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Резюме на EPAR за обществено ползване 

Exzolt 
fluralaner 

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен доклад за оценка (EPAR) за 
Exzolt.  В него се разяснява как Агенцията е оценила ветеринарномедицинския продукт (ВМП), за 
да препоръча лицензиране за употреба в Европейския съюз (ЕС) и условия на употреба. 
Документът не е предназначен да предоставя практически съвети относно употребата на Exzolt. 

За практическа информация относно употребата на Exzolt собствениците на животни или 
животновъдите следва да прочетат листовката или да се свържат с ветеринарен лекар или 
фармацевт. 

Какво представлява Exzolt и за какво се използва? 

Exzolt е ветеринарномедицински продукт, който се използва за третиране на заразени с 
кокошинки (Dermanyssus gallinae) ярки (млади женски пилета), родителски стада и 
кокошки-носачки. Кокошинката е паразит, който се храни с кръвта на кокошки. Заразяването с 
кокошинки може да причини дразнене и неспокойствие на птиците, кълване на пера и анемия 
(нисък брой на червените кръвни клетки). Възможно е да бъде засегнато и снасянето на яйца. 
Exzolt съдържа активната субстанция флураланер (fluralaner). 

Как се използва Exzolt? 

Exzolt се предлага под формата на разтвор за употреба във вода за пиене и се отпуска по 
лекарско предписание. Exzolt се добавя към водата за пиене два пъти, през интервал от седем 
дни. Добавя се достатъчно количество Exzolt, за да се гарантира, че необходимата доза присъства 
в количеството вода, която пилетата ще изконсумират за един ден. Ако е необходим друг курс на 
третиране, интервалът между двата курса на лечение трябва да е поне 3 месеца. 

За повече информация вижте листовката. 



Как действа Exzolt? 

Активната субстанция в Exzolt, флураланер, действа като „ектопаразитицид“. Това означава, че 
той убива паразити от рода на кокошинките, които се хранят върху кожата на животните. 
Флураланер убива кокошинките като действа върху тяхната нервна система след като са 
погълнали от кръвта на пилетата. Той действа, като влияе на начина, по който се предават 
сигналите между нервните клетки (невротрансмисия) в нервната система на паразитите, което 
води до парализа и смърт на паразитите. 

Какви ползи от Exzolt са установени в проучванията? 

Exzolt е проучен в едно полево проучване, обхващащо 9 ферми, заразени с кокошинки, всяка с 
две подобни помещения с от 550 до 100 000 пилета в помещение. Едно от помещенията във всяка 
ферма се третира с Exzolt, а другото помещение не се третира. Exzolt намалява броя на 
кокошинките с над 99% при ярките и родителските стада и с над 98% при кокошките-носачки. 
Продължителността на ефективността е между 6 седмици и 8 месеца, в зависимост от дължината 
на производствения цикъл и това доколко ефективно фермите предотвратяват повторно 
попадане на нови кокошинки в техните помещения. 

Какви са рисковете, свързани с Exzolt? 

Не са известни неблагоприятни лекарствени реакции. За пълния списък на ограниченията вижте 
листовката. 

Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага 
ветеринарномедицинския продукт или влиза в контакт с животното? 

Информация за безопасността е включена в кратката характеристика на продукта и в листовката 
за Exzolt, включително подходящи предпазни мерки за здравните специалисти и собствениците 
на животни или животновъдите. 

Тъй като ветеринарномедицинският продукт може леко да дразни кожата и/или очите, трябва да 
се избягва контакт с кожата, очите и лигавиците (влажни телесни повърхности, като вътрешната 
част на устата). Не яжте, не пийте и не пушете, докато работите с продукта. Ръцете и кожата, 
която е влязла в контакт с продукта, трябва да се измиват след използване на продукта. 

Какъв е карентният срок при животни, отглеждани за производство на 
храни? 

Карентният срок е необходимият период след приема на ветеринарномедицинския продукт, 
преди животното да бъде допуснато за клане и месото му да бъде използвано за консумация от 
хора. Това е също необходимият период след прилагане на ветеринарномедицинския продукт, 
преди яйцата да могат да бъдат използвани за консумация от хора. 

Карентният срок за месо от пилета, третирани с Exzolt, е 14 дни. 

Карентният срок за яйца от пилета, третирани с Exzolt, е „нула“ дни, което означава, че не е 
необходим период на изчакване. 



Защо Exzolt е лицензиран за употреба? 

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) на Агенцията реши, че 
ползите от Exzolt са по-големи от рисковете, и препоръча Exzolt да бъде лицензиран за употреба 
в ЕС. 

Допълнителна информация за Exzolt? 

На 18/08/2017 Европейската комисия издава лиценз за употреба на Exzolt, валиден в 
Европейския съюз. 

Пълният текст на EPAR за Exzolt може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find 
medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. За повече информация относно 
третирането с Exzolt собствениците на животни или животновъдите следва да прочетат 
листовката или да попитат ветеринарен лекар или фармацевт. 

Дата на последно актуализиране на текста: юни 2017. 
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