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EPAR-összefoglaló a nyilvánosság számára 

Exzolt 
fluralaner 

Ez a dokumentum az Exzolt-ra vonatkozó európai nyilvános értékelő jelentés (EPAR) összefoglalója.  
Azt mutatja be, hogy az Ügynökségnek az állatgyógyászati készítményre vonatkozó értékelése miként 
vezetett az Európai Unióban (EU) érvényes forgalomba hozatali engedély kiadását támogató 
véleményéhez és az alkalmazási feltételekre vonatkozó ajánlásaihoz. A dokumentum nem tekinthető 
gyakorlati útmutatónak az Exzolt alkalmazására vonatkozóan. 

Amennyiben az állat gazdájának vagy tartójának az Exzolt alkalmazásával kapcsolatban gyakorlati 
információra van szüksége, olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy 
gyógyszerészéhez. 

Milyen típusú készítmény az Exzolt és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Exzolt egy állatgyógyászati készítmény, amelyet a madártetűatka (Dermanyssus gallinae) fertőzés 
kezelésére alkalmaznak jércéknél (fiatal nőivarú házityúk), tenyészmadaraknál és tojótyúkoknál. A 
madártetűatka egy parazita, amely a házityúkok vérével táplálkozik. A madártetűatka fertőzés a 
madár irritációját és nyugtalanságát, tollcsipkedést és vérszegénységet (alacsony vörösvértestszám) 
okozhat. A tojástermelést ugyancsak befolyásolhatja. Az Exzolt hatóanyaga a fluralaner. 

Hogyan kell alkalmazni a Exzolt-ot? 

Az Exzolt az ivóvízben alkalmazandó oldat formájában és csak receptre kapható. Az Exzolt-ot két 
alkalommal, hét nap eltéréssel kell az ivóvízhez keverni. Elégséges Exzolt-ot kell alkalmazni annak 
biztosítására, hogy a szükséges adag megtalálható legyen a házityúkok által egy nap alatt 
elfogyasztott vízmennyiségben. Amennyiben még egy kezelés szükséges, a két kezelés között 
legalább 3 hónapnak kell eltelnie. 

További információ a használati utasításban található. 



Hogyan fejti ki hatását az Exzolt? 

Az Exzolt hatóanyaga, a fluralaner „ektoparaziticidként” hat. Ez azt jelenti, hogy elpusztítja az 
élősködőket, például az atkákat, amelyek az állatok bőrén táplálkoznak. A fluralaner azáltal pusztítja el 
az atkákat, hogy az idegrendszerükre hat, miután a házityúk vérét lenyelték. Azáltal fejti ki hatását, 
hogy megzavarja a paraziták idegrendszerében az idegsejtek közötti jelátvitelt (neurotranszmisszió), 
ami az atkák lebénulását és pusztulását eredményezi. 

Milyen előnyei voltak az Exzolt alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Az Exzolt-ot egy terepvizsgálatban tanulmányozták 9, madártetűatkával fertőzött gazdaság 
részvételével, amelyek mindegyikében két hasonló, egyenként 550 - 100 000 házityúkot tartalmazó ól 
volt. Minden gazdaságban az egyik ólat Exzolt-tal kezelték, a másikban nem végeztek kezelést. Az 
Exzolt több mint 99%-kal csökkentette az atkák számát a jércék és a tenyészmadarak, és több mint 
98%-kal a tojótyúkok esetében. A hatékonyság időtartama 6 hét és 8 hónap között volt a termelési 
ciklus hosszától és attól függően, hogy milyen hatékonyan akadályozták meg a gazdaságok az új atkák 
ólba jutását. 

Milyen kockázatokkal jár az Exzolt alkalmazása? 

Ismert mellékhatások nincsenek. A korlátozások teljes felsorolása a használati utasításban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Az Exzolt-ra vonatkozó termékjellemzők összefoglalását és használati utasítást a biztonságos 
alkalmazással kapcsolatos információkkal egészítették ki, ideértve az egészségügyi szakemberek és az 
állat gazdája vagy tartója által követendő, megfelelő óvintézkedéseket. 

Mivel az állatgyógyászati készítmény a bőrön és/vagy a szemben enyhén irritáló hatású lehet, kerülni 
kell a bőrrel, a szemekkel és a nyálkahártyákkal (a test nedves felszínei, például a szájüreg borítása) 
történő érintkezést. A készítmény előkészítése közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos. A 
gyógyszer alkalmazását követően a kezeket és a gyógyszerrel érintkező bőrt meg kell mosni. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. 
Egyúttal azt az időtartamot is jelenti, amelynek a készítmény alkalmazása és a tojás ember általi 
fogyasztása között kell eltelnie. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az Exzolt-tal kezelt házityúkok által termelt hús esetén 14 
nap. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az Exzolt-tal kezelt házityúkok által termelt tojás esetén 
„nulla nap”, ami azt jelenti, hogy nincsen kötelező várakozási idő. 

Miért engedélyezték az Exzolt forgalomba hozatalát? 

Az Ügynökséghez tartozó állatgyógyászati készítmények bizottsága (CVMP) megállapította, hogy az 
Exzolt alkalmazásának előnyei meghaladják a kockázatokat, ezért javasolta a készítmény EU-ban való 
alkalmazásának jóváhagyását. 



Az Exzolt-tal kapcsolatos egyéb információ 

Az Európai Bizottság 2017/08/18 az Exzolt-ra vonatkozóan kiadta az Európai Unió egész területére 
érvényes forgalomba hozatali engedélyt. 

Az Exzolt-ra vonatkozó teljes EPAR az Ügynökség weboldalán található: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Amennyiben az állat gazdájának 
vagy tartójának az Exzolt-tal történő kezeléssel kapcsolatban további információra van szüksége, 
olvassa el a használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Az összefoglaló utolsó aktualizálása: 06-2017. 
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