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EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai 

Exzolt 
fluralaners 

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Exzolt.  Tajā ir paskaidrots, kā 
aģentūra ir novērtējusi šīs veterinārās zāles, lai ieteiktu tās reģistrēt Eiropas Savienībā (ES) un ieteiktu 
to lietošanas nosacījumus. Tas nav paredzēts, lai sniegtu praktiskus ieteikumus par Exzolt lietošanu. 

Lai iegūtu praktisku informāciju par Exzolt lietošanu, dzīvnieku īpašniekiem vai audzētājiem jāizlasa 
zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Kas ir Exzolt un kāpēc tās lieto? 

Exzolt ir veterinārās zāles, kuras lieto mājputnu ērču (Dermanyssus gallinae) invāzijas ārstēšanai 
jaunajām vistām, vaislas putniem un dējējvistām. Mājputnu ērce ir parazīts, kas barojas no vistu 
asinīm. Ērču invāzija var izraisīt kairinājumu un putnu nemierīgumu, spalvu knābāšanu un anēmiju 
(zemu sarkano asinsšūnu skaitu). Var tikt ietekmēta arī olu dēšana. Exzolt satur aktīvo vielu 
fluralaneru. 

Kā lieto Exzolt? 

Exzolt ir pieejamas kā šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni, un tās var iegādāties tikai pret recepti. 
Exzolt pievieno dzeramajam ūdenim divas reizes ar septiņu dienu intervālu. Pievieno pietiekamu Exzolt 
daudzumu, lai nodrošinātu, ka nepieciešamā deva ir pievienota ūdenim, kuru vistas patērēs vienā 
dienā. Ja nepieciešams vēl viens ārstēšanas kurss, intervālam starp abiem ārstēšanas kursiem ir jābūt 
vismaz 3 mēnešiem. 

Plašāka informācija pieejama zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kā Exzolt darbojas? 

Exzolt aktīvā viela fluralaners darbojas kā ektoparaziticīds. Tas nozīmē, ka zāles nonāvē parazītus, 
piemēram, ērces, kas barojas uz dzīvnieku ādas. Fluralaners nonāvē ērces, iedarbojoties uz to nervu 



sistēmu, kad tās ir barojušās ar vistas asinīm. Tas darbojas, parazītu nervu sistēmā traucējot signālu 
pārnesi starp nervu šūnām (neirotransmisiju), kas izraisa ērču paralīzi un nāvi. 

Kādi Exzolt ieguvumi bija uzrādīti pētījumos? 

Exzolt ir pētītas lauka pētījumā, kurā bija iesaistītas 9 saimniecības ar mājputnu ērču invāziju, katrā 
bija līdzīgs novietņu skaits ar 550 līdz 100 000 vistu vienā novietnē. Katras saimniecības vienā 
novietnē putni tika ārstēti ar Exzolt, citu novietņu putni netika ārstēti. Exzolt samazināja ērču skaitu 
par vairāk nekā 99 % jaunajām vistām un vaislas putniem un par vairāk nekā 98 % dējējvistām. 
Iedarbīguma ilgums bija no 6 nedēļām līdz 8 mēnešiem atkarībā no dēšanas cikla ilguma un tā, cik 
efektīvi saimniecības novērsa jaunu ērču rašanos savas saimniecības novietnēs. 

Kāds risks pastāv, lietojot Exzolt? 

Nav zināmu blakusparādību. Pilns ierobežojumu saraksts atrodams zāļu lietošanas instrukcijā. 

Kādi piesardzības pasākumi jāievēro personai, kas ievada zāles vai nonāk 
saskarē ar dzīvnieku? 

Drošuma informācija ir ietverta Exzolt zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā, tostarp attiecīgi 
piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un dzīvnieku īpašniekiem vai 
turētājiem. 

Tā kā veterinārās zāles var nedaudz kairināt ādu un/vai acis, jāizvairās no zāļu saskares ar ādu, acīm 
un gļotādām (mitrā ķermeņa virsma, piemēram, mutes gļotāda). Rīkojoties ar zālēm, cilvēki nedrīkst 
ēst, dzert un smēķēt. Rokas un saskarē nonākusī ādas daļa pēc zāļu lietošanas jānomazgā. 

Kāds ir ierobežojumu periods produktīvajiem dzīvniekiem? 

Ierobežojumu periods ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas brīža līdz dzīvnieka kaušanai un 
gaļas lietošanai cilvēku uzturā. Tas arī ir laiks, kas nepieciešams pēc zāļu ievadīšanas, lai cilvēku uzturā 
būtu lietojamas olas. 

Ierobežojumu periods gaļai no vistām, kas ārstētas ar Exzolt, ir 14 dienas. 

Ierobežojumu periods olām no vistām, kas ārstētas ar Exzolt, ir “nulle” dienas, kas nozīmē, ka 
obligātais nogaidīšanas laiks netiek piemērots. 

Kāpēc Exzolt tika apstiprinātas? 

Aģentūras Veterināro zāļu komiteja (CVMP) secināja, ka ieguvums, lietojot Exzolt, pārsniedz šo zāļu 
radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. 

Cita informācija par Exzolt 

Eiropas Komisija apstiprināja Exzolt reģistrāciju, kas derīga visā Eiropas Savienībā 18/08/2017. 

Pilns Exzolt EPAR teksts ir atrodams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par 
ārstēšanu ar Exzolt dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem atrodama zāļu lietošanas instrukcijā vai 
sazinoties ar veterinārārstu vai farmaceitu. 

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 2017. gada jūnijā. 
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