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Equilis Te (tetanusz toxoid) 
Az Equilis Te-re vonatkozó áttekintés és az EU-ban való engedélyezésének 
indoklása 

Milyen típusú készítmény az Equilis Te és milyen betegségek esetén 
alkalmazható? 

Az Equilis Te egy állatgyógyászati vakcina, amelyet hat hónapos kortól alkalmaznak lovak tetanusz 
ellen védelmére, hogy megelőzzék az elhullást. A tetanusz egy heveny, gyakran halálos kimenetelű 
betegség, amelyet a Clostridium tetani nevű baktérium által termelt neurotoxin okoz. A rendszerint 
elfertőződött sebek miatt kialakuló betegségre az izmok általános merevsége és görcsei jellemzők. A 
lovak a tetanuszra leginkább fogékony fajok közé tartoznak. A készítmény hatóanyaga a tetanusz 
toxoid. 

Hogyan kell alkalmazni az Equilis Te-t? 

A készítmény csak receptre kapható. 

A vakcinát izomba adott injekcióként alkalmazzák. A lovaknál alapimmunizálást kell végezni, amely 
két, négyhetes időközzel beadott injekcióból áll. A tetanusz elleni védelem fenntartása érdekében 
szükséges a lovak emlékeztető oltása. Az első emlékeztető oltást legkésőbb az alapimmunizálást 
követő 17 hónappal kell elvégezni. Ezután legfeljebb kétéves szünet közbeiktatása javasolt.  

Amennyiben az Equilis Te alkalmazásával kapcsolatban további információra van szüksége, olvassa el a 
használati utasítást, illetve forduljon állatorvosához vagy gyógyszerészéhez. 

Hogyan fejti ki hatását az Equilis Te? 

Az Equilis Te tisztított tetanusz toxoidot tartalmazó vakcina. A toxoid egy feldolgozott toxin, amelyet 
úgy kezeltek, hogy mérgező hatását elveszítse, de antigén tulajdonságai megmaradjanak.   

A vakcinák azon az elven működnek, hogy „megtanítják” az immunrendszert (a szervezet természetes 
védekező rendszerét) a betegségek elleni védekezésre. A készítmény hatására a ló immunrendszere 
gyorsabban fog reagálni, amikor a Clostridium tetani baktériummal természetes úton találkozik. Ez 
segít a tetanusz elleni védekezésben. A vakcina a jobb immunválasz elősegítése érdekében „adjuvánst” 
is tartalmaz. 
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Milyen előnyei voltak az Equilis Te alkalmazásának a vizsgálatok során? 

Az Equilis Te biztonságosságát számos laboratóriumi és terepvizsgálatban tanulmányozták nagyszámú, 
2 hónapos vagy idősebb ló bevonásával. Valamennyi vizsgálatot az Equilis Prequenza Te-vel végezték 
(lásd alább), és arra a következtetésre jutottak, hogy a készítményt a különböző életkorú lovak jól 
tolerálják. Vemhes kancáknál is végeztek vizsgálatokat. A vemhesség különböző időpontjaiban történő 
vakcinázás után nem figyeltek meg negatív hatást a vemhesség, az ellés és az utódok 
vonatkozásában.  

Az Equilis Te hatásosságát számos laboratóriumi és terepvizsgálatban tanulmányozták. A vizsgálatok 
többségét az Equilis Prequenza Te vakcinával végezték, amely a lóinfluenza és a tetanusz ellen is véd. 
A tetanuszra vonatkozóan etikai okokból nem végeztek fertőzéses vizsgálatot. A hatásosság fő 
mutatója a tetanusz toxoiddal szemben termelt ellenanyagok védő szintje volt az oltást követően. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy az Equilis Te vakcina hatásos a tetanusz ellen, és 6 hónapos és 
idősebb lovaknál megelőzi az elhullást. A lovakban a védettség az alapimmunizáció után két héttel 
alakult ki. A tetanusz elleni védettség időtartama az alapimmunizálást követően 17 hónap, míg az 
emlékeztető oltás után 24 hónap volt. 

Milyen kockázatokkal jár az Equilis Te alkalmazása? 

A vakcina beadásának helyén 5 cm maximális átmérőjű, diffúz kemény vagy lágy duzzanat alakulhat 
ki. A duzzanat várhatóan két napon belül megszűnik. Az injekció beadásának helyén esetenként 
fájdalom léphet fel. Néhány esetben egy napig tartó láz alakulhat ki, amely kivételes körülmények 
között három napig is eltarthat.  

Az Equilis Te alkalmazásával kapcsolatban jelentett összes mellékhatás, valamint a korlátozások teljes 
felsorolása a használati útmutatóban található. 

Milyen óvintézkedések vonatkoznak a készítményt beadó vagy az állattal 
kapcsolatba kerülő személyre? 

Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati 
utasítását vagy címkéjét. 

Milyen hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az 
élelmiszertermelő állatoknál? 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő azt az időszakot jelenti, amelynek el kell telnie a készítmény 
alkalmazása után, mielőtt az állatot levághatják és húsát emberi fogyasztásra felhasználhatják. Az 
élelmezés-egészségügyi várakozási idő nulla nap. 

Miért engedélyezték az Equilis Te forgalomba hozatalát az EU-ban? 

Az Európai Gyógyszerügynökség megállapította, hogy az Equilis Te alkalmazásának előnyei 
meghaladják annak kockázatát, ezért alkalmazása az EU-ban engedélyezhető. 
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Az Equilis Te-vel kapcsolatos egyéb információ 

2005. július 8-án az Equilis Te az Európai Unió egész területére érvényes forgalombahozatali engedélyt 
kapott.  

Az Equilis Te-re vonatkozó további információ az Ügynökség weboldalán található: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Az áttekintés utolsó aktualizálása: 11-2020. 

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