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1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Kiekviename ml yra 
 
veikliosios medžiagos: 
10 mg fluralanero. 
 
Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p. 
 
 
3. VAISTO FORMA 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu. 
Nuo šviesiai geltonos iki tamsiai geltonos spalvos tirpalas. 
 
 
4. KLINIKINIAI DUOMENYS 
 
4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys) 
 
Vištos (vištaitės, veislinės vištos ir vištos dedeklės). 
 
4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis 
 
Paukštinėmis erkėmis (Dermanyssus gallinae) užsikrėtusioms vištaitėms, veislinėms vištoms ir 
vištoms dedeklėms gydyti. 
 
4.3. Kontraindikacijos 
 
Nėra. 
 
4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
 
Reikia vengti toliau nurodytų veiksmų, nes jie padidina atsparumo išsivystymo riziką ir galiausiai 
galėtų nulemti gydymo neveiksmingumą: 
- per dažnas ir pakartotinis tos pačios klasės akaricidų naudojimas ilgesnį laiko tarpą, 
- per mažų dozių naudojimas dėl neteisingai nustatyto kūno svorio, neteisingo vaisto naudojimo ar 
nekalibruoto tūrio matavimo prietaiso.  
 
4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės 
 
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
 
Paukštidėse ir visame ūkyje turi būti įdiegtos griežtos biosaugos priemonės, siekiant išvengti 
pakartotinio gydytų paukščių užsikrėtimo. Siekiant užtikrinti ilgalaikę erkių populiacijos kontrolę 
paukštidėje, kurioje taikytas gydymas, būtina gydyti bet kuriuos kitus užsikrėtusius aplinkinių 
paukštidžių paukščius. 
 
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
 
Šis veterinarinis vaistas gali šiek tiek dirginti odą ir (arba) akis. 
Reikia vengti sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis. 
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Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. 
Panaudojus vaistą, būtina nusiplauti rankas ir užterštą odą su muilu ir vandeniu. 
Patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu. 
Jei vaistas išsiliejo, reikia nusivilkti užterštus rūbus. 
 
4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas) 
 
Nežinoma. 
 
4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu 
 
Veterinarinio vaisto saugumas dedeklėms ir veislinėms vištoms buvo įrodytas. Vaistą galima naudoti 
kiaušinių dėjimo metu. 
 
4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos 
 
Nežinoma. 
 
4.9. Dozės ir naudojimo būdas 
 
Naudoti su geriamuoju vandeniu. 
 
Dozė yra 0,5 mg fluralanero 1 kg kūno svorio (atitinka 0,05 ml vaisto), naudojama du kartus kas 
7 dienas. Turi būti skirtas visas gydymo kursas, siekiant pilno gydomojo poveikio. 
 
Jei yra skiriamas kitas gydymo kursas, tai tarp dviejų gydymo kursų turi būti ne mažesnis kaip 3 mėn. 
intervalas. 
 
Reikia nustatyti laikotarpį (tarp 4 ir 24 val.), per kurį gydymo dieną bus naudojamas vanduo su vaistu. 
Šis laikotarpis privalo būti pakankamai ilgas, kad visi paukščiai gautų reikiamą dozę. Reikia 
apskaičiuoti, kiek vandens paukščiai suvartos gydymo metu, atsižvelgiant į vakarykštės dienos 
vandens suvartojimą. Vaisto reikia įpilti į tokį vandens kiekį, kurį vištos suvartos per vieną dieną. 
Gydymo metu neturi būti jokio kito geriamojo vandens šaltinio. 
 
Reikia apskaičiuoti reikalingą vaisto kiekį pagal bendrą visų paukštidėje esančių paukščių, kurie bus 
gydomi, svorį. Norint užtikrinti, kad būtų sugirdyta teisinga dozė, reikia kiek įmanoma tiksliau 
nustatyti kūno svorį, o taip pat turi būti naudojamas tikslus matavimo prietaisas apskaičiuotam vaisto 
kiekiui, kuris bus naudojamas, atmatuoti. 
 
Reikiamas vaisto kiekis kiekvienai gydymo dienai yra apskaičiuojamas pagal visos grupės vištų, 
kurios bus gydomos, bendrą kūno svorį (kg): 
 
Vaisto kiekis (ml) vienai gydymo dienai = bendras vištų, kurios bus gydomos, kūno svoris (kg) x 

0,05 ml/kg 
 
Todėl 500 ml vaisto skiriama 10 000 kg kūno svorio (pvz., 5 000 vištų, kurių kiekvienos kūno svoris 
yra 2 kg) per vieną gydymo dieną. 
 
Vandens su vaistu paruošimui reikia nurodyta tvarka laikytis toliau pateiktų instrukcijų:  
• Patikrinti vandens sistemą, kad būtų įsitikinta, jog ji veikia tinkamai ir yra sandari; taip pat 

įsitikinti, kad vanduo patenka į visas nipelines arba varpo formos girdyklas. 
• Kiekvienai gydymo dienai vanduo su vaistu turi būti ruošiamas naujai. 

o Reikiamą vaisto kiekį sumaišyti su vandeniu dideliame vaistų ruošimo rezervuare arba 
paruošti pradinį tirpalą mažoje talpyklėje. Pradinis tirpalas turi būti toliau skiedžiamas 
geriamuoju vandeniu ir sugirdomas per tam tikrą laiką, naudojant skirstytuvą arba dozavimo 
siurblį. Visada vaistą ir vandenį pilti vienu metu, kad būtų išvengta putojimo. Svarbu 
išskalauti matavimo prietaisą, kuris buvo naudotas matuojant reikiamą vaisto kiekį pildymo 
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etape tam, kad būtų įsitikinta, jog visa dozė yra išpilta į vaistų ruošimo rezervuarą arba 
pradinį tirpalą ir kad matavimo prietaise neliko jokių likučių. Pradinį tirpalą arba vaistų 
ruošimo rezervuaro turinį švelniai maišyti tol, kol vanduo su vaistu taps homogeniškas. 
Vaistų ruošimo rezervuarą arba skirstytuvą, arba dozavimo siurblį prijungti prie geriamojo 
vandens sistemos. 

• Įsitikinti, jog dozavimo siurblys yra tinkamai nustatytas tiekti vandenį su vaistu per nustatytą 
gydymo laikotarpį (valandas). 

• Pripildyti girdyklos linijas vandeniu su vaistu ir patikrinti ar vanduo su vaistu pasiekė linijos galą. 
Ši procedūra turi būti kartojama kiekvieną naudojimo dieną. 

 
Po kiekvieno panaudojimo pradinio tirpalo talpyklę reikia užpildyti švariu (be vaisto) vandeniu, kad 
būtų praskalautos vandens linijos. 
 
4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina 
 
3 sav. amžiaus viščiukams ir suaugusioms vištoms duodant iki 5 kartų didesnę nei rekomenduojama 
dozę 3 kartus ilgesnės nei rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, nepalankių reakcijų 
nepastebėta. 
Dedeklėms vištoms duodant iki 5 kartų didesnę nei rekomenduojama dozę 3 kartus ilgesnės nei 
rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, neigiamo poveikio kiaušinių dėjimui nepastebėta. 
Veislinėms vištoms duodant 3 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę 2 kartus ilgesnės nei 
rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, nepalankaus poveikio reprodukcinei funkcijai nebuvo. 
 
4.11. Išlauka 
 
Skerdienai ir subproduktams – 14 parų. 
Kiaušiniams – 0 parų. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
Farmakoterapinė grupė: vaistai nuo parazitų, ektoparaziticidinės medžiagos sisteminiam naudojimui, 
izoksazolinai. 
ATCvet kodas: QP53BE02. 
 
5.1. Farmakodinaminės savybės 
 
Fluralaneras yra akaricidas ir insekticidas, kuris stipriai veikia paukštines erkes, daugiausia per 
maitinimąsi, t. y. jis sistemiškai veikia tikslinius parazitus. 
 
Fluralaneras yra stiprus nariuotakojų nervų sistemos dalių inhibitorius, antagonistiškai veikiantis 
ligandų valdomus chlorido kanalus (GASR receptorius ir glutamato receptorius). Atliekant tikslinius 
molekulinius tyrimus su blusų ir musių vabzdžių gama amino sviesto rūgšties (GASR) receptoriais, 
fluralanerui neturi įtakos atsparumas dieldrinui. 
 
Dermanyssus gallinae pradedamos veikti per keturias valandas nuo tada, kai erkės pradeda maitintis 
ant gydomų vištų.  
 
Gydant naikinamos erkės, besimaitinančios ant gydomų vištų, ir sustabdomas erkių patelių kiaušinėlių 
dėjimas 15 d. po vaisto naudojimo pirmą kartą. Šis poveikis nutraukia erkių gyvenimo ciklą.  
 
In vitro biologiniai tyrimai rodo, kad fluralaneras gerai veikia parazitus, kuriems įrodytas lauko 
atsparumas, įskaitant organofosfatus, piretroidus ir karbamatus. 
 
Keliose ES vietose, komerciniuose kiaušinių gamybos ūkiuose atliktais lauko tyrimais įrodyta, kad 
erkių pašalinimas iš užkrėstų vištų po gydymo yra susijęs su statistiškai reikšmingu elgesio parametrų, 
rodančių gyvūnų gerovės (aktyvumo nakties metu, galvos kasymosi, galvos purtymo ir savo plunksnų 
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valymo nakties ir dienos metu sumažėjimas), pagerėjimą, taip pat kortikosterono koncentracijos 
kraujyje sumažėjimu.  
 
5.2. Farmakokinetinės savybės 
 
Sugirdytas fluralaneras greitai absorbuojamas iš geriamojo vandens su vaistu, pasiekdamas didžiausią 
koncentraciją plazmoje praėjus 36 val. po pirmosios dozės ir 12 val. po antrosios dozes. Biologinis 
prieinamumas yra didelis, absorbuojama maždaug 91 % sugirdyto vaisto dozės. Fluralaneras labai 
gerai jungiasi su baltymais. Fluralaneras plačiai pasiskirsto visame organizme, o didžiausią 
koncentraciją pasiekia kepenyse ir odoje / riebaluose. Jokių svarbių metabolitų vištų organizme 
nepastebėta, o fluralaneras daugiausiai eliminuojamas per kepenis. Sugirdžius vaistą, tariamas pusinės 
eliminacijos laikas yra maždaug 5 d. 
 
Savybės aplinkoje 
 
Įrodyta, kad fluralaneras labai ilgai išlieka dirvožemyje tiek aerobinėmis, tiek ir anaerobinėmis 
sąlygomis. Fluralaneras skyla vandens nuosėdose anaerobinėmis sąlygomis, nors buvo įrodyta, kad 
aerobinėmis sąlygomis jis išlieka labai ilgai. 
 
 
6. FARMACINIAI DUOMENYS 
 
6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Alfa-tokoferolis (visų racematų alfa-tokoferolis), 
dietilenglikolio monoetilo eteris,  
polisorbatas 80. 
 
6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai 
 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais 
vaistais. 
 
6.3. Tinkamumo laikas 
 
Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. 
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 1 metai. 
Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 24 val. 
 
6.4. Specialieji laikymo nurodymai 
 
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. 
 
6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys 
 
Bespalvis didelio tankio polietileno (DTPE) butelis, užsandarintas aliuminio / poliesterio folija ir 
uždengtas užsukamu mėlynos spalvos vaikų neatidaromu polipropileniniu dangteliu (1 litro ir 4 litrų 
pakuotės) arba III tipo stiklo gintaro spalvos butelis su užsukamu baltos spalvos vaikų neatidaromu 
polipropileniniu / polietileniniu (PP/PE) dangteliu su išplėstu mažo tankio PE / aliuminio folijos / PE 
įdėklu (50 ml pakuotė). 
Pakuočių dydžiai: 50 ml, 1 litro arba 4 litrų buteliai. 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų 

naikinimo nuostatos 
 
Exzolt negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas vandens bestuburiams. 
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Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies 
reikalavimus. 
 
 
7. REGISTRUOTOJAS 
 
Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nyderlandai 
 
 
8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) 
 
EU/2/17/212/001-003 
 
 
9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 
 
Registravimo data 2017-08-18. 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
{MMMM-mm-dd} 
 
Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI 
 
Nėra. 
 
 
  

about:blank
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II PRIEDAS 
 

A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ 
 

B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO 
 
C. DUOMENYS APIE DLK 
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A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ 
 
Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas 
 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Prancūzija 
 
 
B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO  
 
Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 
C. DUOMENYS APIE DLK 
 
Exzolt veiklioji medžiaga yra leidžiama naudoti medžiaga, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) 
Nr. 37/2010 priedo 1 lentelėje: 
 
Farmakologiškai 
veikli medžiaga  

Nustatomasis 
likutis 

Gyvūnų 
rūšys DLK Tiriamieji 

audiniai 
Kitos 
nuostatos 

Terapinė 
klasifikacija 

Fluralaneras Fluralaneras Naminiai 
paukščiai 

65 µg/kg 
650 µg/kg 
 
 
650 µg/kg 
420 µg/kg 
1300 µg/kg 

Raumenys 
Oda ir riebalai 
natūraliomis 
proporcijomis 
Kepenys 
Inkstai 
Kiaušiniai 

ĮRAŠO 
NĖRA 

Antiparazitinės 
medžiagos / 
medžiagos, 
veikiančios 
ektoparazitus 

 
Pagalbinės medžiagos, išvardytos VVA 6.1 p., yra arba leidžiamos naudoti medžiagos, kurioms pagal 
Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę DLK nustatyti nereikia, arba medžiagos, 
vertinamos kaip nepatenkančios į Reglamento (EB) Nr. 470/2009 taikymo sritį, kai naudojamos kaip 
šiame veterinariniame vaiste. 
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III PRIEDAS 
 

ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS 
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A. ŽENKLINIMAS 
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DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS 
 

KARTONINĖ DĖŽUTĖ (tik 50 ml pakuotė) 
 
 

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 
fluralaneras 
 
 

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) 
 
10 mg/ml fluralanero 
 
 

3. VAISTO FORMA 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu 
 
 

4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
50 ml 
 
 

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Naudoti vištoms (vištaitėms, veislinėms vištoms ir vištoms dedeklėms). 
 
 

6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
 

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
Naudoti su geriamuoju vandeniu. 
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

8. IŠLAUKA 
 
Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 14 parų, kiaušiniams – 0 parų. 
 
 

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
 
Atidarius sunaudoti per 1 metus. 
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Atskiedus sunaudoti per 24 val. 
 
 

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
 
 

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 

 
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI 
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 

 
Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nyderlandai 
 
 

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) 
 
EU/2/17/212/003 
 
 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija  
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MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ 
 
BUTELIO ETIKETĖ (tik 50 ml pakuotė) 

 
1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 
fluralaneras 

 
 
 
 
 
 

 
2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS 
 
10 mg/ml fluralanero 
 
 
3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS) 
 
50 ml 
 
 
4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu 
 
 
5. IŠLAUKA 
 
Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 14 parų, kiaušiniams – 0 parų. 
 
 
6. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot {numeris} 
 
 
7. TINKAMUMO DATA 
 
EXP {mėnuo/metai} 
Atidarius sunaudoti per 1 metus. Atskiedus sunaudoti per 24 val. 
 
 
8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ 
 
Tik veterinariniam naudojimui.  
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DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS 
 

Butelis (1 ir 4 litrų pakuotės) 
 

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 
fluralaneras 
 
 

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS) 
 
10 mg/ml fluralanero 
 
 

3. VAISTO FORMA 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu 
 
 

4. PAKUOTĖS DYDIS 
 
1 litras 
4 litrai 
 
 

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Naudoti vištoms (vištaitėms, veislinėms vištoms ir vištoms dedeklėms). 
 
 

6. INDIKACIJA (-OS) 
 
 
 

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu. 
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

8. IŠLAUKA 
 
Išlauka: skerdienai ir subproduktams – 14 parų, kiaušiniams – 0 parų. 
 
 

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA 
 
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. 
 
 

10. TINKAMUMO DATA 
 
Tinka iki {mėnuo/metai} 
Atidarius sunaudoti per 1 metus. 
Atskiedus sunaudoti per 24 val. 
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11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
 
 

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 

 
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį. 
 
 

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI 
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA 

 
Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. 
 
 

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“ 
 
Saugoti nuo vaikų. 
 
 

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nyderlandai 
 
 

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI) 
 
EU/2/17/212/001 (1 litras) 
EU/2/17/212/002 (4 litrai) 
 
 

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS 
 
Serija {numeris} 
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B. INFORMACINIS LAPELIS 
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INFORMACINIS LAPELIS (50 ml pakuotė) 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 

 
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE 

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Registruotojas 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nyderlandai 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Prancūzija 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 
fluralaneras 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml yra 
 
veikliosios medžiagos: 
fluralanero    10 mg. 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu. 
Nuo šviesiai geltonos iki tamsiai geltonos spalvos tirpalas. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Paukštinėmis erkėmis (Dermanyssus gallinae) užsikrėtusioms vištaitėms, veislinėms vištoms ir 
vištoms dedeklėms gydyti. 
 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Nėra.  
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Nežinoma. 
Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, 
kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Vištos (vištaitės, veislinės vištos ir vištos dedeklės). 
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8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Naudoti su geriamuoju vandeniu. 
 
Dozė yra 0,5 mg fluralanero 1 kg kūno svorio (atitinka 0,05 ml tirpalo), naudojama du kartus kas 
7 dienas. Turi būti skirtas visas gydymo kursas, siekiant pilno gydomojo poveikio. Jei yra skiriamas 
kitas gydymo kursas, tai tarp dviejų gydymo kursų turi būti ne mažesnis kaip 3 mėn. intervalas. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Reikia nustatyti laikotarpį (tarp 4 ir 24 val.), per kurį gydymo dieną bus naudojamas vanduo su vaistu. 
Šis laikotarpis privalo būti pakankamai ilgas, kad visi paukščiai gautų reikiamą dozę. Reikia 
apskaičiuoti, kiek vandens paukščiai suvartos gydymo metu, atsižvelgiant į vakarykštės dienos 
vandens suvartojimą. Vaisto reikia įpilti į tokį vandens kiekį, kurį vištos suvartos per vieną dieną. 
Gydymo metu neturi būti jokio kito geriamojo vandens šaltinio. 
 
Reikia apskaičiuoti reikalingą vaisto kiekį pagal bendrą visų paukščių, kurie bus gydomi, svorį. Norint 
užtikrinti, kad būtų sugirdyta teisinga dozė, reikia kiek įmanoma tiksliau nustatyti kūno svorį, o taip 
pat apskaičiuotas vaisto kiekis, kuris bus naudojamas, turi būti atmatuotas kiek įmanoma tiksliau. 
 
Reikiamas vaisto kiekis kiekvienai gydymo dienai yra apskaičiuojamas pagal visos grupės vištų, 
kurios bus gydomos, bendrą kūno svorį (kg): 
 
Vaisto kiekis (ml) vienai gydymo dienai = bendras vištų, kurios bus gydomos, kūno svoris (kg) x 

0,05 ml/kg 
 
Pavyzdžiui, 1 ml vaisto skiriama 20 kg kūno svorio (pvz., 10 vištų, kurių kiekvienos kūno svoris yra 
2 kg) per vieną gydymo dieną. Visą gydymą sudaro du skyrimai, kas 7 dienas. 
 
Vandens su vaistu paruošimui reikia nurodyta tvarka laikytis toliau pateiktų instrukcijų:  
• Patikrinti, kad vandens sistema veiktų tinkamai ir būtų sandari. 
• Kiekvienai gydymo dienai vanduo su vaistu turi būti ruošiamas naujai. 

o Matavimo prietaise reikiamą vaisto kiekį reikia sumaišyti su nustatytu vandens kiekiu.  
o Vaistą ir vandenį pilti vienu metu, kad būtų išvengta putojimo. 
o Pradinį tirpalą maišyti švelniai, bet kruopščiai tol, kol vanduo su vaistu taps homogeniškas. 
o Svarbu išskalauti matavimo prietaisą tam, kad būtų įsitikinta, jog visa dozė pateikta 

vištoms ir neliko jokių likučių. Skalavimo vandenį reikia supilti į girdyklas. 
o Būtina įsitikinti, kad vanduo su vaistu vienodai pasiskirstęs visose girdyklose. 

 
 
10. IŠLAUKA 
 
Skerdienai ir subproduktams – 14 parų. 
Kiaušiniams – 0 parų. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. 
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po 
„Tinka iki“. 
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 1 metai. 
Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 24 val. 
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12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI 
 
Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
Reikia vengti toliau nurodytų veiksmų, nes jie padidina atsparumo išsivystymo riziką ir galiausiai 
galėtų nulemti gydymo neveiksmingumą: 

- per dažnas ir pakartotinis tos pačios klasės akaricidų naudojimas ilgesnį laiko tarpą, 
- per mažų dozių naudojimas dėl neteisingai nustatyto kūno svorio, neteisingo vaisto naudojimo ar 

nekalibruoto tūrio matavimo prietaiso.  
 
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
Siekiant užtikrinti ilgalaikę erkių populiacijos kontrolę pulke, turi būti įdiegtos tinkamos priemonės, 
kad būtų išvengta pakartotinio gydyto pulko užkrėtimo. Būtina vengti bet kokio sąlyčio su galimai 
užsikrėtusiais paukščiais ir gydyti bet kuriuos kitus užsikrėtusius paukščius, esančius pulkuose netoli 
gydyto pulko. 
 
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
Šis vaistas gali šiek tiek dirginti odą ir (arba) akis. 
Reikia vengti sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis. 
Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. 
Panaudojus vaistą, būtina nusiplauti rankas ir užterštą odą su muilu ir vandeniu. 
Patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai nuplauti vandeniu. 
Jei vaistas išsiliejo, reikia nusivilkti užterštus rūbus. 
 
Vaisingumas ir kiaušinių dėjimas 
Veterinarinio vaisto saugumas dedeklėms ir veislinėms vištoms buvo įrodytas. Vaistą galima naudoti 
kiaušinių dėjimo metu. 
 
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) 
Saugumas buvo įrodytas 3 sav. amžiaus viščiukams ir suaugusioms vištoms duodant iki 5 kartų 
didesnę nei rekomenduojama dozę 3 kartus ilgesnės nei rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį. 
Dedeklėms vištoms duodant iki 5 kartų didesnę nei rekomenduojama dozę 3 kartus ilgesnės nei 
rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, neigiamo poveikio kiaušinių dėjimui nepastebėta. 
Veislinėms vištoms duodant 3 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę 2 kartus ilgesnės nei 
rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, nepalankaus poveikio reprodukcinei funkcijai nebuvo. 
 
Nesuderinamumai 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais 
vaistais. 
 
 
13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 

NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 
 
Exzolt negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas vandens bestuburiams. 
 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 
 
 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA 
 
MMMM-mm-dd 
 
Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu/. 

about:blank
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15. KITA INFORMACIJA 
 
50 ml, 1 litro arba 4 litrų butelis. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
Savybės aplinkoje 
Įrodyta, kad fluralaneras labai ilgai išlieka dirvožemyje tiek aerobinėmis, tiek ir anaerobinėmis 
sąlygomis. Fluralaneras skyla vandens nuosėdose anaerobinėmis sąlygomis, nors buvo įrodyta, kad 
aerobinėmis sąlygomis jis išlieka labai ilgai. 
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INFORMACINIS LAPELIS (1 ir 4 litrų pakuotės) 
Exzolt, 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 

 
1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE 

ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Registruotojas 
Intervet International BV 
Wim de Körverstraat 35 
5831 AN Boxmeer 
Nyderlandai 
 
Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą 
Intervet Productions SA 
Rue de Lyons 
27460 Igoville 
Prancūzija 
 
 
2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 
 
Exzolt 10 mg/ml, tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu vištoms 
fluralaneras 
 
 
3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS 
 
Viename ml yra 
 
veikliosios medžiagos: 
fluralanero    10 mg. 
 
Tirpalas naudoti su geriamuoju vandeniu. 
Nuo šviesiai geltonos iki tamsiai geltonos spalvos tirpalas. 
 
 
4. INDIKACIJA (-OS) 
 
Paukštinėmis erkėmis (Dermanyssus gallinae) užsikrėtusioms vištaitėms, veislinėms vištoms ir 
vištoms dedeklėms gydyti. 
 
 
5. KONTRAINDIKACIJOS 
 
Nėra.  
 
 
6. NEPALANKIOS REAKCIJOS 
 
Nežinoma. 
Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, 
kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. 
 
 
7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS) 
 
Vištos (vištaitės, veislinės vištos ir vištos dedeklės). 
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8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI 
 
Naudoti su geriamuoju vandeniu. 
 
Dozė yra 0,5 mg fluralanero 1 kg kūno svorio (atitinka 0,05 ml tirpalo), naudojama du kartus kas 
7 dienas. Turi būti skirtas visas gydymo kursas, siekiant pilno gydomojo poveikio. Jei yra skiriamas 
kitas gydymo kursas, tai tarp dviejų gydymo kursų turi būti ne mažesnis kaip 3 mėn. intervalas. 
 
 
9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO 
 
Reikia nustatyti laikotarpį (tarp 4 ir 24 val.), per kurį gydymo dieną bus naudojamas vanduo su vaistu. 
Šis laikotarpis privalo būti pakankamai ilgas, kad visi paukščiai gautų reikiamą dozę. Reikia 
apskaičiuoti, kiek vandens paukščiai suvartos gydymo metu, atsižvelgiant į vakarykštės dienos 
vandens suvartojimą. Vaisto reikia įpilti į tokį vandens kiekį, kurį vištos suvartos per vieną dieną. 
Gydymo metu neturi būti jokio kito geriamojo vandens šaltinio. 
 
Reikia apskaičiuoti reikalingą vaisto kiekį pagal bendrą visų paukštidėje esančių paukščių, kurie bus 
gydomi, svorį. Norint užtikrinti, kad būtų sugirdyta teisinga dozė, reikia kiek įmanoma tiksliau 
nustatyti kūno svorį, o taip pat turi būti naudojamas tikslus matavimo prietaisas apskaičiuotam vaisto 
kiekiui, kuris bus naudojamas, atmatuoti. 
 
Reikiamas vaisto kiekis kiekvienai gydymo dienai yra apskaičiuojamas pagal visos grupės vištų, 
kurios bus gydomos, bendrą kūno svorį (kg): 
 
Vaisto kiekis (ml) vienai gydymo dienai = bendras vištų, kurios bus gydomos, kūno svoris (kg) x 

0,05 ml/kg 
 
Todėl 500 ml vaisto skiriama 10 000 kg kūno svorio (pvz., 5 000 vištų, kurių kiekvienos kūno svoris 
yra 2 kg) per vieną gydymo dieną. 
 
Vandens su vaistu paruošimui reikia nurodyta tvarka laikytis toliau pateiktų instrukcijų:  
• Patikrinti vandens sistemą, kad būtų įsitikinta, jog ji veikia tinkamai ir yra sandari; taip pat 

įsitikinti, kad vanduo patenka į visas nipelines arba varpo formos girdyklas. 
• Kiekvienai gydymo dienai vanduo su vaistu turi būti ruošiamas naujai. 

o Reikiamą vaisto kiekį sumaišyti su vandeniu dideliame vaistų ruošimo rezervuare arba 
paruošti pradinį tirpalą mažoje talpyklėje. Pradinis tirpalas turi būti toliau skiedžiamas 
geriamuoju vandeniu ir sugirdomas per tam tikrą laiką, naudojant skirstytuvą arba 
dozavimo siurblį. Visada vaistą ir vandenį pilti vienu metu, kad būtų išvengta putojimo. 
Svarbu išskalauti matavimo prietaisą, kuris buvo naudotas matuojant reikiamą vaisto kiekį 
pildymo etape tam, kad būtų įsitikinta, jog visa dozė yra išpilta į vaistų ruošimo rezervuarą 
arba pradinį tirpalą ir kad matavimo prietaise neliko jokių likučių. Pradinį tirpalą arba 
vaistų ruošimo rezervuaro turinį švelniai maišyti tol, kol vanduo su vaistu taps 
homogeniškas. Vaistų ruošimo rezervuarą arba skirstytuvą, arba dozavimo siurblį prijungti 
prie geriamojo vandens sistemos. 

• Įsitikinti, jog dozavimo siurblys yra tinkamai nustatytas, kad tiektų vandenį su vaistu per 
nustatytą gydymo laikotarpį (valandas). 

• Pripildyti girdyklos linijas vandeniu su vaistu ir patikrinti ar vanduo su vaistu pasiekė linijos galą. 
Ši procedūra turi būti kartojama kiekvieną naudojimo dieną. 

 
Po kiekvieno panaudojimo pradinio tirpalo talpyklę reikia užpildyti švariu (be vaisto) vandeniu, kad 
būtų praskalautos vandens linijos. 
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10. IŠLAUKA 
 
Skerdienai ir subproduktams – 14 parų. 
Kiaušiniams – 0 parų. 
 
 
11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI 
 
Saugoti nuo vaikų. 
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia. 
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės po 
„Tinka iki“. 
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 1 metai. 
Tinkamumo laikas, atskiedus pagal nurodymus, – 24 val. 
 
 
12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI 
 
Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams 
Reikia vengti toliau nurodytų veiksmų, nes jie padidina atsparumo išsivystymo riziką ir galiausiai 
galėtų nulemti gydymo neveiksmingumą: 

- per dažnas ir pakartotinis tos pačios klasės akaricidų naudojimas ilgesnį laiko tarpą, 
- per mažų dozių naudojimas dėl neteisingai nustatyto kūno svorio, neteisingo vaisto naudojimo ar 

nekalibruoto tūrio matavimo prietaiso.  
 
Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams 
Paukštidėse ir visame ūkyje turi būti įdiegtos griežtos biosaugos priemonės, siekiant išvengti 
pakartotinio gydytų paukščių užkrėtimo. Siekiant užtikrinti ilgalaikę erkių populiacijos kontrolę 
paukštidėje, kurioje taikytas gydymas, būtina gydyti bet kuriuos kitus užsikrėtusius aplinkinių 
paukštidžių paukščius. 
 
Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams 
Šis vaistas gali šiek tiek dirginti odą ir (arba) akis. 
Reikia vengti sąlyčio su oda, akimis ir gleivinėmis. 
Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti. 
Panaudojus vaistą, būtina nusiplauti rankas ir užterštą odą su muilu ir vandeniu. 
Patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai nuplauti vandeniu. 
Jei vaistas išsiliejo, reikia nusivilkti užterštus rūbus. 
 
Vaisingumas ir kiaušinių dėjimas 
Veterinarinio vaisto saugumas dedeklėms ir veislinėms vištoms buvo įrodytas. Vaistą galima naudoti 
kiaušinių dėjimo metu. 
 
Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai) 
Saugumas buvo įrodytas 3 sav. amžiaus viščiukams ir suaugusioms vištoms duodant iki 5 kartų 
didesnę nei rekomenduojama dozę 3 kartus ilgesnės nei rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį. 
Dedeklėms vištoms duodant iki 5 kartų didesnę nei rekomenduojama dozę 3 kartus ilgesnės nei 
rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, neigiamo poveikio kiaušinių dėjimui nepastebėta. 
Veislinėms vištoms duodant 3 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę 2 kartus ilgesnės nei 
rekomenduojama trukmės gydymo laikotarpį, nepalankaus poveikio reprodukcinei funkcijai nebuvo. 
 
Nesuderinamumai 
Nesant suderinamumo tyrimų, šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais 
vaistais. 
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13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ 
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA 

 
Exzolt negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas vandens bestuburiams. 
 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis. 
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką. 
 
 
14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA 
 
MMMM-mm-dd 
 
Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu/. 
 
 
15. KITA INFORMACIJA 
 
50 ml, 1 litro arba 4 litrų butelis. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 
 
Savybės aplinkoje 
Įrodyta, kad fluralaneras labai ilgai išlieka dirvožemyje tiek aerobinėmis, tiek ir anaerobinėmis 
sąlygomis. Fluralaneras skyla vandens nuosėdose anaerobinėmis sąlygomis, nors buvo įrodyta, kad 
aerobinėmis sąlygomis jis išlieka labai ilgai. 
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