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Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa 

Exzolt 
fluralaner 

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR) 
dotyczącego produktu Exzolt.  Wyjaśnia, jak Agencja oceniła ten lek weterynaryjny przed 
zarekomendowaniem dopuszczenia go do obrotu w Unii Europejskiej (UE) oraz zatwierdzeniem 
warunków jego stosowania. Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej 
stosowania produktu Exzolt. 

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania produktu Exzolt właściciele lub 
opiekunowie zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem 
weterynarii lub farmaceutą. 

Co to jest produkt Exzolt i w jakim celu się go stosuje? 

Exzolt to lek weterynaryjny stosowany w leczeniu inwazji ptaszyńcem kurzym (Dermanyssus gallinae) 
u młodych kur, stad reprodukcyjnych i towarowych. Ptaszyniec kurzy jest pasożytem żywiącym się 
krwią kury domowej. Zarażenie ptaszyńcem kurzym może powodować rozdrażnienie i nerwowość 
ptaków, wydziobywanie piór i niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek). Może mieć 
również wpływ na produkcję jaj. Exzolt zawiera substancję czynną fluralaner. 

Jak stosować produkt Exzolt? 

Exzolt jest dostępny w postaci roztworu do podawania w wodzie pitnej i wydawany jest wyłącznie z 
przepisu lekarza. Exzolt dodaje się do wody pitnej dwukrotnie, w odstępnie siedmiu dni. Należy dodać 
dostateczną ilość produktu Exzolt, aby zagwarantować podanie wymaganej dawki w objętości wody, 
która zostanie spożyta przez kurczęta w ciągu jednego dnia. Jeśli konieczne jest zastosowanie 
drugiego kursu leczenia, odstęp pomiędzy dwoma kursami leczenia powinien wynosić co najmniej 3 
miesiące. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce informacyjnej. 



Jak działa produkt Exzolt? 

Substancja czynna produktu Exzolt, fluralaner, działa jako „środek ektopasożytobójczy”. Oznacza to, 
że zabija pasożyty takie jak roztocza, które żerują na skórze zwierząt. Fluralaner zabija roztocza, 
działając na ich układ nerwowy po spożyciu przez nich kurzej krwi. Działanie produktu polega na 
zakłócaniu przepływu sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi (neurotransmisja) w układzie 
nerwowym pasożytów, czego wynikiem jest paraliż i śmierć roztoczy. 

Jakie korzyści ze stosowania produktu Exzolt zaobserwowano w 
badaniach? 

Exzolt oceniano w badaniu terenowym dotyczącym 9 gospodarstw, w których stwierdzono zarażenie 
ptaszyńcem kurzym. Każde gospodarstwo posiadało po dwa podobne kurniki, z których każdy liczył od 
550 do 100 000 kurcząt. W każdym gospodarstwie ptaki w jednym kurniku były leczone produktem 
Exzolt, natomiast w drugim kurniku nie stosowano żadnego leczenia. Exzolt zmniejszył liczbę roztoczy 
o ponad 99% u młodych kur i ptaków ze stad reprodukcyjnych i o ponad 98% u ptaków ze stad 
towarowych. Skuteczność leczenia utrzymywała się od 6 tygodni do 8 miesięcy, w zależności od 
długości cyklu produkcyjnego i skuteczności, z jaką gospodarstwa zapobiegały nowej inwazji roztoczy 
w kurnikach. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem produktu Exzolt? 

Nie są znane żadne działania niepożądane. Pełny wykaz ograniczeń znajduje się w ulotce 
informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dotyczących produktu Exzolt zawarto 
informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym środki ostrożności obowiązujące personel medyczny oraz 
właścicieli lub opiekunów zwierząt. 

Ponieważ ten lek weterynaryjny może mieć łagodne działanie drażniące na skórę i (lub) oczy, należy 
unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i błoną śluzową (wilgotnymi powierzchniami ciała, takimi 
jak wyściółka jamy ustnej). Osoby przygotowujące produkt do użycia nie powinny jeść, pić ani palić w 
trakcie tej czynności. Po zastosowaniu tego leku weterynaryjnego należy umyć ręce i skórę w miejscu 
kontaktu z produktem. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można będzie poddać 
ubojowi, a mięso wykorzystać do spożycia przez ludzi. Okres karencji to także czas po podaniu leku, 
jaki musi upłynąć, zanim jaja mogą zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. 

Okres karencji dla mięsa pochodzącego od kurcząt leczonych produktem Exzolt wynosi 14 dni. 

Okres karencji dla jaj pochodzących od kurcząt leczonych produktem Exzolt wynosi „zero” dni, co 
oznacza, że nie ma obowiązkowego czasu oczekiwania. 

Na jakiej podstawie zatwierdza się produkt Exzolt? 

Komitet ds. Produktów Leczniczych Weterynaryjnych (CVMP) Agencji uznał, że korzyści ze stosowania 
produktu Exzolt przewyższają ryzyko, i zalecił jego dopuszczenie do stosowania w UE. 



Inne informacje dotyczące produktu Exzolt: 

W dniu 18/08/2017 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu 
Exzolt ważne w całej UE. 

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące produktu Exzolt znajduje się na stronie internetowej Agencji: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Exzolt właściciele lub opiekunowie 
zwierząt powinni zapoznać się z ulotką informacyjną bądź skontaktować się z lekarzem weterynarii lub 
farmaceutą. 

Data ostatniej aktualizacji: czerwiec 2017 r. 
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