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EPAR santrauka plačiajai visuomenei 

Exzolt 
fluralaneras 

Šis dokumentas yra Exzolt Europos viešo vertinimo protokolo (EPAR) santrauka.  Jame paaiškinama, 
kaip agentūra vertino šį veterinarinį vaistą, kad galėtų rekomenduoti suteikti leidimą prekiauti šiuo 
vaistu Europos Sąjungoje (ES) ir nustatytų jo naudojimo sąlygas. Šiame dokumente nepateikta 
praktinės informacijos apie tai, kaip naudoti Exzolt. 

Praktinės informacijos apie Exzolt naudojimą gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti 
informaciniame lapelyje arba kreiptis į savo veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kas yra Exzolt ir kam jis naudojamas? 

Exzolt – tai veterinarinis vaistas, kuriuo gydomos paukštinėmis erkėmis (Dermanyssus gallinae) 
užsikrėtusios vištaitės (jaunos vištos), veislinės vištos ir vištos dedeklės. Paukštinė erkė yra parazitas, 
mintantis vištų krauju. Paukštinių erkių infestacijos gali sukelti paukščių susierzinimą ir 
nerimastingumą, plunksnų pešiojimą ir mažakraujystę (raudonųjų kraujo ląstelių skaičiaus 
sumažėjimą). Taip pat dėl to gali sumažėti paukščių dėslumas. Exzolt sudėtyje yra veikliosios 
medžiagos fluralanero. 

Kaip naudoti Exzolt? 

Exzolt tiekiamas su geriamuoju vandeniu naudojamo tirpalo forma ir jo galima įsigyti tik pateikus 
receptą. Exzolt įmaišoma į geriamąjį vandenį du kartus, septynių dienų intervalu. Exzolt pilama tiek, 
kad vandens kiekyje, kurį vištos išgeria per vieną parą, būtų reikiama vaisto dozė. Jeigu būtinas dar 
vienas gydymo kursas, tarp dviejų gydymo kursų turėtų būti daroma bent 3 mėnesių pertrauka. 

Daugiau informacijos pateikta informaciniame lapelyje. 

Kaip veikia Exzolt? 

Veiklioji Exzolt medžiaga fluralaneras veikia kaip vadinamasis ektoparaziticidas. Tai reiškia, kad ant 
gyvūnų odos gyvenantys ir jų krauju mintantys parazitai, kaip antai erkės, žūsta veikiami šios 



medžiagos. Fluralaneras sukelia vištų kraujo nurijusių erkių žūtį, veikdamas jų nervų sistemą. Ši 
medžiaga sutrikdo signalų perdavimą tarp nervinių ląstelių (neurotransmisiją) parazitų nervų 
sistemoje, o tai sukelia parazitų paralyžių ir jie žūsta. 

Kokia Exzolt nauda nustatyta tyrimuose? 

Exzolt buvo tiriamas atliekant lauko tyrimą devyniuose ūkiuose, kuriuose buvo nustatyta paukštinių 
erkių infestacija; iš kiekvieno ūkio į tyrimą buvo įtraukta po dvi panašaus dydžio vištides, kurių 
kiekvienoje buvo laikoma nuo 550 iki 100 000 vištų. Kiekviename ūkyje vienos vištidės paukščiai buvo 
gydomi Exzolt, o kitoje vištidėje laikomi paukščiai nebuvo gydomi. Exzolt gydant vištaites ir veislines 
vištas, erkių skaičius sumažėjo daugiau nei 99 proc., o gydant vištas dedekles – daugiau nei 98 proc. 
Gydymo poveikis išliko nuo 6 savaičių iki 8 mėnesių; šis laikotarpis priklausė nuo gamybos ciklo 
trukmės ir nuo to, kaip veiksmingai ūkiams pavyko išvengti pakartotinio vištidžių užkrėtimo naujomis 
erkėmis. 

Kokia rizika siejama su Exzolt naudojimu? 

Apie šalutinį šio vaisto poveikį nežinoma. Išsamus visų apribojimų sąrašas pateiktas informaciniame 
lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Į Exzolt veterinarinio vaisto aprašą ir informacinį lapelį įtraukta informacija apie vaisto saugumą, taip 
pat nurodytos atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros specialistai, gyvūnų 
savininkai arba laikytojai. 

Kadangi šis veterinarinis vaistas gali šiek tiek sudirginti odą ir (arba) akis, reikėtų vengti jo sąlyčio su 
oda, akimis ir gleivinėmis (drėgnaisiais kūno paviršiais, kaip antai burnos ertmės sienelėmis). Tvarkant 
šį vaistą, negalima valgyti, gerti ar rūkyti. Panaudojus vaistą, rankas ir odą, ant kurios pateko vaisto, 
reikia nusiplauti. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. Tai taip pat laikas, kurį, panaudojus vaistą, paukščių kiaušinių negalima vartoti žmonių 
maistui. 

Išlauka Exzolt gydytų vištų mėsai yra 14 parų. 

Išlauka Exzolt gydytų vištų kiaušiniams yra nulis parų, o tai reiškia, kad juos galima vartoti iš karto. 

Kodėl Exzolt buvo patvirtintas? 

Agentūros Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) padarė išvadą, kad Exzolt nauda yra didesnė už jo 
keliamą riziką, ir rekomendavo leisti naudoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Exzolt 

Europos Komisija 2017/08/18 suteikė visoje Europos Sąjungoje galiojantį Exzolt registracijos 
pažymėjimą.  



Išsamų Exzolt EPAR rasite agentūros interneto svetainėje adresu: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary Medicines/European public assessment reports. Daugiau informacijos apie 
gydymą Exzolt gyvūnų savininkai arba laikytojai turėtų ieškoti informaciniame lapelyje arba kreiptis į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2017 m. birželio mėn. 
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