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Julkinen EPAR-yhteenveto 

Exzolt 
fluralaneeri 

Tämä on yhteenveto Euroopan julkisesta arviointilausunnosta (EPAR), joka koskee 
Exzolt-lääkevalmistetta.  Tekstissä selitetään, miten virasto on arvioinut tätä eläinlääkevalmistetta ja 
päätynyt suosituksiin myyntiluvan myöntämisestä Euroopan unionissa sekä käytön ehdoista. 
Tarkoituksena ei ole antaa käytännön neuvoja Exzoltin käytöstä. 

Eläimen omistaja tai pitäjä saa käytännön tietoa Exzoltin käytöstä pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä 
tai apteekista. 

Mitä Exzolt on ja mihin sitä käytetään? 

Exzolt on eläinlääke, jota käytetään kanapunkin (Dermanyssus gallinae) -tartunnan hoitamiseen 
nuorilla kanoilla, siitoskanoilla ja munivilla kanoilla. Kanapunkki on loinen, joka käyttää ravinnokseen 
kanojen verta. Kanapunkkitartunta voi aiheuttaa ärsytystä ja levottomuutta linnuissa, höyhenten 
nokkimista ja anemiaa (punasolujen vähyyttä). Se saattaa myös vaikuttaa munantuotantoon. Exzoltin 
vaikuttava aine on fluralaneeri. 

Miten Exzoltia käytetään? 

Exzoltia on saatavana juomaveteen sekoitettavana liuoksena, ja sitä saa vain eläinlääkärin 
määräyksestä. Exzoltia lisätään juomaveteen kahdesti, seitsemän päivän välein. Exzoltia on lisättävä 
riittävä määrä, jotta kanojen yhdessä päivässä juoma vesimäärä sisältää tarvittavan annoksen. Jos 
toinen hoitojakso on tarpeen, hoitojaksojen välissä on oltava vähintään kolme kuukautta. 

Lisätietoja on pakkausselosteessa. 

Miten Exzolt vaikuttaa? 

Exzoltin vaikuttava aine fluralaneeri on ulkoloisia tappava aine. Se tappaa loisia, kuten punkkeja, jotka 
ruokailevat eläimen iholla. Fluralaneeri tappaa punkkeja vaikuttamalla niiden hermostoon sen jälkeen, 



kun punkit ovat syöneet kanan verta. Se häiritsee signaalien välitystä loisten hermojärjestelmän 
hermosoluissa (neurotransmissio), jolloin loiset halvaantuvat ja kuolevat. 

Mitä hyötyä Exzoltista on havaittu tutkimuksissa? 

Exzoltia on tutkittu kenttätutkimuksessa, johon osallistui yhdeksän maatilaa, joilla oli 
kanapunkkitartunta. Kaikilla maatiloilla oli kaksi samantapaista kanalaa, joista kussakin oli 550–100 
000 kanaa. Kaikilla maatiloilla toisen kanalan eläimet hoidettiin Exzoltilla ja toisen kanalan eläimet 
jätettiin hoitamatta. Exzolt vähensi punkkien määrää yli 99 prosentilla nuorilla kanoilla ja siitoskanoilla 
ja yli 98 prosentilla munivilla kanoilla. Teho kesti kuudesta viikosta kahdeksaan kuukauteen. Kestoon 
vaikuttivat tuotantosyklin pituus ja se, miten tehokkaasti kanaloiden uudet punkkitartunnat estettiin 
maatiloilla. 

Mitä riskejä Exzoltiin liittyy? 

Tunnettuja haittavaikutuksia ei ole. Pakkausselosteessa on luettelo kaikista rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksessa olevan henkilön on noudatettava? 

Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen on sisällytetty Exzoltia koskevaa turvallisuustietoa, 
mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaisten ja eläinten omistajien ja pitäjien noudatettaviksi 
tarkoitetut asianmukaiset varotoimet. 

Koska eläinlääke voi ärsyttää lievästi ihoa ja/tai silmiä, kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin 
(kehon kosteisiin pintoihin, kuten suun limakalvoihin) on vältettävä. Valmisteen käsittelyn aikana ei 
saa syödä, juoda tai tupakoida. Kädet ja valmisteen kanssa kosketuksiin joutunut iho on pestävä 
lääkkeen käytön jälkeen. 

Mikä on varoaika ravintoa tuottavilla eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa teurastaa ja 
sen lihan voi käyttää elintarvikkeeksi. Se on myös aika lääkkeen antamisen jälkeen ennen kuin munia 
voidaan käyttää elintarvikkeeksi. 

Exzoltilla hoidettujen kanojen varoaika on lihan osalta 14 päivää. 

Exzoltilla hoidettujen kanojen varoaika on munien osalta nolla vuorokautta, mikä tarkoittaa sitä, että 
pakollista odotusaikaa ei ole. 

Miksi Exzolt on hyväksytty? 

Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että Exzoltin hyöty on sen riskejä suurempi, ja suositteli 
myyntiluvan myöntämistä sille EU:ssa. 

Muita tietoja Exzoltista  

Euroopan komissio myönsi koko Euroopan unionin alueella voimassa olevan myyntiluvan Exzoltille 
18/08/2017. 

Exzoltia koskeva EPAR-arviointilausunto on kokonaisuudessaan viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Lisätietoja 
Exzoltilla annettavasta hoidosta saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai apteekista. 



Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi kesäkuussa 2017. 
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