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Kokkuvõte üldsusele 

Exzolt 
fluralaneer 

See on ravimi Exzolt Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte.  Selles selgitatakse, kuidas amet 
hindas veterinaarravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. 
Hindamisaruandes ei anta Exzolti kasutamise praktilisi nõuandeid. 

Kui loomaomanikud või -pidajad vajavad Exzolti kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema 
pakendi infolehte või pöörduma oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Mis on Exzolt ja milleks seda kasutatakse? 

Exzolt on veterinaarravim, mida kasutatakse kanalesta (Dermanyssus gallinae) infestatsiooni raviks 
noorkanadel, aretuskanadel ja munakanadel. Kanalest on kanade verest toituv parasiit. 
Kanalestainfestatsioon võib lindudel põhjustada ärritust ja rahutust, sulgede nokkimist ja aneemiat 
(vere punaliblede vähesus). See võib kahjustada ka munemist. Exzolt sisaldab toimeainena 
fluralaneeri. 

Kuidas Exzolti kasutatakse? 

Exzolt on retseptiravim ja seda turustatakse joogiveele lisatava lahusena. Exzolti lisatakse joogivette 
kahel korral seitsmepäevase vahega. Exzolti lisatakse piisavas koguses, et kanad saaksid ühe päeva 
joogiveest vajaliku annuse. Kui vaja on teist ravikuuri, peab kahe ravikuuri vahele jääma vähemalt 
3 kuud. 

Üksikasjalik teave on pakendi infolehel. 

Kuidas Exzolt toimib? 

Exzolti toimeaine fluralaneer toimib ektoparasititsiidina, mis tähendab, et see hävitab loomade nahast 
toituvad parasiidid, näiteks lestad. Fluralaneer hävitab lestad, mõjutades nende närvisüsteemi pärast 
seda, kui lestad on imenud kana verd. See mõjutab närvirakkudevahelist signaalivahetust 
(neurotransmissiooni) parasiitide närvisüsteemis, põhjustades lestade paralüüsi ja surma. 



Milles seisneb uuringute põhjal Exzolti kasulikkus? 

Exzolti uuriti väliuuringus, milles osales 9 põllumajandusettevõtet, kus oli tuvastatud 
kanalestainfestatsioon. Igas põllumajandusettevõttes oli kaks sarnast kanalat 550–100 000 linnuga 
kanala kohta. Igas põllumajandusettevõttes raviti ühe kanala linde Exzoltiga ning teise kanala linnud 
jäeti ravita. Exzolt vähendas lestade arvu noorkanadel ja aretuskanadel enam kui 99% võrra ja 
munakanadel enam kui 98% võrra. Efektiivsus püsis 6 nädalat kuni 8 kuud, olenevalt tootmistsüklist ja 
sellest, kui tõhusalt suudeti põllumajandusettevõtetes ennetada uute lestade sattumist kanalatesse. 

Millised riskid Exzoltiga kaasnevad? 

Exzoltil ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid. Piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Milliseid ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või 
loomaga kokku puutuv inimene? 

Ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele lisati Exzolti ohutusteave, kus on ka 
tervishoiuspetsialistide ja loomaomanike või -pidajate võetavad meetmed. 

Kuna veterinaarravim võib põhjustada kerget naha- ja/või silmaärritust, tuleb vältida kokkupuudet 
naha, silmade ja limaskestadega (nt suu limaskest). Ravimi käsitsemise ajal ei tohi süüa, juua ega 
suitsetada. Pärast ravimi käsitsemist tuleb käsi ja ravimiga kokku puutunud nahapiirkonda pesta. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. See on ka aeg, mis peab ravimi manustamisest mööduma, enne kui mune 
tohib inimtoiduks tarvitada. 

Exzoltiga ravitud kanade liha keeluaeg on 14 päeva. 

Exzoltiga ravitud kanade munade keeluaeg on 0 päeva, mis tähendab, et keeluaega ei ole. 

Miks Exzolt heaks kiideti? 

Veterinaarravimite komitee järeldas, et Exzolti kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja 
soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave Exzolti kohta 

Euroopa Komisjon andis Exzolti müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 18/08/2017. 

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Exzolti kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Kui loomaomanikud või -pidajad 
vajavad Exzolti kasutamise praktilisi nõuandeid, peavad nad lugema pakendi infolehte või pöörduma 
oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2017. 
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