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Súhrn správy EPAR pre verejnosť 

Exzolt 
fluralaner 

Tento dokument je súhrn Európskej verejnej hodnotiacej správy (EPAR) o lieku Exzolt.  Vysvetľuje, 
akým spôsobom agentúra vyhodnotila tento veterinárny liek s cieľom odporučiť jeho registráciu 
v Európskej únii (EÚ) a podmienky jeho používania. Účelom tohto dokumentu nie je poskytnúť 
praktické rady o tom, ako používať liek Exzolt. 

Praktické informácie o používaní lieku Exzolt majitelia alebo chovatelia zvierat nájdu v písomnej 
informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika. 

Čo je liek Exzolt a na čo sa používa? 

Exzolt je veterinárny liek na liečbu hydiny napadnutej klieštikovcom kurím (staršie čmelíkom slepačím) 
(Dermanyssus gallinae), ktorý postihuje kurčatá (mladé sliepky), mládky a nosnice. Klieštikovec kurí 
je parazit, ktorí sa živí krvou sliepok. Napadnutie klieštikovcom kurím môže spôsobovať podráždenosť 
a nepokoj vtákov, ďobanie peria a anémiu (nízky počet červených krviniek). Môže napadnúť aj vajcia. 
Liek Exzolt obsahuje účinnú látku fluralaner. 

Ako sa liek Exzolt užíva? 

Liek Exzolt je k dispozícii vo forme roztoku na podanie v pitnej vode a jeho výdaj je viazaný na 
veterinárny predpis. Liek Exzolt sa pridáva do pitnej vody dvakrát s odstupom siedmich dní. Do 
objemu vody, ktorú budú kurčatá prijímať v priebehu jedného dňa, sa pridáva dostatočné množstvo 
lieku Exzolt, aby sa zaistilo požadované dávkovanie. Ak sa vyžaduje iný liečebný cyklus, interval medzi 
dvoma liečebnými cyklami musí byť aspoň 3 mesiace. 

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Akým spôsobom liek Exzolt účinkuje? 

Účinná látka lieku Exzolt, fluralaner, pôsobí ako tzv. ektoparaziticíd. Znamená to, že zabíja parazity, 
ako je klieštikovec, ktorý sa živia na pokožke zvierat. Fluralaner zabíja klieštikovce pôsobením na ich 



nervový systém potom, ako prijali krv kurčiat. Pôsobí tak, že narúša prenos signálov medzi nervovými 
bunkami (neurotransmisiu) v nervovom systéme parazitov, čo vedie k paralýze a smrti klieštikovcov. 

Aké prínosy lieku Exzolt boli preukázané v štúdiách? 

Liek Exzolt bol skúmaný v štúdiách uskutočnených v teréne na 9 farmách s hydinou postihnutou 
klieštikovcom kurím. Na každej farme sa nachádzali podobné budovy s kapacitou 550 
až 100 000 kurčiat. Kurčatá v jednej z budov na každej farme boli liečené liekom Exzolt, kurčatá 
v druhej budove liečené neboli . Liek Exzolt znížil výskyt klieštikovca na kurčatách a mládkach viac ako 
o 99 % a na nosniciach viac ako o 98 %. Doba účinnosti bola 6 týždňov až 8 mesiacov, v závislosti od 
dĺžky produkčného cyklu a účinnosti spôsobu predchádzania opätovnému napadnutiu novým 
klieštikovcom v daných budovách. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Exzolt? 

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii 
pre používateľov. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

Do súhrnu charakteristických vlastností lieku a písomnej informácie pre používateľov boli zahrnuté 
informácie o bezpečnosti lieku Exzolt vrátane príslušných opatrení, ktoré majú odborní veterinárni 
pracovníci a majitelia alebo chovatelia zvierat dodržiavať. 

Keďže veterinárny liek môže mierne dráždiť pokožku a/alebo oči, je potrebné vyhnúť sa kontaktu 
s pokožkou, očami a so sliznicou (vlhký povrch tela, ako je ústna sliznica). Osoby nesmú počas 
manipulácie s produktom jesť, piť alebo fajčiť. Po použití lieku si treba umyť ruky a pokožku, ktorá sa 
dostala do kontaktu s liekom. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. Ide tiež o čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako 
možno vajcia použiť na ľudskú spotrebu. 

Ochranná lehota pre mäso kurčiat liečených liekom Exzolt je 14 dní. 

Ochranná lehota pre vajcia kurčiat, ktoré boli liečené liekom Exzolt, je nula dní, čo znamená, že nie je 
stanovená povinná čakacia lehota. 

Prečo bol liek Exzolt povolený? 

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry rozhodol, že prínosy lieku Exzolt sú väčšie než 
riziká spojené s jeho používaním a odporučil jeho povolenie na používanie v EÚ. 

Ďalšie informácie o lieku Exzolt 

Dňa 18/08/2017 Európska komisia vydala povolenie na uvedenie lieku Exzolt na trh platné v celej 
Európskej únii. 

Úplné znenie správy EPAR o lieku Exzolt sa nachádza na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Ak majitelia 



alebo chovatelia zvierat potrebujú ďalšie informácie o liečbe liekom Exzolt, nájdu ich v písomnej 
informácii pre používateľa alebo sa môžu obrátiť na svojho veterinárneho lekára, resp. lekárnika. 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: jún 2017 
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