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Povzetek EPAR za javnost 

Exzolt 
fluralaner 

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Exzolt.  Pojasnjuje, 
kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila 
njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen 
zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi. 

Za praktične informacije o uporabi zdravila Exzolt naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za 
uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Kaj je zdravilo Exzolt in za kaj se uporablja? 

Exzolt je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zdravljenje infestacij z rdečimi 
pršicami perutnine (Dermanyssus gallinae) pri jarkicah (mladih piščancih ženskega spola), matičnih 
jatah in kokoših nesnicah. Rdeča pršica perutnine je parazit, ki se hrani s krvjo kokoši. Infestacije z 
rdečimi pršicami lahko povzročijo razdraženost in nemir ptičev, kljuvanje perja in anemijo (nizko 
število rdečih krvnih celic). Prizadeta je lahko tudi proizvodnja jajc. Zdravilo Exzolt vsebuje zdravilno 
učinkovino fluralaner. 

Kako se zdravilo Exzolt uporablja? 

Zdravilo Exzolt je na voljo v obliki raztopine za dajanje v vodo za pitje, njegovo predpisovanje in izdaja 
pa je le na recept. Zdravilo Exzolt se v pitno vodo doda dvakrat v razmiku sedmih dni. Doda se dovolj 
zdravila Exzolt, da se zagotovi potreben odmerek v količini vode, ki jo bodo piščanci zaužili v enem 
dnevu. Če je potreben še en cikel zdravljenja, mora interval med obema zdravljenjema znašati vsaj tri 
mesece. 

Za več informacij glejte navodilo za uporabo. 



Kako zdravilo Exzolt deluje? 

Zdravilna učinkovina v zdravilu Exzolt, fluralaner, deluje kot ektoparaziticid. To pomeni, da ubija 
parazite, kot so pršice, ki se hranijo na koži živali. Fluralaner ubija pršice tako, da deluje na njihov 
živčni sistem, potem ko so zaužile kri piščanca. Deluje tako, da ovira pot, po kateri potujejo signali med 
živčnimi celicami v živčnem sistemu zajedavcev, kar povzroči paralizo in pogin pršic. 

Kakšne koristi je zdravilo Exzolt izkazalo v študijah? 

Zdravilo Exzolt so raziskovali v terenski raziskavi, v katero je bilo vključenih devet farm, na katerih je 
prišlo do infestacije z rdečimi pršicami perutnine, vsaka pa je imela dva podobna hleva s 550 do 
100 000 piščanci na hlev. V enem od hlevov na vsaki farmi so bile živali zdravljene z zdravilom Exzolt, 
v drugem hlevu pa niso bile zdravljene. Zdravilo Exzolt je število pršic zmanjšalo za več kot 99 % pri 
jarkicah in matičnih jatah ter za več kot 98 % pri nesnicah. Učinkovitost je trajala od 6 tednov do 
8 mesecev, odvisno od dolžine proizvodnega ciklusa in tega, kako učinkovito so farme preprečevale 
ponovni vnos pršic v svoje hleve. 

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Exzolt? 

Znanih neželenih učinkov ni. Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V povzetek glavnih značilnosti zdravila Exzolt in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene 
informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in 
lastniki ali skrbniki živali. 

Ker je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini lahko rahlo dražilno za kožo in/ali oči, se je treba 
izogibati stiku s kožo, očmi in sluznicami (vlažnimi telesnimi površinami, kot je ustna sluznica). Pri 
ravnanju z zdravilom se ne sme jesti, piti ali kaditi. Roke in kožo, ki je prišla v stik z zdravilom, je treba 
po uporabi zdravila sprati. 

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko jajca uporabijo za 
prehrano ljudi. 

Karenca za meso piščancev, zdravljenih z zdravilom Exzolt, je 14 dni. 

Karenca za jajca piščancev, zdravljenih z zdravilom Exzolt, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne 
čakalne dobe. 

Zakaj je bilo zdravilo Exzolt odobreno? 

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi 
zdravila Exzolt večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o zdravilu Exzolt 

Evropska komisija je izdala dovoljenje za promet z zdravilom Exzolt, veljavno po vsej Evropski uniji 
18/08/2017. 



Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Exzolt je na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več 
informacij o zdravljenju z zdravilom Exzolt naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo 
ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom. 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen junija 2017. 
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