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Equilis Te (tetanustoksoidi) 
Yleiskatsaus, joka koskee Equilis Te -valmistetta ja sitä, miksi se on saanut 
myyntiluvan EU:ssa 

Mitä Equilis Te on ja mihin sitä käytetään? 

Equilis Te on eläimille tarkoitettu rokote, jota käytetään vähintään kuuden kuukauden ikäisten 
hevosten rokottamiseen jäykkäkouristusta vastaan kuolleisuuden ehkäisemiseksi. Jäykkäkouristus on 
akuutti, usein kuolemaan johtava tauti, jonka aiheuttaa Clostridium tetani -bakteerin tuottama 
hermomyrkky. Taudille, joka yleensä saa alkunsa kontaminoituneista haavoista, on luonteenomaista 
yleinen jäykkyys ja lihaskouristukset. Hevoset ovat yksi jäykkäkouristukselle altteimmista lajeista. 
Rokotteen vaikuttava aine on tetanustoksoidi. 

Miten Equilis Te -valmistetta käytetään? 

Valmistetta saa ainoastaan lääkemääräyksestä. 

Rokote annetaan pistoksena lihakseen. Hevoselle annetaan perusrokotus, joka koostuu kahdesta 
neljän viikon välein annettavasta injektiosta. Suojan säilyttämiseksi jäykkäkouristusta vastaan hevoset 
on rokotettava uudelleen. Ensimmäinen uusintarokotus tulee tehdä viimeistään 17 kuukauden kuluttua 
perusrokotuksesta. Tämän jälkeen rokotusten väliseksi ajaksi suositellaan enintään kahta vuotta.  

Equilis Te -valmisteen käyttöä koskevaa lisätietoa saa pakkausselosteesta, eläinlääkäriltä tai 
apteekista. 

Miten Equilis Te vaikuttaa? 

Equilis Te on rokote, joka sisältää puhdistettua tetanustoksoidia. Toksoidi on toksiini, jota on käsitelty 
siten, että siitä on poistettu toksinen vaikutus säilyttäen sen antigeeniset ominaisuudet.   

Rokotteet vaikuttavat ”opettamalla” immuunijärjestelmää (elimistön luonnollista 
puolustusjärjestelmää) puolustautumaan tauteja vastaan. Valmiste auttaa eläimen 
immuunijärjestelmää reagoimaan nopeammin, kun eläin altistuu luonnollisesti Clostridium tetani -
bakteerille. Tämä auttaa suojaamaan jäykkäkouristusta vastaan. Rokote sisältää myös ns. adjuvantin 
paremman immuunivasteen aikaansaamiseksi. 
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Mitä hyötyä Equilis Te -valmisteesta on havaittu tutkimuksissa? 

Equilis Te -valmisteen turvallisuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa laboratorio- ja kenttäoloissa 
suurilla määrillä vähintään kahden kuukauden ikäisiä hevosia. Kaikissa tutkimuksissa käytettiin Equilis 
Prequenza Te -valmistetta (ks. jäljempänä). Eri ikäisten hevosten todettiin sietävän valmistetta hyvin. 
Valmistetta tutkittiin myös kantavilla tammoilla. Tiineyden eri aikoina annettujen rokotusten jälkeen ei 
havaittu kielteisiä vaikutuksia tammojen tiineyteen, varsomiseen eikä varsoihin.  

Equilis Te -valmisteen tehokkuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa laboratorio- ja kenttäoloissa. 
Useimmissa tutkimuksissa käytettiin Equilis Prequenza Te -rokotetta, joka suojaa sekä 
hevosinfluenssalta että jäykkäkouristukselta. Eettisistä syistä jäykkäkouristuksen osalta ei suoritettu 
altistuskokeita. Tehon pääasiallisena mittana oli suojaavan vasta-ainepitoisuuden muodostuminen 
tetanustoksoidia vastaan rokotuksen jälkeen. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että Equilis Te on tehokas rokote jäykkäkouristusta vastaan 
kuolleisuuden ehkäisemiseksi kuuden kuukauden ikäisillä ja sitä vanhemmilla hevosilla. Hevosille 
kehittyi suoja kaksi viikkoa perusrokotuksen jälkeen. Suojan kesto jäykkäkouristusta vastaan oli 17 
kuukautta perusrokotuksen jälkeen ja 24 kuukautta ensimmäisen tehosterokotuksen jälkeen. 

Mitä riskejä Equilis Te -valmisteeseen liittyy? 

Injektiokohdassa saattaa esiintyä epätarkkarajaista kovaa tai pehmeää turvotusta (läpimitaltaan 
enintään 5 cm). Turvotuksen odotetaan häviävän kahden vuorokauden kuluessa. Injektiokohdassa voi 
satunnaisesti esiintyä kipua. Joissakin tapauksissa voi yhden päivän ajan olla kuumetta, 
poikkeustapauksissa jopa kolmen päivän ajan.  

Pakkausselosteessa on luettelo kaikista Equilis Te -valmisteen haittavaikutuksista ja rajoituksista. 

Mitä varotoimia eläinlääkevalmistetta antavan tai eläimen kanssa 
kosketuksissa olevan henkilön on noudatettava? 

Jos vahingossa injisoit valmistetta itseesi, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä 
pakkausselostetta tai myyntipäällystä. 

Mikä on varoaika elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä? 

Varoaika tarkoittaa aikaa, joka vaaditaan viimeisestä lääkkeen antamisesta siihen, kun eläimen saa 
teurastaa ja sen lihaa voi käyttää elintarvikkeeksi. Valmisteen varoaika on nolla vuorokautta. 

Miksi Equilis Te on hyväksytty EU:ssa? 

Euroopan lääkevirasto katsoi, että Equilis Te -valmisteen hyöty on sen riskejä suurempi ja että sille 
voidaan myöntää myyntilupa EU:ssa. 

Muita tietoja Equilis Te -valmisteesta 

Equilis Te sai koko EU:n alueella voimassa olevan myyntiluvan 8. heinäkuuta 2005.  

Lisää tietoa Equilis Te:stä on saatavissa viraston verkkosivustolla osoitteessa 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Tämä yhteenveto on päivitetty viimeksi 11-2020. 

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