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LIITE I 
 

VALMISTEYHTEENVETO 
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1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille  
 
 
2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 
 
Yksi ml sisältää: 
 
Vaikuttava aine: 
10 mg fluralaneeri 
 
Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi. 
Liuos väriltään vaaleankeltaisesta tummankeltaiseen 
 
 
4. KLIINISET TIEDOT 
 
4.1 Kohde-eläinlajit 
 
Kana (nuoret kanat, siitoskanat/-kukot ja munivat kanat). 
 
4.2  Käyttöaiheet kohde-eläinlajeittain 
 
Kanapunkki (Dermanyssus gallinae) -tartunnan hoito nuorilla kanoilla, siitoskanoilla/-kukoilla ja 
munivilla kanoilla. 
 
4.3.  Vasta-aiheet 
 
Ei ole. 
 
4.4 Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain 
 
Seuraavia käytäntöjä tulee välttää, koska ne suurentavat resistenssin kehittymisriskiä ja voivat lopulta 
johtaa tehottomaan hoitoon: 

- liian usein ja toistuvasti samaan luokkaan kuuluvien akarisidien pitkittynyt käyttö 
- aliannostus, joka voi johtua väärin arvioidusta elopainosta, epäonnistuneesta annostelusta tai 

puutteellisesta annostelulaitteen kalibroinnista. 
 
4.5 Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet 
Tiukkaa bioturvallisuutta tulee noudattaa rakennus- ja tilatasolla uuden tartunnan estämiseksi. On 
välttämätöntä hoitaa muut tartunnan saaneet kanat läheisissä tuotantorakennuksissa, jotta voidaan 
varmistaa punkkipopulaatioiden pitkäaikainen häätö.  
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava  
Tämä eläinlääke voi lievästi ärsyttää ihoa ja/tai silmiä. 
Vältä valmisteen joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. 
Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet valmistetta. 
Pese kädet ja roiskeet iholle vedellä ja saippualla käytön jälkeen. 
Silmäroiskeissa huuhdo silmät välittömästi ja huolellisesti vedellä.  
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Vaateroiskeissa vaihda likaantuneet vaatteet puhtaisiin. 
 
4.6 Haittavaikutukset (yleisyys ja vakavuus) 
 
Ei tunneta. 
 
4.7 Käyttö tiineyden, imetyksen tai muninnan aikana 
 
Tämän eläinlääkevalmisteen turvallisuus on osoitettu munivilla kanoilla ja siitoskanoilla/-kukoilla. 
Valmistetta voidaan käyttää muninnan aikana.  
 
4.8 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset 
 
Ei tunneta. 
 
4.9 Annostus ja antotapa  
 
Sekoitetaan juomaveteen. 
 
Annos on 0,5 mg fluralaneeria elopainokiloa kohti (vastaten 0,05 ml valmistetta) annettuna kahdesti, 7 
päivän välein. Valmiste tulee annostella kahdesti täyden tehon saavuttamiseksi.  
 
Hoitojakso voidaan uusia aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua, mikäli tarpeen. 
 
Määritä ajan pituus (4 ja 24 tunnin välillä), jonka kuluessa lääkettä sisältävä vesi halutaan annostella 
hoitopäivänä. Ajan pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta linnut ennättävät saada tarvittavan annoksen. Arvioi 
edellisen päivän veden kulutuksen perusteella, kuinka paljon linnut juovat tämän jakson aikana. 
Valmiste lisätään siihen määrään vettä, jonka kanat juovat yhden päivän aikana. Lääkintäjakson aikana 
ei pidä olla tarjolla muuta juomalähdettä.  
 
Laske tarvittava valmisteen määrä hoidettavien lintujen yhteispainoon perustuen. Oikean annosmäärän 
varmistamiseksi yhteispaino tulee määrittää niin tarkasti kuin mahdollista ja annos mitata tarkalla 
mittalaitteella.  
 
Yhtä hoitopäivää varten tarvittava valmisteen määrä perustuu hoidettavien kanojen yhteispainoon (kg): 
 

Valmisteen määrä (ml) yhtä hoitopäivää varten = Hoidettavien kanojen yhteispaino (kg) x 
0,05 ml/kg 

 
Täten 500 ml valmistetta riittää hoitamaan 10 000 kg:n yhteismassan kanoja (esim. hoitaa 5000 
kappaletta 2 kg:n painoista kanaa) yhden hoitopäivän ajan. 
 
Seuraavia ohjeita tulee noudattaa annetussa järjestyksessä lääkeveden valmistamiseksi:  
• Varmista, että vesijärjestelmä toimii kunnolla ja ei vuoda. Varmista myös, että vesi tulee 

kaikkiin juomapisteisiin. 
• Valmista vesi molemmille hoitopäiville erikseen juuri ennen käyttöä. 

o Sekoita tarvittava määrä valmistetta veteen suuressa lääkesäiliössä tai tee kantaliuos 
pienenpään astiaan. Kantaliuos täytyy vielä laimentaa veteen ja annostella ajan kanssa, joko 
annostelijalla tai annospumpulla. Lisää valmiste ja vesi aina samaan aikaan vaahtoamista 
välttääksesi. On tärkeää huuhdella mittalaite, jota käytetään tarvittavan valmistemäärän 
mittaamiseen täytön aikana, jotta voidaan olla varma, että koko annos tyhjentyy 
lääkesäiliöön tai kantaliuokseen ja mittalaitteeseen ei jää jäämiä. Sekoita kantaliuoksen tai 
lääkesäiliön sisältöä varovasti, kunnes lääkevesi on tasalaatuinen. Liitä lääkesäiliö tai 
annostelija tai annospumppu vesijärjestelmään.  

• Varmista, että annospumppu on oikein asetettu annostelemaan lääkevettä halutulla ajanjaksolla 
(tuntimäärä).  
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• Pohjusta juomalinjasto lääkevedellä ja varmista, että lääkevesi on mennyt linjaston päähän 
saakka. Pohjustus täytyy toistaa molempina annostelukertoina.  

 
Täytä kantaliuosastia puhtaalla (ei sisällä lääkeainetta) vedellä ja huuhdo juomalinjasto jokaisen 
antokerran jälkeen.  
 
4.10 Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet) (tarvittaessa) 
 
Haittavaikutuksia ei havaittu 3-viikon ikäisillä ja aikuisilla kanoilla, kun käytettiin jopa 5-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 3 kertaa suosituksia pidempi.  
Haitallisia vaikutuksia munantuotantoon ei havaittu munivilla kanoilla, kun käytettiin jopa 5-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 3 kertaa suosituksia pidempi.  
Haitallisia vaikutuksia siitoskykyyn ei havaittu, kun siitoskanoille/-kukoille käytettiin 3-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 2 kertaa suosituksia pidempi. 
 
4.11 Varoaika  
 
Teurastus: 14 vrk 
Munat: Nolla vrk  
 
 
5.  FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 
 
Farmakoterapeuttinen ryhmä: Loislääkkeet, ulkoloislääkkeet systeemiseen käyttöön, isoksaksoliinit. 
ATCvet-koodi: QP53BE02. 
 
5.1  Farmakodynamiikka 
 
Fluralaneeri on akarisidi ja insektisidi, jolla on voimakas teho kanapunkkeihin, kun ne altistuvat 
vaikuttavalle aineelle imemisen kautta. Toisin sanoen sen vaikutus välittyy systeemisesti 
kohdeparasiitteihin.  
 
Fluralaneeri estää voimakkaasti osaa niveljalkaisten hermostojärjestelmää toimimasta estämällä 
antagonistin tavoin ligandien säätelemien kloridi-ionikanavien toimintaa (GABA-reseptori ja 
glutamaatti-reseptori). Kirppujen ja kärpästen GABA-reseptoreihin kohdistuneessa molekulaarisessa 
tutkimuksessa havaittiin, että dieldriini-resistenssillä ei ole vaikutusta fluralaneerin tehoon. 
 
Teho Dermanyssus gallinae -punkkeja vastaan saavutettiin 4 tunnin sisällä punkkien kiinnittymisestä.  
 
Hoito tappaa kiinnittyneet punkit ja lopettaa naaraspunkkien munantuotannon 15 päivän aikana 
ensimmäisestä annostelusta. Näin katkaistaan punkkien elinkierto.  
 
In vitro -tutkimukset osoittavat, että fluralaneeri on tehokas loisiin, joilla on todettu resistenssiä 
kenttäolosuhteissa mm. organofostaatteja, pyretroideja ja karbamaatteja vastaan.  
 
Useilla kaupallisilla munantuotantotiloilla EU:ssa tehdyssä kenttätutkimuksessa osoitettiin, että 
punkkien poisto infestoituneista kanoista lääkehoidolla on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 
eläimen hyvinvoinnin paranemista osoittaviin kanojen käyttäytymismuutoksiin (yöllisen toiminnan, 
pään raapimisen ja ravistelun väheneminen ja oman höyhenpuvun sukiminen öisin ja päivisin) sekä 
veren kortikosteroidipitoisuuden pienenemiseen.  
 
5.2 Farmakokinetiikka 
 
Fluralaneeri imeytyy nopeasti lääkevedestä suun kautta annettuna ja saavuttaa maksimipitoisuuden 
plasmassa 36 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta ja 12 tunnin kuluttua toisesta annoksesta. 
Biologinen hyötyosuus on suuri, arviolta noin 91 % suun kautta annetusta annoksesta imeytyy. 
Fluralaneeri sitoutuu voimakkaasti proteiineihin. Fluralaneeri jakautuu kehoon laajalti ja sen 
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suurimmat pitoisuudet kertyvät maksaan ja ihoon/rasvaan. Merkittäviä aineenvaihduntatuotteita ei ole 
havaittu kanoilla ja fluralaneeri erittyy pääasiassa maksan kautta. Eliminaation puoliintumisaika on 
noin 5 vuorokautta suun kautta annostelusta.  
 
Ympäristövaikutukset 
 
Fluralaneerin on todettu olevan hyvin kestävä maaperässä, sekä aerobisissa että anaerobisissa 
olosuhteissa. Fluralaneeri hajoaa vedenalaisessa pohjasedimentissä anaerobisissa olosuhteissa, kun 
taas aerobisissa olosuhteissa sen on todettu olevan hyvin kestävä.  
 
 
6. FARMASEUTTISET TIEDOT 
 
6.1 Apuaineet 
 
Alfa-tokoferoli (all-rac-α-tokoferoli) 
Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri 
Polysorbaatti 80 
 
6.2 Tärkeimmät yhteensopimattomuudet 
 
Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden 
eläinlääkevalmisteiden kanssa. 
 
6.3 Kestoaika 
 
Avaamattoman pakkauksen kestoaika: 3 vuotta. 
Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 1 vuosi. 
Ohjeiden mukaan laimennetun valmisteen kestoaika: 24 tuntia. 
 
6.4 Säilytystä koskevat erityiset varotoimet 
 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
 
6.5 Pakkaustyyppi ja sisäpakkauksen kuvaus  
 
Väritön HDPE-pullo, joka on suljettu alumiini/polyesterikalvolla ja sinisellä lapsiturvallisella 
polypropeleenikierrekorkilla (yhden litran tai 4 litran pakkauskoot) 
tai tyypin III lasinen meripihkan värinen pullo, joka on suljettu valkoisella polypropeeni/polyeteeni 
(PP/PE) lapsiturvallisella kierrekorkilla, jossa pienitiheyksinen PE/alumiinikalvo/PE-päällystetty 
vuoraus (50 ml:n pakkauskoko). 
Pakkauskoko: 50 ml, 1 litran tai 4 litran pullo 
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 
6.6 Erityiset varotoimet käyttämättömien lääkevalmisteiden tai niistä peräisin olevien 

jätemateriaalien hävittämiselle 
 
Exzolt-valmistetta ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita 
vesieläviä. 
Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä 
paikallisten määräysten mukaisesti. 
 
 
7. MYYNTILUVAN HALTIJA 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
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5831 AN Boxmeer 
Alankomaat 
 
 
8. MYYNTILUVAN NUMEROT 
 
EU/2/17/212/001-003 
 
 
9. ENSIMMÄISEN MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ 

/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
Ensimmäisen myyntiluvan myöntämispäivämäärä: 18/08/2017 
 
 
10. TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
PP/KK/VVVV 
 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevaa yksityiskohtaista tietoa on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilla osoitteessa http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
MYYNTIÄ, TOIMITTAMISTA JA/TAI KÄYTTÖÄ KOSKEVA KIELTO 
 
Ei oleellinen. 
 

 

http://www.ema.europa.eu/
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LIITE II  
 

A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI 

RAJOITUKSET 
 
C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ  
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A. ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTAJA 
 
Erän vapauttamisesta vastaavan valmistajan nimi ja osoite: 
 
Intervet Productions S.A. 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Ranska 
 
 
B. TOIMITTAMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT EHDOT TAI RAJOITUKSET 
 
Eläinlääkemääräys. 
 
 
C. SELVITYS JÄÄMIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ 
 
Seuraava Exzolt-valmisteen sisältämä aine on sallittu aine Komission asetuksen (EY) N:o 37/2010 
liitteen taulukon 1 mukaisesti: 
 
Farmakologisesti 
vaikuttava aine 

Merkkijäämä Eläin- 
lajit 

Jäämien 
enimmäis-
määrä 

Kohde-kudos Muut 
säännökset 

Farmakoterape
uttinen ryhmä 

Fluralaneeri Fluralaneeri Kana 65 µg/kg 
650 µg/kg 
 
 
650 µg/kg 
420 µg/kg 
1300 µg/kg 

Lihakset 
Iho ja 
luontainen rasva 
Maksa 
Munuaiset 
Munat 

Ei 
saatavilla 

Loislääkkeet 
/Aineet 
ulkoloisia 
vastaan 

 
Valmisteyhteenvedon kappaleessa 6.1. luetellut apuaineet ovat sallittuja aineita, joille Komission 
asetuksen 37/2010 liitteen taulukon 1 mukaisesti ei tarvita jäämien enimmäismäärää tai niiden ei 
katsota kuuluvan Asetuksen (EU) No 470/2009 soveltamisalaan kun niitä käytetään kuten tässä 
eläinlääkevalmisteessa. 
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LIITE III 
 

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 
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A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 
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ULKOPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT 
 
KOTELO (vain 50 ml:n pakkauskoko) 
 
 
1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 
fluralaneeri 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)  
 
10 mg/ml fluralaneeri 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi 
 
 
4. PAKKAUSKOKO 
 
50 ml 
 
 
5. KOHDE-ELÄINLAJI(T) 
 
Kana (nuoret kanat, siitoskanat/-kukot ja munivat kanat). 
 
 
6. KÄYTTÖAIHEET 
 
 
 
7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT) 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
Varoajat: 
Teurastus: 14 vrk. 
Munat: Nolla vrk. 
 
 
9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET) 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
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EXP {KK/VVVV} 
Käytä avattu pullo 1 vuoden kuluessa. 
Käytä laimennettu liuos 24 tunnin kuluessa.  
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
 
 
12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN 

JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN  
 
Eläimille. Reseptivalmiste. 
 
 
14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.” 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
 
 
15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE  
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Alankomaat 
 
 
16. MYYNTILUPIEN NUMEROT 
 
EU/2/17/212/003 
 
 
17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO  
 
Lot  
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PIENISSÄ SISÄPAKKAUSYKSIKÖISSÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN SEURAAVAT 
TIEDOT 
 
PULLON ETIKETTI (vain 50 ml:n pakkauskoko) 
 
 
1. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 
fluralaneeri 
 

 
 
2. VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MÄÄRÄT 
 
10 mg/ml fluralaneeri 
 
 
3. SISÄLLÖN PAINO, TILAVUUS TAI ANNOSMÄÄRÄ 
 
50 ml 
 
 
4. ANTOREITIT 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi 
 
 
5. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
Varoajat: 
Teurastus: 14 vrk 
Munat: Nolla vrk  
 
 
6. ERÄNUMERO 
 
Lot {numero} 
 
 
7. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
Käytä avattu pakkaus 1 vuoden kuluessa. Käytä laimennettu liuos 24 tunnin kuluessa.  
 
 
8. MERKINTÄ “ELÄIMILLE” 
 
Eläimille. 
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SISÄPAKKAUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT 
 
Pullo (1 tai 4 litran pakkauskoko) 
 
 
1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI 
 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 
fluralaneeri 
 
 
2. VAIKUTTAVA(T) AINE(ET)  
 
10 mg/ml fluralaneeri 
 
 
3. LÄÄKEMUOTO 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi 
 
 
4. PAKKAUSKOKO 
 
1 litra 
4 litraa 
 
 
5. KOHDE-ELÄINLAJI(T) 
 
Kana (nuoret kanat, siitoskanat/-kukot ja munivat kanat). 
 
 
6. KÄYTTÖAIHEET 
 
 
 
7. ANTOTAPA JA ANTOREITTI(ANTOREITIT) 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
 
 
8. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
Varoajat: 
Teurastus: 14 vrk. 
Munat: Nolla vrk. 
 
 
9. TARVITTAESSA ERITYISVAROITUS(ERITYISVAROITUKSET) 
 
Lue pakkausseloste ennen käyttöä. 
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10. VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄMÄÄRÄ 
 
EXP {KK/VVVV} 
Käytä avattu pullo 1 vuoden kuluessa. 
Käytä laimennettu liuos 24 tunnin kuluessa.  
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
 
 
12. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Hävittäminen: Lue pakkausseloste. 
 
 
13. MERKINTÄ “ELÄIMILLE”, TOIMITTAMISLUOKITTELU SEKÄ TOIMITTAMISEN 

JA KÄYTÖN EHDOT JA RAJOITUKSET, JOS TARPEEN  
 
Eläimille. Reseptivalmiste. 
 
 
14. MERKINTÄ “EI LASTEN NÄKYVILLE EIKÄ ULOTTUVILLE.” 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
 
 
15. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE  
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Alankomaat 
 
 
16. MYYNTILUPIEN NUMEROT 
 
EU/2/17/212/001 (1 litra) 
EU/2/17/212/002 (4 litraa) 
 
 
17. VALMISTAJAN ERÄNUMERO  
 
Lot {numero} 
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B. PAKKAUSSELOSTE 
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PAKKAUSSELOSTE (50 ml:n pakkauskoko) 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 

 
1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA 

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, 
JOS ERI 

 
Myyntiluvan haltija: 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Alankomaat 
 
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Ranska 
 
 
2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 
fluralaneeri 
 
 
3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET 
 
1 ml sisältää: 
 
Vaikuttava aine: 
Fluralaneeri     10 mg. 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi. 
Liuos on väriltään vaaleankeltaisesta tummankeltaiseen  
 
 
4. KÄYTTÖAIHEET 
 
Kanapunkki (Dermanyssus gallinae) -tartunnan hoito nuorilla kanoilla, siitoskanoilla/-kukoilla ja 
munivilla kanoilla. 
 
 
5. VASTA-AIHEET 
 
Ei ole. 
 
 
6. HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Ei tunneta. 
Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet 
sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi 
 
 
7. KOHDE-ELÄINLAJI(T) 
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Kana (nuoret kanat, siitoskanat/-kukot ja munivat kanat). 
 
 
8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN 
 
Sekoitetaan juomaveteen. 
 
Annos on 0,5 mg fluralaneeria elopainokiloa kohti (vastaten 0,05 ml valmistetta) annettuna kahdesti, 7 
päivän välein. Valmiste tulee annostella kahdesti täyden tehon saavuttamiseksi. Hoitojakso voidaan 
uusia aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua, mikäli tarpeen. 
 
 
9. ANNOSTUSOHJEET 
 
Määritä ajan pituus (4 ja 24 tunnin välillä), jonka kuluessa lääkettä sisältävä vesi halutaan annostella. 
Ajan pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta linnut ennättävät saada tarvittavan annoksen. Arvioi edellisen 
päivän veden kulutuksen perusteella, kuinka paljon linnut juovat tämän jakson aikana. Valmiste 
lisätään siihen määrään vettä, jonka kanat juovat yhden päivän aikana. Lääkintäjakson aikana ei pidä 
olla tarjolla muuta juomalähdettä.  
 
Laske tarvittava valmisteen määrä hoidettavien lintujen yhteispainoon perustuen. Oikean annosmäärän 
varmistamiseksi yhteispaino tulee määrittää niin tarkasti kuin mahdollista ja annos mitata niin tarkasti 
kuin mahdollista.  
 
Yhtä hoitopäivää varten tarvittava valmisteen määrä perustuu hoidettavien kanojen yhteispainoon (kg): 
 
Valmisteen määrä (ml) yhtä hoitopäivää varten = Hoidettavien kanojen yhteispaino (kg) x 0,05 
ml/kg 
 
Esimerkiksi 1 ml valmistetta riittää hoitamaan 20 kg:n yhteismassan kanoja (esim. hoitaa 10 kappaletta 
kahden kg:n painoista kanaa) yhden hoitopäivän ajan. Koko hoito sisältää 2 annosta, jotka tulee antaa 
7 päivän välein. 
 
Seuraavia ohjeita tulee noudattaa lääkeveden valmistamiseksi:  
• Varmista, että vesijärjestelmä toimii kunnolla ja ei vuoda. 
• Valmista vesi molemmille hoitopäiville erikseen juuri ennen käyttöä. 

o Sekoita tarvittava määrä valmistetta tarvittavaan määrään vettä mittalaitteessa. 
o Lisää valmiste ja vesi yhtä aikaa vaahtoamisen välttämiseksi. 
o Sekoita seosta varovaisesti, kunnes lääkevesi on tasalaatuinen.  
o On tärkeää huuhdella valmisteen mittaamiseen käytetty laite vedellä, jotta voidaan varmistaa, 

että kanat saavat koko annoksen ja mittalaitteeseen ei jää jäämiä. Lisää huuhteluvesi juoma-
astiaan. 

o Varmista, että lääkevesi jakaantuu tasaisesti kaikkiin juoma-astioihin.  
 
 
10. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
Teurastus: 14 vrk 
Munat: Nolla vrk. 
 
 
11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu pullossa 
merkinnän EXP jälkeen. 
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Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 1 vuosi. 
Ohjeiden mukaan laimennetun valmisteen kestoaika: 24 tuntia. 
 
 
12. ERITYISVAROITUKSET 
 
Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain: 
Seuraavia käytäntöjä tulee välttää, koska ne suurentavat resistenssin kehittymisriskiä ja voivat lopulta 
johtaa tehottomaan hoitoon: 

- liian usein ja toistuvasti samaan luokkaan kuuluvien akarisidien pitkittynyt käyttö 
- aliannostus, joka voi johtua väärin arvioidusta elopainosta, epäonnistuneesta annostelusta tai 

puutteellisesta annostelulaitteen kalibroinnista. 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: 
Noudata sopivia menetelmiä, jotta varmistetaan pitkäaikainen punkkien häätö ja uusi tartunta 
hoidetussa parvessa. Olennaista on estää yhteys mahdollisesti tartunnan saaneisiin lintuihin ja hoitaa 
kaikki hoidetun parven läheisyydessä olevat tartunnan saaneet parvet.  
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: 
Tämä eläinlääke voi lievästi ärsyttää ihoa ja/tai silmiä. 
Vältä valmisteen joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. 
Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet valmistetta. 
Pese kädet ja roiskeet iholle vedellä ja saippualla käytön jälkeen. 
Silmäroiskeissa huuhdo silmät välittömästi ja huolellisesti vedellä.  
Vaateroiskeissa vaihda likaantuneet vaatteet puhtaisiin. 
 
Hedelmällisyys ja munivat linnut: 
Tämän eläinlääkevalmisteen turvallisuus on osoitettu munivilla kanoilla ja siitoskanoilla/-kukoilla. 
Valmistetta voidaan käyttää muninnan aikana. 
 
Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): 
Haittavaikutuksia ei havaittu 3-viikon ikäisillä ja aikuisilla kanoilla, kun käytettiin jopa 5-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 3 kertaa suosituksia pidempi.  
Haitallisia vaikutuksia munantuotantoon ei havaittu munivilla kanoilla, kun käytettiin jopa 5-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 3 kertaa suosituksia pidempi.  
Haitallisia vaikutuksia siitoskykyyn ei havaittu, kun siitoskanoille/-kukoille käytettiin 3-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 2 kertaa suosituksia pidempi. 
 
Yhteensopimattomuudet: 
Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden 
eläinlääkevalmisteiden kanssa. 
 
 
13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Exzolt-valmiste ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita 
vesieläviä. 
 
Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. 
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu 
ympäristön suojelemiseksi. 
 
 
14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY 
 
PP/KK/VVVV 



20 

 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. MUUT TIEDOT 
 
Pullo: 50 ml, 1 litra tai 4 litraa.  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 
Ympäristövaikutukset 
Fluralaneerin on todettu olevan hyvin kestävä maaperässä, sekä aerobisissa että anaerobisissa 
olosuhteissa. Fluralaneeri hajoaa vedenalaisessa pohjasedimentissä anaerobisissa olosuhteissa, kun 
taas aerobisissa olosuhteissa sen on todettu olevan hyvin kestävä.  
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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PAKKAUSSELOSTE (1 ja 4 litran pakkauskoot) 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 

 
1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA 

VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, 
JOS ERI 

 
Myyntiluvan haltija: 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Alankomaat 
 
Erän vapauttamisesta vastaava valmistaja: 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Ranska 
 
 
2. ELÄINLÄÄKEVALMISTEEN NIMI 
 
Exzolt 10 mg/ml liuos juomaveteen sekoitettavaksi kanoille 
fluralaneeri 
 
 
3. VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET 
 
1 ml sisältää: 
 
Vaikuttava aine: 
Fluralaneeri     10 mg. 
 
Liuos juomaveteen sekoitettavaksi. 
Liuos on väriltään vaaleankeltaisesta tummankeltaiseen  
 
 
4. KÄYTTÖAIHEET 
 
Kanapunkki (Dermanyssus gallinae) -tartunnan hoito nuorilla kanoilla, siitoskanoilla/-kukoilla ja 
munivilla kanoilla. 
 
 
5. VASTA-AIHEET 
 
Ei ole. 
 
 
6. HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Ei tunneta. 
Jos havaitset haittavaikutuksia, myös sellaisia joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, tai olet 
sitä mieltä että lääke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta eläinlääkärillesi 
 
 
7. KOHDE-ELÄINLAJI(T) 
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Kana (nuoret kanat, siitoskanat/-kukot ja munivat kanat). 
 
 
8. ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-ELÄINLAJEITTAIN 
 
Sekoitetaan juomaveteen. 
 
Annos on 0,5 mg fluralaneeria elopainokiloa kohti (vastaten 0,05 ml valmistetta) annettuna kahdesti, 7 
päivän välein. Valmiste tulee annostella kahdesti täyden tehon saavuttamiseksi. Hoitojakso voidaan 
uusia aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua, mikäli tarpeen. 
 
 
9. ANNOSTUSOHJEET 
 
Määritä ajan pituus (4 ja 24 tunnin välillä), jonka kuluessa lääkettä sisältävä vesi halutaan annostella. 
Ajan pitää olla tarpeeksi pitkä, jotta linnut ennättävät saada tarvittavan annoksen. Arvioi edellisen 
päivän veden kulutuksen perusteella, kuinka paljon linnut juovat tämän jakson aikana. Valmiste 
lisätään siihen määrään vettä, jonka kanat juovat yhden päivän aikana. Lääkintäjakson aikana ei pidä 
olla tarjolla muuta juomalähdettä.  
 
Laske tarvittava valmisteen määrä hoidettavien lintujen yhteispainoon perustuen. Oikean annosmäärän 
varmistamiseksi yhteispaino tulee määrittää niin tarkasti kuin mahdollista ja annos mitata tarkalla 
mittalaitteella.  
 
Yhtä hoitopäivää varten tarvittava valmisteen määrä perustuu hoidettavien kanojen yhteispainoon (kg): 
 
Valmisteen määrä (ml) yhtä hoitopäivää varten = Hoidettavien kanojen yhteispaino (kg) x 0,05 
ml/kg 
 
Täten 500 ml valmistetta riittää hoitamaan 10 000 kg:n yhteismassan kanoja (esim. hoitaa 5000 
kappaletta kahden kg:n painoista kanaa) yhden hoitopäivän ajan. 
 
Seuraavia ohjeita tulee noudattaa annetussa järjestyksessä lääkeveden valmistamiseksi:  
• Varmista, että vesijärjestelmä toimii kunnolla ja ei vuoda. Varmista myös, että vesi tulee 

kaikkiin juomapisteisiin. 
• Valmista vesi molemmille hoitopäiville erikseen juuri ennen käyttöä. 

o Sekoita tarvittava määrä valmistetta veteen suuressa lääkesäiliössä tai tee kantaliuos 
pienenpään astiaan. Kantaliuos täytyy vielä laimentaa veteen ja annostella ajan kanssa, joko 
annostelijalla tai annospumpulla. Lisää valmiste ja vesi aina samaan aikaan vaahtoamista 
välttääksesi. On tärkeää huuhdella mittalaite, jota käytetään tarvittavan valmistemäärän 
mittaamiseen täytön aikana, jotta voidaan olla varma, että koko annos tyhjentyy 
lääkesäiliöön tai kantaliuokseen ja mittalaitteeseen ei jää jäämiä. Sekoita kantaliuoksen tai 
lääkesäiliön sisältöä varovasti, kunnes lääkevesi on tasalaatuinen. Liitä lääkesäiliö tai 
annostelija tai annospumppu vesijärjestelmään.  

• Varmista, että annospumppu on oikein asetettu annostelemaan lääkevettä halutulla ajanjaksolla 
(tuntimäärä).  

• Pohjusta juomalinjasto lääkevedellä ja varmista, että lääkevesi on mennyt linjaston päähän 
saakka. Pohjustus täytyy toistaa molempina annostelukertoina.  

 
Täytä varastoliuosastia puhtaalla (ei sisällä lääkeainetta) vedellä ja huuhdo juomalinjasto jokaisen 
antokerran jälkeen.  
 
 
10. VAROAIKA (VAROAJAT) 
 
Teurastus: 14 vrk 
Munat: Nolla vrk. 
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11. SÄILYTYSOLOSUHTEET 
 
Ei lasten näkyville eikä ulottuville. 
Ei erityisiä säilytysohjeita. 
Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu pullossa 
merkinnän EXP jälkeen. 
Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 1 vuosi. 
Ohjeiden mukaan laimennetun valmisteen kestoaika: 24 tuntia. 
 
 
12. ERITYISVAROITUKSET 
 
Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain: 
Seuraavia käytäntöjä tulee välttää, koska ne suurentavat resistenssin kehittymisriskiä ja voivat lopulta 
johtaa tehottomaan hoitoon: 

- liian usein ja toistuvasti samaan luokkaan kuuluvien akarisidien pitkittynyt käyttö 
- aliannostus, joka voi johtua väärin arvioidusta elopainosta, epäonnistuneesta annostelusta tai 

puutteellisesta annostelulaitteen kalibroinnista. 
 
Eläimiä koskevat erityiset varotoimet: 
Tiukkaa bioturvallisuutta tulee noudattaa rakennus- ja tilatasolla uuden tartunnan estämiseksi. On 
välttämätöntä hoitaa muut tartunnan saaneet kanat läheisissä tuotantorakennuksissa, jotta voidaan 
varmistaa punkkipopulaatioiden pitkäaikainen häätö.  
 
Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: 
Tämä eläinlääke voi lievästi ärsyttää ihoa ja/tai silmiä. 
Vältä valmisteen joutumista iholle, silmiin tai limakalvoille. 
Älä syö, juo tai tupakoi, kun käsittelet valmistetta. 
Pese kädet ja roiskeet iholle vedellä ja saippualla käytön jälkeen. 
Silmäroiskeissa huuhdo silmät välittömästi ja huolellisesti vedellä.  
Vaateroiskeissa vaihda likaantuneet vaatteet puhtaisiin. 
 
Hedelmällisyys ja munivat linnut: 
Tämän eläinlääkevalmisteen turvallisuus on osoitettu munivilla kanoilla ja siitoskanoilla/-kukoilla. 
Valmistetta voidaan käyttää muninnan aikana. 
 
Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastalääkkeet): 
Haittavaikutuksia ei havaittu 3-viikon ikäisillä ja aikuisilla kanoilla, kun käytettiin jopa 5-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 3 kertaa suosituksia pidempi.  
Haitallisia vaikutuksia munantuotantoon ei havaittu munivilla kanoilla, kun käytettiin jopa 5-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 3 kertaa suosituksia pidempi.  
Haitallisia vaikutuksia siitoskykyyn ei havaittu, kun siitoskanoille/-kukoille käytettiin 3-kertaisia 
suositusannoksia ja hoidon kesto oli 2 kertaa suosituksia pidempi. 
 
Yhteensopimattomuudet: 
Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, eläinlääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden 
eläinlääkevalmisteiden kanssa. 
 
 
13. ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI 

LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI 
 
Exzolt-valmiste ei saa joutua vesistöihin, sillä se saattaa vahingoittaa kaloja tai vesistöjen muita 
vesieläviä. 
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Lääkkeitä ei saa heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. 
Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä eläinlääkäriltäsi. Nämä toimenpiteet on tarkoitettu 
ympäristön suojelemiseksi. 
 
 
14. PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY 
 
PP/KK/VVVV 
 
Tätä eläinlääkevalmistetta koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla Euroopan lääkeviraston 
verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. MUUT TIEDOT 
 
Pullo: 50 ml, 1 litra tai 4 litraa.  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla. 
 
Ympäristövaikutukset 
Fluralaneerin on todettu olevan hyvin kestävä maaperässä, sekä aerobisissa että anaerobisissa 
olosuhteissa. Fluralaneeri hajoaa vedenalaisessa pohjasedimentissä anaerobisissa olosuhteissa, kun 
taas aerobisissa olosuhteissa sen on todettu olevan hyvin kestävä.  
 
 

http://www.ema.europa.eu/
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