
 
 

 
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 

EPAR – sammendrag for offentligheden 

Exzolt 
fluralaner 

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Exzolt.  
Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette veterinærlægemiddel for at kunne anbefale 
udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en 
praktisk vejledning i, hvordan Exzolt bør anvendes. 

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Exzolt, kan du 
læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvad er Exzolt, og hvad anvendes det til? 

Exzolt er et veterinærlægemiddel, der anvendes til at behandle kyllingemide- (Dermanyssus gallinae) 
angreb på unge høner (unge kyllinger af hunkøn), avlshøner og læggehøner. Kyllingemiden er en 
parasit, der lever af høners blod. Kyllingemideangreb kan forårsage irritation og rastløshed hos fuglen, 
fjerpilning og anæmi (lavt antal røde blodlegemer). Ægproduktionen kan også være berørt. Exzolt 
indeholder det aktive stof fluralaner. 

Hvordan anvendes Exzolt? 

Exzolt fås som opløsning til anvendelse i drikkevand og udleveres kun efter recept. Exzolt tilsættes til 
drikkevand i to omgange, med syv dages mellemrum. Der tilsættes tilstrækkeligt Exzolt til at sikre, at 
den mængde vand, som kyllingerne vil drikke på én dag, indeholder den krævede dosis. Hvis et nyt 
behandlingsforløb er nødvendigt, bør intervallet mellem de to behandlingsforløb være på mindst 3 
måneder. 

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen. 

Hvordan virker Exzolt? 

Det aktive stof i Exzolt, fluralaner, er et ektoparasitdræbende middel. Det betyder, at det dræber 
parasitter, såsom mider, der lever af dyrs hud. Fluralaner dræber mider ved at indvirke på deres 



nervesystem, når de har indtaget kyllingens blod. Det virker ved at forstyrre overførslen af signaler 
mellem nerveceller (neurotransmission) i parasitternes nervesystem, så miderne lammes og dør. 

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Exzolt? 

Exzolt er blevet undersøgt i en feltundersøgelse, der omfattede 9 bedrifter med kyllingemideangreb, 
hver med to lignende huse med 550 til 100 000 kyllinger pr. hus. Et af husene på hver bedrift blev 
behandlet med Exzolt, mens det andet hus blev ikke behandlet. Exzolt reducerede antallet af mider 
med mere end 99 % hos unge høner og avlshøner, og mere end 98 % hos læggehøner. Virkningen 
holdt i mellem 6 uger og 8 måneder, afhængigt af produktionscyklussens længde, og hvor effektivt 
bedrifterne forhindrede forekomst af nye mider i deres huse. 

Hvilke risici er der forbundet med Exzolt? 

Der er ingen kendte bivirkninger. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af 
indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Exzolt, herunder 
passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for 
dyret. 

Da veterinærlægemidlet kan være let irriterende for huden og/eller øjnene, bør der udgås kontakt med 
hud, øjne og slimhinder (fugtige legemsoverflader, såsom mundens indvendige overflade). Under 
håndtering af produktet må personer ikke spise, drikke eller ryge. Hænder og berørt hud bør vaskes 
efter brug af lægemidlet. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter indgivelse af et lægemiddel, før et dyr kan slagtes, 
og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter administration 
af et lægemiddel, før æggene kan anvendes til menneskeligt konsum. 

Tilbageholdelsestiden for kød fra kyllinger, der behandles med Exzolt, er 14 dage. 

Tilbageholdelsestiden for æg fra kyllinger, der behandles med Exzolt, er "nul" dage, hvilket vil sige, at 
der ikke er nogen påkrævet ventetid. 

Hvorfor blev Exzolt godkendt? 

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Exzolt opvejer 
risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Exzolt 

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske 
Union for Exzolt den 18/08/2017. 

Den fuldstændige EPAR for Exzolt findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig 



for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Exzolt, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Dette sammendrag blev sidst ajourført i juni 2017. 
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