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Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku 

Exzolt 
fluralaner 

Dan huwa sommarju tar-rapport pubbliku Ewropew ta’ valutazzjoni (EPAR) għal Exzolt.  Dan jispjega 
kif l-Aġenzija vvalutat il-mediċina biex tirrakkomanda l-awtorizzazzjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea (UE) 
u l-kondizzjonijiet ta’ użu tagħha. Dan mhux intiż biex jipprovdi konsultazzjoni prattika dwar l-użu ta ʼ 
Exzolt. 

Għal informazzjoni prattika dwar l-użu ta’ Exzolt, is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom 
għandhom jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif jew jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

X ʼinhu  E x zolt u  għa l x iex  j in tuża ? 

Exzolt huwa mediċina veterinarja li tintuża għall-kura ta’ infestazzjoni b’dud aħmar tat-tjur 
(Dermanyssus gallinae) fl-għawwietaq (tiġieġ nisa żgħar), fit-tiġieġ għat-tnissil u fit-tiġieġ tal-bajd. 
Id-dud aħmar tat-tjur huwa parassita li jgħix minn fuq id-demm tat-tiġieġ. L-infestazzjonijiet b’dud 
aħmar jistgħu jikkawżaw irritazzjoni u aġitazzjoni tal-għasfur, tnaqqir tar-rix u anemija (għadd baxx 
taċ-ċelloli ħomor tad-demm). Il-produzzjoni tal-bajd tista’ tiġi affettwata wkoll. Exzolt fih is-sustanza 
attiva fluralaner. 

Kif jintuża Exzolt? 

Exzolt jiġi bħala soluzzjoni għall-użu fl-ilma tax-xorb u jista’ jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib. Exzolt 
jiżdied mal-ilma tax-xorb f’żewġ okkażjonijiet, sebat ijiem bogħod minn xulxin. Jiżdied biżżejjed Exzolt 
sabiex jiġi żgurat li d-doża meħtieġa tkun preżenti fil-volum tal-ilma li t-tiġieġ se jikkunsmaw f’jum 
wieħed. Jekk ikun meħtieġ kors ieħor ta’ kura, l-intervall bejn iż-żewġ korsijiet ta’ kura għandu jkun 
tal-inqas 3 xhur. 

Għal iktar informazzjoni, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 



Kif jaħdem Exzolt? 

Is-sustanza attiva f’Exzolt, il-fluralaner, taġixxi bħala ‘ektoparassitiċida’. Dan ifisser li toqtol parassiti 
bħad-dud li jgħixu minn fuq il-ġilda tal-annimali. Il-fluralaner toqtol id-dud billi taġixxi fuq is-sistema 
nervuża tagħhom wara li dawn ikunu inġestew id-demm tat-tiġieġa. Din taħdem billi tinterferixxi 
fil-mod ta’ kif jgħaddu s-sinjali bejn iċ-ċelloli tan-nervituri (newrotrażmissjoni) fis-sistema nervuża 
tal-parassiti, u dan jirriżulta f’paraliżi u l-mewt tad-dud. 

X ʼinhum a  l-benefi ċċji taʼ Exzolt li ħarġu mill-istudji? 

Exzolt ġie studjat fi studju fuq il-post li involva 9 irziezet b’infestazzjoni b’dud aħmar tat-tjur, kull 
wieħed b’żewġt idjar simili b’550 sa 100,000 tiġieġa għal kull dar. Waħda mid-djar f’kull wieħed 
mill-irziezet ġiet ikkurata b’Exzolt, id-dar l-oħra tħalliet bla kura. Exzolt naqqas in-numru ta’ dud 
b’aktar minn 99 % fl-għawwietaq u fit-tiġieġ għat-tnissil u b’aktar minn 98 % fit-tiġieġ tal-bajd. 
Id-durata tal-effikaċja kienet bejn 6 ġimgħat u 8 xhur, skont it-tul taċ-ċiklu tal-produzzjoni u kemm 
l-irziezet ipprevjenew b’mod effettiv l-introduzzjoni mill-ġdid ta’ dud ġdid fid-djar tagħhom. 

X ʼinhum a  r-riskji asso ċjati maʼ Exzolt? 

M’hemm l-ebda effett sekondarju magħruf. Għal-lista sħiħa ta’ restrizzjonijiet, ara l-fuljett ta’ tagħrif. 

Liema prekawzjonijiet irid jieħu min jagħti l-mediċina jew min jiġi f’kuntatt 
mal-annimal? 

Fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża informazzjoni rigward 
is-sigurtà ta’ Exzolt, inkluż il-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti mill-professjonisti 
fil-qasam tal-kura tas-saħħa u mis-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom. 

Peress li l-mediċina veterinarja tista’ tkun ftit irritanti għall-ġilda u/jew għall-għajnejn, għandu jiġi 
evitat kuntatt mal-ġilda, mal-għajnejn u mal-membrani mukużi (uċuh tal-ġisem niedjin, bħall-kisja 
tal-ħalq). Waqt l-immaniġġjar tal-prodott, in-nies m’għandhomx jieklu, jixorbu jew ipejpu. L-idejn u 
l-ġilda li jsir kuntatt magħha għandhom jinħaslu wara l-użu tal-mediċina. 

X'inhu l-perjodu ta' tiżmim f'annimali li jipproduċu l-ikel? 

Il-perjodu ta’ tiżmim huwa ż-żmien li jrid jgħaddi wara l-għoti tal-mediċina qabel l-annimal ikun jista’ 
jinqatel u l-laħam tiegħu jintuża għall-konsum mill-bniedem. Huwa wkoll iż-żmien meħtieġ wara 
l-għoti tal-mediċina qabel il-bajd ikun jista’ jintuża għall-konsum mill-bniedem. 

Il-perjodu ta’ tiżmim għal-laħam minn tiġieġ ikkurati b'Exzolt huwa ta’ 14-il jum. 

Il-perjodu ta' tiżmim għal-bajd minn tiġieġ ikkurati b' Exzolt huwa ta’ 'żero' jiem, li jfisser li ma hemm 
l-ebda żmien obbligatorju ta' stennija. 

Għaliex ġie approvat Exzolt? 

Il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju (CVMP) tal-Aġenzija ddeċieda li l-benefiċċji 
ta' Exzolt huma akbar mir-riskji tiegħu u rrakkomanda li jkun approvat għall-użu fl-UE. 

Informazzjoni oħra dwar Exzolt? 

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-UE kollha għal Exzolt fil- 
18/08/2017. 



L-EPAR sħiħ għal Exzolt jinsab fis-sit web tal-Aġenzija: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Għal aktar informazzjoni dwar il-kura b'Exzolt, 
is-sidien tal-annimali jew dawk li jieħdu ħsiebhom għandhom jaqraw il-fuljett ta' tagħrif jew 
jikkuntattjaw lill-veterinarju jew lill-ispiżjar tagħhom. 

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f'Ġunju 2017. 
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