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Equilis Te (stabligės toksoidas) 
Equilis Te ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Equilis Te ir kam jis naudojamas? 

Equilis Te – tai arkliams nuo 6 mėn. skiepyti naudojama veterinarinė vakcina, siekiant juos apsaugoti 
nuo stabligės ir sumažinti jų gaištamumą. Stabligė yra ūmi, dažnai mirtina liga, kurią sukelia 
Clostridium tetani bakterijų gaminamas neurotoksinas. Ligai, kuri dažniausiai prasideda nuo užterštų 
žaizdų, būdingas visiškas raumenų sustingimas (nejudrumas) ir mėšlungiški raumenų spazmai. Arkliai 
– viena iš stabligei imliausių gyvūnų rūšių. Vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos stabligės 
toksoido. 

Kaip naudoti Equilis Te? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Vakcina švirkščiama į raumenis. Pirminę arklių vakcinaciją sudaro dvi injekcijos, skiriamos tarp jų 
darant 4 savaičių pertrauką. Siekiant, kad apsauga nuo tetanozės išliktų, arklius reikia vakcinuoti 
pakartotinai. Pirmąją revakcinaciją reikia atlikti praėjus ne daugiau kaip 17 mėnesių po pirminės 
vakcinacijos. Po to rekomenduojamas daugiausiai dvejų metų intervalas.  

Daugiau informacijos apie Equilis Te naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Equilis Te? 

Equilis Te – tai vakcina, kurios sudėtyje yra išvalyto stabligės toksoido. Toksoidas yra apdorotas 
stabligės toksinas, siekiant pašalinti toksinį poveikį, bet išlaikyti antigeno savybes.   

Vakcinos „išmoko“ imuninę (natūralios organizmo apsaugos) sistemą apsisaugoti nuo ligų. Vakcina 
paskiepijus arklius, jų imuninė sistema reaguoja greičiau, kai jie yra natūraliai veikiami Clostridium 
tetani bakterijų. Tai padeda apsisaugoti nuo stabligės. Vakcinoje taip pat yra adjuvanto geresniam 
imuniniam atsakui stimuliuoti. 
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Kokia Equilis Teikiama nauda nustatyta tyrimuose? 

Equilis Te saugumas tirtas keliuose laboratoriniuose ir praktiniuose tyrimuose, kuriuose buvo tiriama 
daug arklių nuo 2 mėnesių amžiaus. Visi tyrimai atlikti naudojant Equilis Prequenza Te (žr. žemiau). 
Padaryta išvada, kad įvairaus amžiaus arkliai gerai toleruoja šią vakciną. Jos poveikis taip pat buvo 
tirtas vaikingoms kumelėms. Po vakcinacijos bet kuriuo vaikingumo laikotarpiu nebuvo pastebėta 
jokios neigiamos įtakos vaikingumui, kumeliavimuisi ir kumelių palikuonims.  

Equilis Te veiksmingumas tirtas keliuose laboratoriniuose ir praktiniuose tyrimuose. Dauguma tyrimų 
buvo atlikta naudojant Equilis Prequenza Te vakciną, saugančią nuo arklių gripo ir stabligės. Dėl etinių 
priežasčių tyrimai su arkliais užkrečiant juos stablige atliekami nebuvo. Pagrindinis šio preparato 
veiksmingumo vertinimo kriterijus buvo antikūnų apsaugos nuo stabligės toksoido lygio susidarymas 
po vakcinacijos. 

Tyrimai parodė, kad Equilis Te yra veiksminga stabligės vakcina arkliams nuo 6 mėnesių amžiaus, 
siekiant juos apsaugoti nuo gaišimo. Arkliams apsauga susidaro per dvi savaites nuo pirminės 
vakcinacijos. Apsaugos nuo stabligės trukmė – 17 mėnesių po pirminės vakcinacijos ir 24 mėnesiai po 
pirmos revakcinacijos. 

Kokia rizika siejama su Equilis Te naudojimu? 

Injekcijos vietoje gali atsirasti išplitęs kietas ar minkštas pabrinkimas (daugiausiai 5 cm skersmens). 
Pabrinkimas atslūgsta per dvi dienas. Retkarčiais gali pasireikšti skausmas injekcijos vietoje. Kartais 
vieną dieną, išimtinėmis sąlygomis – tris dienas, gali būti pakilusi temperatūra.  

Išsamų šalutinių reiškinių ir apribojimų naudojant Equilis Te sąrašą galima rasti informaciniame 
lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto 
informacinį lapelį ar etiketę. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. Equilis Te išlauka – 0 parų. 

Kodėl Equilis Te buvo patvirtintas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Equilis Te nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Equilis Te 

Visoje ES galiojantis Equilis Te registracijos pažymėjimas suteiktas 2005 m. liepos 8 d.  

Išsamią informaciją apie Equilis Te rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2020-11. 
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