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Equilis Te (anatoxinum tetani) 
Přehled informací o přípravku Equilis Te a proč byl registrován v EU 

Co je přípravek Equilis Te a k čemu se používá? 

Equilis Te je veterinární vakcína, která se používá k ochraně koní od šesti měsíců věku proti tetanu za 
účelem prevence úhynu. Tetanus je akutní, často smrtelné onemocnění, které je způsobeno 
neurotoxinem vytvářeným bakterií Clostridium tetani. Toto onemocnění, jehož zdrojem jsou obvykle 
infikované rány, se vyznačuje celkovou rigiditou (ztuhlostí) a křečemi svalů. Koně patří mezi druhy, 
které jsou k onemocnění tetanem nejnáchylnější. Přípravek obsahuje léčivou látku tetanový toxoid. 

Jak se přípravek Equilis Te používá? 

Tento veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis. 

Vakcína se podává formou injekce do svalu. Koně by měli podstoupit základní očkování, které spočívá 
v podání dvou injekcí přípravku s 4týdenním odstupem. K udržení ochrany proti tetanu je třeba koně 
přeočkovat. První přeočkování by mělo být provedeno nejpozději 17 měsíců po základním očkování. 
Další přeočkování se doporučuje provést nejpozději do dvou let.  

Více informací o používání přípravku Equilis Te naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na 
veterinárního lékaře či lékárníka. 

Jak přípravek Equilis Te působí? 

Přípravek Equilis Te je vakcína obsahující čištěný tetanový toxoid. Toxoid je toxin, který byl upraven 
tak, aby se odstranil jeho toxický účinek, ale zachovaly se jeho antigenní vlastnosti.   

Vakcíny působí tak, že „učí“ imunitní systém (přirozený obranný systém těla), jak se bránit proti 
onemocněním. Jakmile je koním tento přípravek podán, jejich imunitní systém reaguje rychleji, pokud 
je zvíře přirozeně vystaveno bakterii Clostridium tetani. Tím se usnadní ochrana organismu proti 
tetanu. Vakcína obsahuje také „adjuvans“ ke stimulaci lepší imunitní reakce. 
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Jaké přínosy přípravku Equilis Te byly prokázány v průběhu studií? 

Bezpečnost přípravku Equilis Te byla zkoumána v několika studiích v laboratorních i terénních 
podmínkách u velkého počtu koní od 2 měsíců věku. Všechny studie byly provedeny s přípravkem 
Equilis Prequenza Te (viz níže). Dospělo se k závěru, že přípravek je dobře snášen koni různého věku. 
Studie byly provedeny také u březích klisen. Po očkování v různou dobu během březosti nebyl 
pozorován žádný negativní vliv na gestaci, ohřebení ani potomky klisen.  

Účinnost přípravku Equilis Te byla zkoumána v několika studiích v laboratorních i terénních 
podmínkách. Většina studií byla provedena s přípravkem Equilis Prequenza Te, vakcínou, která 
poskytuje ochranu proti chřipce koní i tetanu. Z etických důvodů nebyl proveden žádný test imunity 
proti tetanu (umělého nakažení tetanem). Hlavním měřítkem účinnosti byla tvorba ochranných hladin 
protilátek proti tetanovému toxoidu po očkování. 

Studie prokázaly, že přípravek Equilis Te je účinnou vakcínou proti tetanu v rámci prevence úhynu koní 
od 6 měsíců věku. U koní došlo k vytvoření ochrany dva týdny po základním očkování. Ochrana proti 
tetanu přetrvávala 17 měsíců po základním očkování a 24 měsíců po prvním přeočkování. 

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Equilis Te? 

V místě aplikace se může vyskytnout otok (maximálně o průměru 5 cm), a to buď difuzní, tuhý, nebo 
měkký otok. Očekává se, že otok do dvou dnů odezní. Občas se může vyskytnout bolest v místě 
aplikace. V některých případech se může objevit horečka trvající jeden den, za výjimečných okolností 
až tři dny.  

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Equilis Te je uveden v příbalové informaci. 

Jaká je třeba přijmout opatření u osob, které tento léčivý přípravek 
podávají nebo se dostávají do kontaktu se zvířetem? 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je třeba ihned vyhledat 
lékařskou pomoc a ukázat příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. 

Jaká je ochranná lhůta u zvířat určených k produkci potravin? 

Ochranná lhůta je časový interval po podání léčivého přípravku, který je nutno dodržet před tím, než 
může být zvíře poraženo a jeho maso použito pro lidskou spotřebu. V případě tohoto přípravku je 
ochranná lhůta „0 dnů“ („bez ochranných lhůt“). 

Na základě čeho byl přípravek Equilis Te registrován v EU? 

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Equilis Te převyšují jeho rizika, 
a lze jej proto registrovat k použití v EU. 

Další informace o přípravku Equilis Te 

Přípravku Equilis Te bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé Evropské unii dne 
8. července 2005.  

Další informace o přípravku Equilis Te jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te. 

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te
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