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Sammanfattning av EPAR för allmänheten 

Exzolt 
fluralaner 

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Exzolt.  Det 
förklarar hur EMA bedömt detta veterinärmedicinska läkemedel för att rekommendera godkännande i 
EU och villkoren för att använda det. Syftet är inte att ge några praktiska råd om hur Exzolt ska 
användas. 

För praktisk information om hur Exzolt ska användas bör djurägare eller djurhållare läsa bipacksedeln. 
De kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal. 

Vad är Exzolt och vad används det för? 

Exzolt är ett veterinärmedicinskt läkemedel som används för att behandla angrepp av röda 
hönskvalster (Dermanyssus gallinae) hos unghöns, avelshöns och värphöns. Röda hönskvalster är en 
parasit som livnär sig på hönsblod. Angrepp av röda hönskvalster kan orsaka irritation och rastlöshet 
hos fågeln, med fjäderplockning och anemi (lågt antal röda blodkroppar). Även äggproduktionen kan 
drabbas. Exzolt innehåller den aktiva substansen fluralaner. 

Hur används Exzolt? 

Exzolt finns som en lösning för användning i dricksvatten och är receptbelagt. Exzolt tillsätts i 
dricksvatten vid två tillfällen, med sju dagars mellanrum. Tillräckligt med Exzolt tillsätts för att den 
mängd vatten som hönsen intar under en dag ska innehålla fullgod dos. I de fall en annan behandling 
är nödvändig ska intervallet mellan två behandlingar vara minst tre månader. 

Mer information finns i bipacksedeln. 

Hur verkar Exzolt? 

Den aktiva substansen i Exzolt, fluralaner, verkar som ett ”medel mot ektoparasiter”. Detta betyder att 
den dödar parasiter såsom kvalster som livnär sig på djurens hud. Fluralaner dödar kvalstren genom 
att verka på deras nervsystem efter att de intagit fåglarnas blod. Det verkar genom att störa 



överföringen av signaler mellan nervcellerna (neurotransmission) i parasiternas nervsystem, vilket gör 
att kvalstren paralyseras och dör. 

Vilken nytta med Exzolt har visats i studierna? 

Exzolt har undersökts i en studie av 9 gårdar med angrepp av röda hönskvalster, där varje gård hade 
två liknande hönshus med 550 till 100 000 höns per hönshus. Ett av hönshusen på varje gård 
behandlades med Exzolt, medan det andra hönshuset lämnades obehandlat. Exzolt minskade antalet 
kvalster med över 99 procent hos unghöns och avelshöns och med över 98 procent hos värphöns. 
Effekten varade i mellan 6 veckor och 8 månader, beroende på produktionscykelns längd och hur 
effektivt gårdarna förhindrade att nya kvalster åter kom in i deras hönshus. 

Vilka är riskerna med Exzolt? 

Det finns inga kända biverkningar. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Säkerhetsinformation har tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Exzolt. Där anges också 
de försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och djurägare eller djurhållare ska vidta. 

Eftersom det veterinärmedicinska läkemedlet kan vara lätt irriterande för huden och/eller ögonen ska 
kontakt med hud, ögon och slemhinnor (fuktiga kroppsytor såsom munslemhinnan) undvikas. Undvik 
att äta, dricka eller röka medan läkemedlet hanteras. Händer och hud som varit i kontakt med 
läkemedlet ska tvättas efter användning. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå efter det att läkemedlet administrerats och fram till dess djuret 
kan slaktas och köttet användas som livsmedel. Det är också den tid som ska gå från det att 
läkemedlet administrerats och fram till dess att äggen kan användas som livsmedel. 

Karenstiden för kött från höns som behandlats med Exzolt är 14 dagar. 

Karenstiden för ägg från höns som behandlats med Exzolt är noll dagar, vilket innebär att det inte finns 
någon obligatorisk väntetid. 

Varför godkänns Exzolt? 

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att nyttan med Exzolt är större än riskerna 
och rekommenderade att Exzolt skulle godkännas för försäljning i EU. 

Övrig information om Exzolt 

Den 18/08/2017 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Exzolt som 
gäller i hela EU. 

EPAR för Exzolt finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 
medicines/European public assessment reports. Mer information till djurägare eller djurhållare om hur 
Exzolt ska användas finns i bipacksedeln. Du kan också kontakta veterinär eller apotekspersonal. 

Denna sammanfattning uppdaterades senast i juni 2017. 
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