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Rezumat EPAR destinat publicului 

Exzolt 
fluralaner 

Prezentul document este un rezumat al Raportului public european de evaluare (EPAR) pentru Exzolt.  
Documentul explică modul în care agenția a evaluat medicamentul veterinar, pentru a recomanda 
autorizarea în Uniunea Europeană (UE) și condițiile de utilizare. Scopul documentului nu este să ofere 
recomandări practice referitoare la utilizarea Exzolt. 

Pentru informații practice privind utilizarea Exzolt, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să 
citească prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Ce este Exzolt și pentru ce se utilizează? 

Exzolt este un medicament veterinar utilizat pentru tratarea infestației cu acarianul roșu al păsărilor 
(Dermanyssus gallinae) la puici (găini tinere), găini de reproducție și găini ouătoare. Acarianul roșu al 
păsărilor este un parazit care se hrănește cu sângele găinilor. Infestările cu acarianul roșu pot provoca 
păsărilor neliniște și iritații, ciugulirea penelor și anemie (număr scăzut de globule roșii). Poate fi 
afectată și producția de ouă. Exzolt conține substanța activă fluralaner. 

Cum se utilizează Exzolt? 

Exzolt este disponibil sub formă de soluție pentru administrare în apa de băut și se poate obține numai 
pe bază de rețetă. Exzolt se adaugă în apa de băut de două ori, la un interval de 7 zile. Se adaugă o 
cantitate de Exzolt suficientă cât să asigure doza necesară în volumul de apă pe care îl vor consuma 
păsările într-o zi. Dacă este necesar un alt ciclu de tratament, intervalul dintre cele două cicluri trebuie 
să fie de cel puțin 3 luni. 

Pentru mai multe informații, consultați prospectul. 

Cum acționează Exzolt? 

Substanța activă din Exzolt, fluralanerul, acționează ca „ectoparaziticid”. Aceasta înseamnă că ucide 
paraziți precum acarienii, care se hrănesc prin pielea animalelor. Fluralanerul ucide acarienii acționând 



asupra sistemului lor nervos după ce au ingerat sângele păsărilor. Acesta acționează interferând cu 
modul de transmisie a semnalelor între celulele nervoase ale sistemului nervos al paraziților 
(neurotransmisia), provocând paralizia și moartea acarienilor. 

Ce beneficii a prezentat Exzolt pe parcursul studiilor? 

Exzolt a fost studiat într-un studiu de teren care a implicat 9 ferme ale căror păsări erau infestate cu 
acarieni roșii, fiecare fermă având două hale asemănătoare, cu 550 până la 100 000 de pui în fiecare 
hală. Una dintre halele din fiecare fermă a fost tratată cu Exzolt, iar cealaltă hală a rămas netratată. 
Exzolt a redus numărul acarienilor cu peste 99 % la puici și la găinile de reproducție și cu peste 98 % 
la cele ouătoare. Durata eficacității a variat între 6 săptămâni și 8 luni, în funcție de durata ciclului de 
producție și de eficacitatea fermelor în prevenirea apariției de noi acarieni în halele lor. 

Care sunt riscurile asociate cu Exzolt? 

Nu există efecte secundare cunoscute. Pentru lista completă de restricții, consultați prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În Rezumatul caracteristicilor produsului și în prospectul pentru Exzolt au fost incluse informații 
referitoare la siguranță, printre care și măsurile de precauție care trebuie respectate de personalul 
medical și de proprietarii sau îngrijitorii de animale. 

Întrucât medicamentul veterinar poate fi ușor iritant pentru piele și/sau pentru ochi, trebuie evitat 
contactul cu pielea, ochii și mucoasele (suprafețele umede ale organismului, cum ar fi mucoasa 
bucală). În timpul manipulării medicamentului, persoanele în cauză nu trebuie să mănânce, să bea sau 
să fumeze. După utilizarea medicamentului trebuie spălate mâinile și pielea care a intrat în contact cu 
acesta. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. Este, de asemenea, 
timpul care trebuie să treacă, după administrarea medicamentului, înainte ca ouăle să poată fi utilizate 
pentru consum uman. 

Perioada de așteptare pentru carnea de la puii tratați cu Exzolt este de 14 zile. 

Perioada de așteptare pentru ouă de la găinile tratate cu Exzolt este de „zero” zile, ceea ce înseamnă 
că nu există o perioadă de așteptare obligatorie. 

De ce a fost aprobat Exzolt? 

Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției a hotărât că beneficiile Exzolt sunt 
mai mari decât riscurile asociate și a recomandat aprobarea utilizării sale în UE. 

Alte informații despre Exzolt 

Comisia Europeană a acordat o autorizație de introducere pe piață pentru Exzolt, valabilă pe întreg 
teritoriul UE, la 18/08/2017. 



EPAR-ul complet pentru Exzolt este disponibil pe site-ul agenției: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Pentru mai multe informații 
referitoare la tratamentul cu Exzolt, proprietarii sau îngrijitorii animalelor trebuie să citească 
prospectul sau să se adreseze medicului veterinar sau farmacistului. 

Prezentul rezumat a fost actualizat ultima dată în iunie 2017. 
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