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Equilis Te (tetanustoxoïde) 
Een overzicht van Equilis Te en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Equilis Te en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Equilis Te is een diergeneeskundig vaccin dat wordt gebruikt om paarden van zes maanden en ouder te 
beschermen tegen tetanus ter voorkoming van sterfte. Tetanus is een acute, vaak fatale ziekte 
veroorzaakt door een neurotoxine dat wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium tetani. De 
ziekte, die meestal begint met een besmette wond, wordt gekenmerkt door een algehele rigiditeit 
(stijfheid) en spiercontracties (krampen). Paarden behoren tot de diersoorten die het meest vatbaar 
zijn voor tetanus. Het middel bevat de werkzame stof tetanustoxoïde. 

Hoe wordt Equilis Te gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Het vaccin wordt toegediend via een injectie in een spier. Paarden dienen een basisvaccinatie te 
krijgen, bestaande uit twee injecties die met een tussenpoos van vier weken worden toegediend. Om 
de bescherming tegen tetanus te behouden is een herhalingsvaccinatie noodzakelijk. De eerste 
herhalingsvaccinatie mag niet later dan 17 maanden na de basisvaccinatie plaatsvinden. Daarna wordt 
een maximale tussenpoos van twee jaar aanbevolen.  

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over de 
behandeling met Equilis Te. 

Hoe werkt Equilis Te? 

Equilis Te is een vaccin dat gezuiverd tetanustoxoïde bevat. Dit is toxine dat zodanig is behandeld dat 
de toxische werking is weggenomen, maar de antigene eigenschappen ervan behouden zijn gebleven.   

Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van het lichaam) te ‘leren’ 
zich tegen ziekten te verdedigen. Wanneer het middel aan een paard wordt toegediend, zal het 
immuunsysteem in staat zijn sneller te reageren wanneer het dier opnieuw wordt blootgesteld aan de 
bacterie Clostridium tetani. Hierdoor wordt het lichaam beter beschermd tegen tetanus. Het vaccin 
bevat ook een adjuvans (hulpstof) om een betere respons te verkrijgen. 



 
Equilis Te (tetanustoxoïde)   
EMA/CVMP/6015/2009 Blz. 2/3 
 

Welke voordelen bleek Equilis Te tijdens studies te hebben? 

De veiligheid van Equilis Te is in verschillende studies onder laboratorium- en veldomstandigheden 
onderzocht bij een groot aantal paarden, van twee maanden en ouder. Alle studies werden uitgevoerd 
met Equilis Prequenza Te (zie hieronder). Er werd vastgesteld dat het middel door paarden van 
verschillende leeftijden goed wordt verdragen. Er werden ook studies uitgevoerd bij drachtige merries. 
Er werd na vaccinatie in verschillende stadia van de dracht geen negatief effect op de dracht, de worp 
en de veulens van de merries waargenomen.  

De werkzaamheid van Equilis Te werd onderzocht in verschillende studies onder laboratorium- en 
veldomstandigheden. De meeste studies werden uitgevoerd met Equilis Prequenza Te, een vaccin dat 
zowel beschermt tegen paardeninfluenza als tegen tetanus. Om ethische redenen is voor tetanus geen 
provocatietest (infectie) uitgevoerd. De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was de 
aanmaak van beschermende concentraties antilichamen tegen tetanustoxoïde na vaccinatie. 

Uit de studies bleek dat Equilis Te een werkzaam vaccin is tegen tetanus ter voorkoming van sterfte bij 
paarden van zes maanden en ouder. Het lichaam van de paarden bouwde twee weken na de 
basisvaccinatie afweer op. Voor tetanus was de immuniteitsduur 17 maanden na de basisvaccinatie en 
24 maanden na de eerste herhalingsvaccinatie. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Equilis Te in? 

Er kan een diffuse harde of zachte zwelling optreden (max. diameter 5 cm) op de injectieplaats. De 
zwelling neemt meestal binnen twee dagen af. Soms kan ook pijn optreden op de injectieplaats. 
Gedurende één dag en in uitzonderlijke gevallen gedurende drie dagen kan koorts optreden.  

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Equilis Te. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter 
of het etiket te worden getoond. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. De wachttijd voor Equilis Te is 
nul dagen. 

Waarom is Equilis Te in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Equilis Te groter zijn 
dan de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 
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Overige informatie over Equilis Te 

Op 8 juli 2005 is een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Equilis Te verleend.  

Het volledige EPAR voor Equilis Te is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 11-2020. 

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