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Equilis Te (tetanustoksoid) 
Oversigt over Equilis Te, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Equilis Te, og hvad anvendes det til? 

Equilis Te er en veterinær vaccine til beskyttelse af heste fra seksmåneders-alderen mod stivkrampe 
for at forebygge dødelighed. Stivkrampe er en akut, ofte dødelig sygdom, der skyldes et neurotoksin, 
som dannes af bakterien Clostridium tetani. Sygdommen, der som regel stammer fra smittede sår, er 
karakteriseret ved generel stivhed og krampagtige spasmer i musklerne. Heste tilhører de arter, der er 
mest følsomme over for stivkrampe. Det indeholder det aktive stof tetanustoksoid. 

Hvordan anvendes Equilis Te? 

Lægemidlet fås kun på recept. 

Vaccinen gives ved injektion i en muskel. Heste bør have en førstegangsvaccination bestående af to 
injektioner med fire ugers mellemrum. For at opretholde beskyttelsen mod stivkrampe skal heste 
revaccineres. Den første revaccination bør ikke gives senere end 17 måneder efter 
førstegangsvaccinationen. Herefter anbefales et dosisinterval på højst to år.  

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Equilis Te, kan du læse indlægssedlen eller 
kontakte din dyrlæge eller dit apotek. 

Hvordan virker Equilis Te? 

Equilis Te er en vaccine, der indeholder renset tetanustoksoid. Dette toksoid er et toksin, der er 
bearbejdet på en sådan måde, at dets toksiske virkning er fjernet, samtidig med at det bevarer dets 
antigene egenskaber.   

Vacciner virker ved at "lære" immunforsvaret, hvordan det skal beskytte sig mod sygdomme. Når 
produktet gives til heste, vil deres immunforsvar reagere hurtigere, når de udsættes for Clostridium 
tetani-bakterien. Dette er med til at beskytte mod stivkrampe. Vaccinen indeholder desuden en 
"adjuvans", der forstærker immunresponsen. 
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Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Equilis Te? 

Sikkerheden ved Equilis Te blev undersøgt i adskillige studier under laboratorie- og feltbetingelser hos 
et stort antal heste fra tomåneders-alderen. Alle studierne blev udført med Equilis Prequenza Te (se 
nedenfor). Det blev konkluderet, at produktet er veltolereret af heste i forskellige aldre. Der blev 
desuden foretaget studier hos drægtige hopper. Der blev ikke iagttaget negativ påvirkning af 
gestation, foling og afkom af hopper efter vaccination på forskellige tidspunkter under 
drægtighedsperioden.  

Den effektive virkning af Equilis Te er blevet undersøgt i flere studier under laboratorie- og 
feltbetingelser. De fleste af studierne blev foretaget med Equilis Prequenza Te, en vaccine, der 
beskytter mod hesteinfluenza og stivkrampe. Af etiske grunde blev der ikke udført noget 
eksponeringsforsøg (smitteforsøg) for stivkrampe. Virkningen blev hovedsageligt målt på produktionen 
af beskyttende niveauer af antistoffer mod tetanustoksoid efter vaccinationen. 

Studierne viste, at Equilis Te er en effektiv vaccine mod stivkrampe til forebyggelse af dødelighed hos 
heste fra seksmåneders-alderen. Hestene dannede beskyttende niveauer af antistoffer to uger efter 
førstegangssvaccinationen. Varigheden af beskyttelse mod stivkrampe var 17 måneder efter 
førstegangssvaccinationen og 24 måneder efter den første revaccination. 

Hvilke risici er der forbundet med Equilis Te? 

Der kan forekomme hævelse (maks. 5 cm i diameter) på injektionsstedet, enten som diffust hård eller 
blød hævelse. Hævelsen forventes at aftage inden for to dage. Smerter på injektionsstedet kan 
lejlighedsvis forekomme. I nogle tilfælde kan der opstå feber i ét døgn og undtagelsesvis i op til tre 
døgn.  

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Equilis Te fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Ved utilsigtet selvinjektion bør der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises 
til lægen. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for produktet er nul 
dage. 

Hvorfor blev Equilis Te godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur besluttede, at fordelene ved Equilis Te opvejer risiciene, og at det 
kan godkendes til anvendelse i EU. 
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Andre oplysninger om Equilis Te 

Equilis Te modtog en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union den 8. juli 
2005.  

Yderligere oplysninger om Equilis Te findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020. 

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

	Hvad er Equilis Te, og hvad anvendes det til?
	Hvordan anvendes Equilis Te?
	Hvordan virker Equilis Te?
	Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Equilis Te?
	Hvilke risici er der forbundet med Equilis Te?
	Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller kommer i berøring med dyret?
	Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?
	Hvorfor blev Equilis Te godkendt i EU?
	Andre oplysninger om Equilis Te

