
  
 

.  

Bezmaksas tālrunis pasūtījumiem 8000 1008 
Magnum Veterinārija SIA | Ulbrokas 23, Rīga, LV-1021 | t +371 671 600 91 | f +371 671 600 95 | e magnum@magnumvet.lv |wwww.magnumvet.lv 

 
 

 

Halofusol 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai teļiem 

SASTĀVS: Katrs ml satur:  
Aktīvā viela: Halofuginons 0,50 mg. Atbilst 0,6086 mg halofuginona laktāta.  
Palīgviela(-s): benzoskābe (E210) 1,00 mg, tartrazīns (E102) 0,03 mg 
Dzidrs, dzeltens šķīdums.  

INDIKĀCIJAS: 
Jaundzimušiem teļiem:  
• Diarejas novēršanai, kuru ierosina diagnosticēta Cryptosporidium parvum saimniecībās, 
kurās iepriekš novērota kriptosporidioze.  
Lietošanu uzsākt pirmo 24 līdz 48 stundu laikā pēc piedzimšanas.  
• Diarejas mazināšanai, kuru ierosina diagnosticēta Cryptosporidium parvum.  
Ārstēšanu uzsākt 24 stundu laikā pēc diarejas parādīšanās.  
Abos gadījumos ir novērota samazināta oocistu izdalīšanās. 
 
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Iekšķīgai lietošanai teļiem pēc barošanas.  
Deva: 100 μg halofuginona / kg ķermeņa svara (ķ.sv.) / vienu reizi dienā 7 dienas pēc 
kārtas, t.i. 4 ml veterināro zāļu / 20 kg ķ.sv. / vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas.  
Lai vienkāršotu ārstēšanu ar šīm veterinārajām zālēm, tiek piedāvāta vienkārša devu 
shēma:  
• 35 kg < teļi ≤ 45 kg: 8 ml veterināro zāļu vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas,  
• 45 kg < teļi < 60 kg: 12 ml veterināro zāļu vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas.  
Vieglākiem vai smagākiem teļiem veikt precīzu devas aprēķināšanu (4 ml/20 kg).  
Lai nodrošinātu pareizu devu, izmantot vai nu iepakojumā iekļauto dozēšanas sūkni, vai jebkuru citu iekšķīgai 
ievadīšanai piemērotu ierīci. Ja tiek izmantots iepakojumā iekļautais dozēšanas sūknis, nelietot to apgrieztu otrādi. 
Rīkoties šādi:  
1) Uzskrūvēt pudelei dozēšanas sūkni.  
2) Noņemt sprauslas aizsargvāciņu.  
3) Ja dozēšanas sūknis tiek lietots pirmo reizi (vai ja tas 
vairākas dienas nav lietots), uzmanīgi sūknēt šķīdumu, līdz 
sprauslas galā ir izveidojies neliels šķīduma piliens.  
4) Nofiksēt teļu un ievietot dozēšanas sūkņa sprauslu teļa 
mutē.  
5) Pilnībā nospiest dozēšanas sūkņa mēlīti, lai ievadītu devu, 
kas atbilst 4 ml šķīduma. Lai ievadītu nepieciešamo 
daudzumu (attiecīgi 8 ml 35–45 kg smagiem teļiem un 12 ml 
45–60 kg smagiem teļiem), nospiest dozēšanas sūkņa mēlīti 
attiecīgi divas vai trīs reizes.  
6) Noskrūvēt dozēšanas sūkni no pudeles. 
7) Noslēgt pudeli ar uzskrūvējamu vāciņu. 
8) Nospiest dozēšanas sūkņa mēlīti divas vai trīs reizes, lai 
iztukšotu no sūkņa atlikušās zāles. 
9) Uzlikt sprauslas aizsargvāciņu.  
Turpmāku ārstēšanu veikt katru dienu vienā un tai pašā laikā.  
Tiklīdz tiek ārstēts pirmais teļš, visus nākamos jaundzimušos teļus sistemātiski ārstēt tik ilgi, kamēr pastāv C. parvum 
izraisītas diarejas risks. 
 
IEROBEŽOJUMU PERIODS: Gaļai un blakusproduktiem: 13 dienas. 

IEPAKOJUMS: Kartona kastīte ar vienu 500 ml pudeli un 4 ml dozēšanas  sūkni. 
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši. 
 
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: LABORATORIOS KARIZOO, S.A. Spānija 
Recepšu veterinārās zāles. V/DCP/20/0029  
Pilnīga informācija pieejama pievienotajā lietošanas instrukcijā. 
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