
 
 

 
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, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 
EMA/389718/2017 
EMEA/V/C/004344 

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost 

Exzolt 
fluralanerum 

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment 
Report, EPAR) pro přípravek Exzolt.  Objasňuje, jakým způsobem agentura zhodnotila tento 
veterinární léčivý přípravek, aby mohla doporučit jeho registraci v Evropské unii (EU) a podmínky jeho 
používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Exzolt 
používat. 

Pokud by majitelé nebo chovatelé zvířat chtěli získat praktické informace o používání přípravku Exzolt, 
měli by si přečíst příbalovou informaci nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Co je Exzolt a k čemu se používá? 

Exzolt je veterinární léčivý přípravek, který se používá k léčbě infestace (napadení) čmelíkem kuřím 
(Dermanyssus gallinae) u kuřic (mladých slepiček), plemenných nosnic a nosnic. Čmelík kuří je 
parazit, který se živí krví slepic. Napadení čmelíkem kuřím může vyvolat podráždění a neklid ptáka, 
klování peří a anémii (nízký počet červených krvinek). Může mít také dopad na produkci vajec. 
Přípravek Exzolt obsahuje léčivou látku fluralaner. 

Jak se přípravek Exzolt používá? 

Přípravek Exzolt je dostupný ve formě roztoku pro podání v pitné vodě a je vydáván pouze na předpis. 
Přípravek Exzolt se přidává do pitné vody dvakrát s odstupem sedmi dnů. Za účelem zajištění 
požadované dávky v objemu vody, kterou kuřata vypijí za jeden den, se přidává dostatečné množství 
přípravku Exzolt. Pokud je třeba další léčebný cyklus, měl by být mezi oběma cykly odstup nejméně 
3 měsíců. 

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci. 



Jak přípravek Exzolt působí? 

Léčivá látka v přípravku Exzolt, fluralaner, působí jako „ektoparazitikum“. To znamená, že hubí 
parazity, např. čmelíky, kteří se živí na kůži zvířat. Fluralaner hubí čmelíky působením na jejich 
nervový systém poté, co požijí krev kuřete. Působí tak, že narušuje způsob přenosu signálů mezi 
nervovými buňkami (neurotransmise) v nervovém systému parazitů, v důsledku čehož dochází 
k paralýze a úhynu čmelíků. 

Jaké přínosy přípravku Exzolt byly ve studiích prokázány? 

Přípravek Exzolt byl zkoumán v terénní studii zahrnující 9 farem s napadením čmelíkem kuřím, 
přičemž na každé farmě byly dvě podobné haly s 550 až 100 000 kuřaty na halu. Na každé farmě byla 
jedna hala léčena přípravkem Exzolt a druhá byla ponechána bez léčby. Přípravek Exzolt snížil počet 
čmelíků o více než 99 % u kuřic a plemenných nosnic a o více než 98 % u nosnic. Účinnost přetrvávala 
6 týdnů až 8 měsíců v závislosti na délce produkčního cyklu a na tom, jak účinně farmy zabránily 
novému zanesení čmelíků do hal. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Exzolt? 

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace pro přípravek Exzolt byly zahrnuty informace 
o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i majitelé 
nebo chovatelé zvířat. 

Vzhledem k tomu, že tento veterinární léčivý přípravek může mírně dráždit kůži a/nebo oči, je třeba se 
vyhnout kontaktu s kůží, očima a sliznicemi (vlhkou výstelkou vnitřních povrchů těla, např. výstelkou 
dutiny ústní). Při manipulaci s přípravkem nesmějí lidé jíst, pít ani kouřit. Po použití léčivého přípravku 
je třeba si umýt ruce a kůži, která přišla do kontaktu s přípravkem. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. Jedná se rovněž o časový interval 
po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než mohou být vejce použita pro lidskou 
spotřebu. 

Ochranná lhůta pro maso z kuřat léčených přípravkem Exzolt je 14 dnů. 

Podání přípravku Exzolt „bez ochranné lhůty“ („0 dnů“)“ pro vejce kuřat znamená, že po podání tohoto 
léčivého přípravku není nutné odkládat jejich spotřebu. 

Na základě čeho byl přípravek Exzolt schválen? 

Výbor pro veterinární léčivé přípravky (CVMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Exzolt převyšují 
jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. 

Další informace o přípravku Exzolt 

Evropská komise udělila přípravku Exzolt registraci platnou v celé Evropské unii dne 18/08/2017. 



Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Exzolt je k dispozici na internetových stránkách agentury: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Další 
informace o léčbě přípravkem Exzolt naleznou majitelé nebo chovatelé zvířat v příbalové informaci 
nebo by se měli obrátit na veterinárního lékaře či lékárníka. 

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v červnu 2017. 
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