, John Lijsenstraat 16, B-2321 Hoogstraten, België

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Divasa-Farmavic, S.A., Ctra. Sant Hipolit, Km. 71, 08503 Gurb-Vic, Barcelona, Spanje

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Halagon 0,5 mg/ml orale oplossing voor kalveren 
Halofuginone (als lactaatzout) 

GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Per ml:
Werkzaam bestanddeel: 
Halofuginone (als lactaatzout) 0,50 mg
Overeenkomend met 0,6086 mg halofuginone lactaat

Hulpstoffen: 
Benzoëzuur (E210) 1 mg
Tartrazine (E102) 0,03 mg

Heldere, gele orale oplossing.

INDICATIE(S)
Bij pasgeboren kalveren:
•  Preventie van diarree met als diagnose infectie met Cryptosporidium parvum op bedrijven  

met een voorgeschiedenis van cryptosporidiose.
 De toediening dient te starten binnen 24 tot 48 uur na de geboorte.
• Reductie van diarree met als diagnose infectie met Cryptosporidium parvum.
 De toediening dient te starten binnen 24 uur na het ontstaan van de diarree.

In beide gevallen is een vermindering van de oöcystenuitscheiding aangetoond.

CONTRA-INDICATIE(S)
Niet gebruiken op een lege maag. Niet gebruiken bij gevallen van diarree die reeds langer dan 
24 uur aan de gang zijn en bij verzwakte dieren. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het 
werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN
In zeer zeldzame gevallen is bij behandelde dieren een toename van de mate van diarree 
waargenomen.

Alle bijwerkingen dienen te zijn gerangschikt op “frequentie” aan de hand van de volgende 
indeling:
•  zeer vaak bij (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur  

van één behandeling)
•  vaak (1 tot 10 van de 100 dieren)
•  soms (1 tot 10 van de 1.000 dieren)
•  zelden (1 tot 10 van de 10.000 dieren)
•  zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter 
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Rund (pasgeboren kalveren)

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN 
TOEDIENINGSWEG(EN)
Voor orale toediening aan kalveren na de voeding.

De dosering bedraagt: 100 µg halofuginone / kg lichaamsgewicht eenmaal per dag gedurende 
7 opeenvolgende dagen, overeenkomend met 4 ml diergeneesmiddel / 20 kg lichaamsgewicht 
eenmaal per dag gedurende 7 opeenvolgende dagen.

Om de behandeling met dit diergeneesmiddel gemakkelijker te maken wordt echter het 
volgende vereenvoudigde doseringsschema voorgesteld: 
•  35 kg < kalveren ≤ 45 kg: 8 ml diergeneesmiddel eenmaal per dag gedurende  

7 opeenvolgende dagen
•  45 kg < kalveren < 60 kg: 12 ml diergeneesmiddel eenmaal per dag gedurende  

7 opeenvolgende dagen 

Voor kleinere of grotere gewichten dient een exacte berekening te worden uitgevoerd  
(4 ml/20 kg lichaamsgewicht). Om een correcte dosering te verzekeren wordt een geschikte 
doseerpomp voor de toediening van dit diergeneesmiddel meegeleverd.

De opeenvolgende behandelingen moeten op hetzelfde tijdstip van de dag gebeuren.

Als eenmaal een eerste kalf is behandeld, moeten systematisch alle nieuw geboren kalveren 
behandeld worden zolang het risico van diarree veroorzaakt door C. parvum aanwezig is.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Om een correcte dosering te verzekeren wordt een geschikte doseerpomp voor de toediening 
van dit diergeneesmiddel meegeleverd.

1)  Schroef de doseerpomp op de fles.
2)  Verwijder de beschermdop van het mondstuk.
3)   Indien de doseerpomp voor het eerst wordt gebruikt (of enkele dagen niet is gebruikt), 

pompt u voorzichtig tot zich een druppel oplossing op het uiteinde van het mondstuk vormt.
4)  Houd het dier in bedwang en steek het mondstuk van de doseerpomp in de mond van het kalf.
5)   Haal de trekker van de doseerpomp helemaal over voor afgifte van een dosis gelijk aan  

4 ml oplossing. Haal de trekker respectievelijk twee- of driemaal over om het gewenste 
volume toe te dienen (respectievelijk 8 ml voor kalveren van 35 – 45 kg en 12 ml voor 
kalveren van 45 – 60 kg).

6)  Plaats de beschermdop terug op het mondstuk.

WACHTTERMIJN 
(Orgaan)vlees: 13 dagen.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaar de fles in de buitenverpakking ter 
bescherming tegen licht. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na EXP.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 6 maanden.

SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Uitsluitend toedienen na de opname van colostrum, melk of kunstmelk. Een geschikt apparaat 
voor orale toediening wordt meegeleverd. Voor de behandeling van anorectische dieren moet 
het diergeneesmiddel worden toegediend in een halve liter electrolyten oplossing. De dieren 
moeten, naar goede opfokgewoonten, voldoende colostrum krijgen.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren 
toedient: 
Personen met een bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de 
hulpstoffen moeten dit diergeneesmiddel met voorzichtigheid gebruiken. Herhaald contact met 
het product kan aanleiding geven tot huidallergieën. Vermijd contact met de huid, de ogen en 
de slijmvliezen. Draag beschermende handschoenen tijdens het gebruik. Bij contact met de huid 
en/of de ogen de contactplaatsen grondig wassen met schoon water. Bij aanhoudende 
oogirritatie moet medisch advies gezocht worden. Na gebruik de handen wassen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota): 
Aangezien symptomen van toxiciteit reeds kunnen optreden bij een dubbele dosering dient de 
aanbevolen dosis strikt te worden aangehouden. Symptomen van intoxicatie omvatten diarree, 
zichtbaar bloed in de mest, gedaalde melkopname, dehydratatie, apathie en uitputting. Indien 
symptomen van overdosering optreden moet de behandeling direct worden gestopt en moet 
niet-gemedicineerde melk of melkvervanger verstrekt worden. Rehydratatie kan noodzakelijk zijn. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Diergeneesmiddelen mogen niet worden verwijderd via afvalwater of huishoudelijk afval.
Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige diergeneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen 
dienen tevens ter bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/.

OVERIGE INFORMATIE
Kartonnen doos met flessen van hoge dichtheid polyethyleen van 290 ml, 490 ml of 980 ml.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel.

REG NL 118260

Kanalisatie
UDA

Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale 
vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
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