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Equilis Te (τοξοειδές τετάνου) 
Ανασκόπηση του Equilis Te και για ποιον λόγο έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην 
ΕΕ 

Τι είναι το Equilis Te και σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; 

Το Equilis Te είναι κτηνιατρικό εμβόλιο για την προστασία ίππων από την ηλικία των έξι μηνών κατά του 
τετάνου για την πρόληψη της θνησιµότητας. Ο τέτανος είναι μια οξεία, συχνά θανατηφόρος νόσος που 
προκαλείται από μια νευροτοξίνη η οποία παράγεται από το βακτήριο Clostridium tetani. Η νόσος, η 
οποία οφείλεται συνήθως σε µολυσµένα τραύµατα, χαρακτηρίζεται από γενική ακαµψία (δυσκαµψία) και 
ακούσιους σπασµούς των µυών. Οι ίπποι συγκαταλέγονται µεταξύ των πλέον ευαίσθητων ειδών στον 
τέτανο. Το εμβόλιο περιέχει τη δραστική ουσία τοξοειδές τετάνου. 

Πώς χρησιμοποιείται το Equilis Te; 

Το φάρμακο χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή. 

Το εµβόλιο χορηγείται µε ενδοµυϊκή ένεση. Οι ίπποι πρέπει να υποβάλλονται σε αρχικό εµβολιασµό ο 
οποίος συνίσταται σε 2 ενέσεις µεταξύ των οποίων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 4 εβδοµάδων. Για τη 
διατήρηση της προστασίας έναντι του τετάνου, οι ίπποι πρέπει να επανεµβολιάζονται. Ο πρώτος 
επανεµβολιασµός πρέπει να γίνεται το αργότερο 17 µήνες µετά τον αρχικό εµβολιασµό. Στη συνέχεια, 
συνιστάται µέγιστο µεσοδιάστηµα δύο ετών.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Equilis Te, διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης 
ή επικοινωνήστε με τον κτηνίατρο ή τον φαρμακοποιό σας. 

Πώς δρα το Equilis Te; 

Το Equilis Te είναι εµβόλιο που περιέχει κεκαθαρµένο τοξοειδές τετάνου. Το τοξοειδές είναι μια τοξίνη 
που έχει υποστεί επεξεργασία για την εξουδετέρωση της τοξικής της δράσης, διατηρεί όµως τις 
αντιγονικές της ιδιότητες.   

Τα εμβόλια δρουν «διδάσκοντας» το ανοσοποιητικό σύστημα (τη φυσική άμυνα του οργανισμού) πώς να 
αντιμετωπίζει τις νόσους. Όταν το προϊόν χορηγείται σε ίππους, βοηθάει στην ταχύτερη απόκριση του 
ανοσοποιητικού συστήµατος του ζώου, όταν αυτό εκτεθεί φυσιολογικά στο βακτήριο Clostridium tetani, 
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παρέχοντας έτσι προστασία έναντι του τετάνου. Το εµβόλιο περιέχει επίσης µια «ανοσοενισχυτική 
ουσία» για την επίτευξη καλύτερης ανοσοαπόκρισης. 

Ποια είναι τα οφέλη του Equilis Te σύμφωνα με τις μελέτες; 

Η ασφάλεια του Equilis Te εξετάσθηκε σε διάφορες µελέτες υπό εργαστηριακές και πραγµατικές 
συνθήκες σε µεγάλο αριθµό ίππων ηλικίας άνω των 2 µηνών.  Σε όλες τις µελέτες χρησιµοποιήθηκε το 
Equilis Prequenza Te (βλ. ακολούθως). Από τις µελέτες προέκυψε ότι το προϊόν είναι καλώς ανεκτό από 
ίππους διάφορων ηλικιών. ∆ιεξήχθησαν επίσης µελέτες σε κυοφορούσες φοράδες. ∆εν παρατηρήθηκε 
αρνητική επίδραση στην κύηση, στον τοκετό και στους απογόνους των φοράδων µετά από εµβολιασµό 
σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.  

Η αποτελεσματικότητα του Equilis Te διερευνήθηκε σε αρκετές δοκιμές υπό εργαστηριακές και 
πραγµατικές συνθήκες. Στις περισσότερες µελέτες χρησιµοποιήθηκε το Equilis Prequenza Te, ένα 
εµβόλιο που παρέχει προστασία τόσο έναντι της γρίπης των ιπποειδών όσο και έναντι του τετάνου. Για 
λόγους δεοντολογίας, δεν διενεργήθηκε πείραµα πρόκλησης λοίμωξης των ζώων για τη διαπίστωση της 
αποτελεσματικότητας έναντι του τετάνου. Ο κύριος δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η 
παραγωγή προστατευτικών επιπέδων αντισωµάτων κατά του τοξοειδούς του τετάνου µετά από 
εµβολιασµό. 

Οι µελέτες έδειξαν ότι το Equilis Te είναι ένα αποτελεσµατικό εµβόλιο κατά του τετάνου για την 
πρόληψη της θνησιµότητας σε ίππους ηλικίας άνω των 6 µηνών. Οι ίπποι ανέπτυξαν ανοσία 2 εβδοµάδες 
µετά τον αρχικό εµβολιασµό. Η διάρκεια της προστασίας έναντι του τετάνου ήταν 17 µήνες µετά τον 
αρχικό εµβολιασµό και 24 µήνες µετά τον πρώτο επανεµβολιασµό. 

Ποιοι κίνδυνοι συνδέονται με το Equilis Te; 

Στο σηµείο της ένεσης ενδέχεται να προκληθεί διάχυτη σκληρή ή µαλακή εξοίδηση (µέγιστης διαµέτρου 
5 cm), η οποία υποχωρεί εντός 2 ηµερών. Περιστασιακά, µπορεί να προκληθεί πόνος στο σηµείο της 
ένεσης. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να εµφανιστεί πυρετός για µία ηµέρα, ενώ σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ο πυρετός µπορεί να διαρκέσει έως και 3 ηµέρες.  

Ο πλήρης κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών και των περιορισμών που αναφέρθηκαν με το Equilis 
Te περιλαμβάνεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης. 

Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το 
φάρμακο ή έρχεται σε επαφή με το ζώο; 

Σε περίπτωση τυχαίας αυτοένεσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας στον γιατρό το 
φύλλο οδηγιών χρήσης ή την ετικέτα του φαρμάκου. 

Ποια είναι η περίοδος αναμονής στα ζώα παραγωγής τροφίμων; 

Η περίοδος αναμονής είναι ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει από τη χορήγηση του φαρμάκου έως 
τη σφαγή του ζώου και τη χρήση του κρέατός του για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η περίοδος 
αναμονής για το συγκεκριμένο προϊόν είναι μηδέν ημέρες. 

Για ποιους λόγους δόθηκε άδεια κυκλοφορίας στο Equilis Te; 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκρινε ότι τα οφέλη του Equilis Te υπερτερούν των κινδύνων που 
συνδέονται με αυτό και μπορεί να χορηγηθεί άδεια για χρήση του εν λόγω φαρμάκου στην ΕΕ. 
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Λοιπές πληροφορίες για το Equilis Te 

Στις 8 Ιουλίου 2005 χορηγήθηκε στο Equilis Te άδεια κυκλοφορίας, η οποία ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Equilis Te διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη 
διεύθυνση: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Τελευταία ενημέρωση της ανασκόπησης: 11-2020. 

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