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Equilis Te (teetanustoksoid) 
Equilis Te ülevaade ja Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Mis on Equilis Te ja milleks seda kasutatakse? 

Equilis Te on veterinaarvaktsiin, mida kasutatakse vähemalt 6-kuuste hobuste kaitsmiseks teetanuse 
vastu, et ennetada suremust. Teetanus on sageli surmav äge haigus, mida põhjustab bakteri 
Clostridium tetani tekitatav neurotoksiin. Tavaliselt tekib haigus saastunud haavadest ning sellele on 
iseloomulik üldine rigiidsus (jäikus) ja kramplikud lihaskokkutõmbed. Hobused on üks teetanusele 
kõige tundlikumaid liike. Vaktsiin sisaldab toimeainena teetanustoksoidi. 

Kuidas vaktsiini Equilis Te kasutatakse? 

Equilis Te on retseptivaktsiin. 

Seda süstitakse lihasesse. Hobustele tuleb teha esmane vaktsineerimine kahe süstena, mille vahel on 
neli nädalat. Et säilitada kaitse teetanuse vastu, tuleb hobused revaktsineerida. Esimene 
revaktsineerimine peab toimuma hiljemalt 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Pärast seda on 
soovitatav maksimaalselt kaheaastane intervall.  

Kui vajate vaktsiiniga Equilis Te toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte või 
pöörduge oma veterinaararsti või apteekri poole. 

Kuidas Equilis Te toimib? 

Equilis Te on vaktsiin, mis sisaldab puhastatud teetanustoksoidi. Toksoid on toksiin, mida on toksilise 
mõju eemaldamiseks töödeldud, kuid mille antigeensed omadused on säilinud.   

Vaktsiinid n-ö õpetavad immuunsüsteemi (organismi looduslikke kaitsemehhanisme) kaitsma 
organismi haiguste eest. Kui hobustele manustatakse veterinaarvaktsiini, aitab see looma 
immuunsüsteemil kiiremini reageerida, kui loom puutub bakteriga Clostridium tetani looduslikult 
kokku. See aitab kaitsta teetanuse eest. Vaktsiin sisaldab parema ravivastuse saamiseks ka adjuvanti. 
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Milles seisneb uuringute põhjal vaktsiini Equilis Te kasulikkus? 

Vaktsiini Equilis Te ohutust uuriti mitmes labori- ja väliuuringus suurel arvul vähemalt 2-kuustel 
hobustel. Kõik uuringud tehti vaktsiiniga Equilis Prequenza Te (vt allpool). Järeldati, et eri vanuses 
hobused taluvad vaktsiini hästi. Uuringuid tehti ka tiinetel märadel. Pärast vaktsineerimist tiinuse eri 
etappides ei täheldatud negatiivset toimet tiinusele, poegimisele ega varssadele.  

Equilis Te efektiivsust uuriti ka mitmes labori- ja väliuuringus. Enamik uuringuid tehti vaktsiiniga 
Equilis Prequenza Te, mis kaitseb nii hobuste gripi kui ka teetanuse vastu. Eetilistel põhjustel ei 
korraldatud teetanuse infektsioonikatseid. Efektiivsuse põhinäitaja oli teetanustoksoidi vastaste 
antikehade kaitsva taseme tekkimine pärast vaktsineerimist. 

Uuringud tõendasid, et Equilis Te on efektiivne teetanusevastane vaktsiin, mis ennetab vähemalt 6-
kuuste hobuste suremust. Hobustel tekkis kaitsetase kaks nädalat pärast esmast vaktsineerimist. 
Kaitse teetanuse vastu kestis 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist ja 24 kuud pärast esimest 
revaktsineerimist. 

Mis riskid vaktsiiniga Equilis Te kaasnevad? 

Süstekohal võib esineda turset (läbimõõduga kuni 5 cm) kas difuusse kõva või pehme tursena. Turse 
peaks kahe päeva jooksul alanema. Aeg-ajalt esineb ka süstekoha valulikkust. Mõnel juhul võib ühe 
ööpäeva jooksul esineda palavik, mis võib erandlikult kesta kuni kolm ööpäeva.  

Equilis Te kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel. 

Mis ettevaatusmeetmeid peab võtma loomale ravimit andev või loomaga 
kokku puutuv inimene? 

Juhusliku enesesüstimise korral tuleb pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või 
etiketti. 

Kui pikk on keeluaeg toiduloomadel? 

Keeluaeg on alates ravimi manustamisest arvestatav aeg, mille jooksul ei tohi looma tappa ega tema 
liha inimtoiduks tarvitada. Equilis Te keeluaeg on null päeva. 

Vaktsiini Equilis Te Euroopa Liidus heakskiitmise põhjused 

Euroopa Ravimiamet otsustas, et Equilis Te kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid ja 
vaktsiini kasutamise saab Euroopa Liidus heaks kiita. 

Muu teave vaktsiini Equilis Te kohta 

Equilis Te müügiluba, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, anti 8. juulil 2005.  

Lisateave Equilis Te kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-
te 

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2020. 
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