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CRYPTISEL 0.5 mg/ml solução oral para vitelos

Composição qualitativa e quantitativa
Cada ml contém: Halofuginona 0.50 mg
(equivalente a 0.6086 de lactato de Halofuginona). 

Forma farmacêutica
Solução Oral.
Solução amarela transparente.

Espécies-alvo
Bovinos (vitelos recém-nascidos)

Indicações de utilização, especificando as 
espécies-alvo
- Prevenção da diarreia originada por infecção 

por Cryptosporidium parvum diagnosticada, 
em explorações com antecedentes de 
criptosporidiose. A administração deverá 
iniciar-se nas primeiras 24 a 48 horas de vida.

- Diminuição da diarreia resultante de infecção 
por Cryptosporidium parvum diagnosticada. A 
administração deverá iniciar-se nas 24 horas 
seguintes ao início da diarreia.

Em ambos os casos, a redução da excreção de 
oocistos foi demonstrada.

Contra-indicações
Não administrar ao animal de estômago vazio. 
Não administrar a animais com diarreia há mais 
de 24 horas, nem a animais debilitados. Não 
administrar em caso de hipersensibilidade à 
substância ativa ou a qualquer dos excipientes.

Advertências especiais para cada espécie-alvo
Não existem.

Precauções especiais de utilização 
Precauções especiais para utilização em 
animais:
Administrar apenas depois de o animal ter sido 
alimentado com colostro, leite ou substituto 
do leite, utilizando um dispositivo adequado 
para administração oral. Para o tratamento de 
vitelos que sofram de anorexia, o medicamento 
veterinário deverá ser administrado em meio 
litro de solução electrolítica.
Os animais devem ser alimentados com uma 
quantidade suficiente de colostro de acordo com 
as boas práticas de reprodução animal.
Precauções especiais a adotar pela pessoa que 
administra o medicamento aos animais:
Pessoas com hipersensibilidade conhecida 
à substância ativa ou a qualquer um dos 
excipientes deverão administrar este 
medicamento veterinário com precaução. 
Um contacto repetido com o medicamento 
veterinário poderá causar alergias cutâneas. 
Evitar o contacto do medicamento veterinário 

com a pele, os olhos e as mucosas. Usar luvas de
proteção durante o manuseamento do 
medicamento veterinário. Em caso de contacto 
com a pele, os olhos ou com as mucosas, lavar 
cuidadosamente a área exposta com água limpa. 
Em caso de irritação ocular persistente, deverá 
obter aconselhamento médico. Lavar as mãos 
após a administração.

Reacções adversas (frequência e gravidade)
Em casos muito raros, foi observado um 
aumento da diarreia nos animais tratados.

Utilização durante a gestação, lactação ou postura
Não aplicável.

Interações medicamentosas e outras formas de 
interação
Desconhecidas.

Posologia e via de administração
Para administração oral em vitelos, após a 
alimentação.
Posologia: 100 μg de halofuginona / kg de 
peso corporal, uma vez por dia durante 7 dias 
consecutivos; i.e. 2 ml de medicamento veterinário 
/10 kg de peso vivo, uma vez por dia durante 
7 dias consecutivos. O tratamento consecutivo 
deverá ser efetuado diariamente à mesma hora.
Uma vez tendo sido tratado o primeiro vitelo, 
todos os seguintes recém-nascidos deverão 
receber o tratamento de forma sistemática 
enquanto persistir o risco de diarreia associado 
ao C. parvum.

Sobredosagem (sintomas, procedimentos de 
emergência, antídotos) se necessário:
Dado que poderão ocorrer sinais clínicos de 
toxicidade após administração do equivalente 
a duas vezes a dose terapêutica, é necessário 
aplicar rigorosamente a dose recomendada. 
Os sinais clínicos de toxicidade incluem 
diarreia, sangue visível nas fezes, diminuição 
no consumo de leite, desidratação, apatia e 
prostração. Perante eventuais sinais clínicos de 
sobredosagem, o tratamento deverá ser
suspenso de imediato, devendo o animal ser 
alimentado com leite ou substituto do leite 
isento de medicação. Poderá ser necessária a 
reidratação do animal.

Intervalo de segurança
Carne e vísceras: 13 dias

Prazo de Validade
Prazo de validade do medicamento veterinário 
como embalado para venda: 30 meses.
Prazo de validade após a primeira abertura do 
acondicionamento primário: 6 meses.

Precauções especiais de conservação
Manter o frasco dentro da embalagem exterior 
para proteger da luz.

Natureza e composição do acondicionamento 
primário
Frascos PET de 300 ml (contendo 290 ml de
solução), 500 ml (contendo 490 ml de solução)
e 1000 ml (contendo 980 ml de solução) com
uma bomba doseadora de 4 ml.
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A halofuginona reduz 
a multiplicação de 
C. parvum em mais de 
90%.6

O tratamento com
halofuginona reduz a
mortalidade associada 
a C. parvum e ajuda a  
manter um ganho de 
peso normal.5,8,9

Os vitelos com 
diarreia associada 
a Cryptosporidium 
apresentam uma 
melhoria imediata dos 
sinais clínicos após 
o tratamento com 
halofuginona.3,7

A halofuginona é um potente anticoccidio pertencente ao grupo químico das Quinazolinonas e possui uma ação 
antiprotozoária que afeta os estágios iniciais de vida livre do parasita (merozoítos e esporozoítos).

A atividade antiprotozoária da halofuginona permite uma ação criptosporidiostática, com os seguintes efeitos:

Um bom maneio do colostro
e uma higiene cuidada na 
acomodação dos vitelos, são 
fatores que contribuem para 
o sucesso do tratamento.

DESTRÓI O INVASOR

Redução da
eliminação de 
oocistos

Redução dos 
sintomas clínicos

Redução da gravidade 
da doença

Atraso do início
da infecção

Solução oral de halofuginona para vitelos

CRYPTISEL
0.5 mg/ml

A EFICÁCIA DA HALOFUGINONA
O lactato de halofuginona é recomendado para fins terapêuticos 
e para uso profilático. A sua ação em retardar o início da 
infecção garante que os vitelos sejam mais imunologicamente 
competentes quando os sinais clínicos aparecem.

Uma combinação 
do tratamento com 
halofuginona, uma 
boa higiene e um bom 
maneio de colostro,
é o método mais eficaz
para reduzir o risco de
criptosporidiose.2 

Carne e vísceras
13 dias

Para administração oral em vitelos 
após a alimentação.

100 μg de halofuginona / kg p.v. /
uma vez por dia durante 7 dias 
consecutivos

2 ml de CRYPTISEL / 10 kg p.v. /
uma vez por dia durante 7 dias 
consecutivos.   

INTERVALO DE 
SEGURANÇA

DOSAGEM

A halofuginona atrasa 
o início da infecção, 
reduz a eliminação 
de oocistos, e diminui 
a gravidade
de criptosporidiose em
vitelos.2-5

Os tratamentos consecutivos devem 
ser feitos à mesma hora todos os dias.

Uma vez tendo sido tratado o primeiro 
vitelo, todos os seguintes recém-
nascidos deverão receber o tratamento 
de forma sistemática enquanto 
persistir o risco de diarreia associado 
ao C. parvum.

Com o CRYPTISEL é possível “destruir o invasor” reduzindo significativamente a libertação de oocistos de Cryptosporidium 
parvum, assim como alcançar um melhor controlo da diarreia neonatal em vitelos.

· Prevenção da diarreia devido 
a Cryptosporidium parvum, em 
explorações com história de 
criptosporidiose. 

 A administração deve começar nas primeiras  
24 a 48 horas de vida.

· Redução da diarreia devido a 
Cryptosporidium parvum.

 A administração deve começar nas 24 horas 
seguintes ao início da diarreia.

INDICAÇÕES


