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Equilis Te (toksoid tężcowy) 
Przegląd wiedzy na temat szczepionki Equilis Te i uzasadnienie udzielenia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE 

Co to jest szczepionka Equilis Te i w jakim celu się go stosuje? 

Equilis Te to szczepionka weterynaryjna służąca do ochrony koni od 6. miesiąca życia przed tężcem w 
celu zapobiegnięcia śmiertelności. Tężec to choroba o ostrym przebiegu, często śmiertelna, którą 
wywołuje neurotoksyna produkowana przez laseczkę tężca (Clostridium tetani). Choroba ta, 
rozwijająca się zwykle w wyniku zanieczyszczenia ran, charakteryzuje się ogólną sztywnością i 
konwulsyjnymi skurczami mięśni. Koń jest jednym z najbardziej podatnych na tężec gatunków. 
Szczepionka zawiera substancję czynną toksoid tężcowy. 

Jak stosować szczepionkę Equilis Te? 

Szczepionka wydawana z przepisu lekarza. 

Szczepionkę podaje się we wstrzyknięciu domięśniowym. W ramach podstawowego szczepienia u koni 
wykonuje się dwa wstrzyknięcia w odstępie 4 tygodni. Aby utrzymać odporność na tężec, potrzebne są 
szczepienia przypominające. Pierwsze z nich należy przeprowadzić najpóźniej 17 miesięcy po 
podstawowym szczepieniu. Potem zaleca się maksymalny odstęp 2 lat.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szczepionki Equilis Te, należy zapoznać się z ulotką 
informacyjną lub skontaktować się z lekarzem weterynarii lub farmaceutą. 

Jak działa szczepionka Equilis Te? 

Equilis Te to szczepionka zawierająca oczyszczony toksoid tężcowy. Toksoid jest toksyną przetworzoną 
w taki sposób, aby zniwelować jej toksyczność, ale zachować właściwości antygenowe.   

Działanie szczepionek polega na uczeniu układu odpornościowego (naturalnego systemu obronnego 
organizmu) sposobu obrony przed chorobą zakaźną. Podanie produktu koniom umożliwia szybszą 
reakcję ich układu odpornościowego w przypadku naturalnego kontaktu zwierzęcia z bakterią C. tetani. 
Chroni to przed zachorowaniem na tężec. Szczepionka zawiera także tzw. adiuwant, który stymuluje 
silniejszą odpowiedź immunologiczną. 
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Jakie korzyści ze stosowania szczepionki Equilis Te zaobserwowano w 
badaniach? 

Bezpieczeństwo szczepionki Equilis Te było przedmiotem kilku badań w warunkach laboratoryjnych i 
terenowych u dużej liczby koni od 2. miesiąca życia. Wszystkie te badania przeprowadzono z użyciem 
szczepionki Equilis Prequenza Te (zob. niżej). Wykazano, że produkt jest dobrze tolerowany przez 
konie w różnym wieku. Przeprowadzono także badania u ciężarnych klaczy. Nie zaobserwowano 
żadnego negatywnego wpływu na przebieg ciąży i wyźrebienia ani na potomstwo klaczy zaszczepionych 
w różnych momentach ciąży.  

Skuteczność szczepionki Equilis Te była przedmiotem kilku badań w warunkach laboratoryjnych i 
terenowych. Większość z nich przeprowadzono z użyciem Equilis Prequenza Te, szczepionki przeciwko 
grypie koni oraz tężcowi. Ze względów etycznych nie przeprowadzono doświadczeń z wywoływaniem 
zakażenia tężcem. Głównym kryterium oceny skuteczności było wytwarzanie ochronnych mian 
przeciwciał przeciwko toksoidowi tężcowemu po szczepieniu. 

Badania wykazały, że Equilis Te jest skuteczną szczepionką przeciwko tężcowi, która zapobiega 
śmiertelności u koni od 6. miesiąca życia. Zwierzęta rozwijały odporność 2 tygodnie po podstawowym 
szczepieniu. Odporność na tężec trwała 17 miesięcy po podstawowym szczepieniu i 24 miesiące po 
pierwszym szczepieniu przypominającym. 

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Equilis Te? 

W miejscu wstrzyknięcia może się pojawić obrzęk (maksymalna średnica 5 cm) w postaci rozlanego 
twardego lub miękkiego opuchnięcia. Powinien on zmaleć w ciągu 2 dni. Niekiedy może wystąpić ból w 
miejscu wstrzyknięcia. W niektórych przypadkach może się pojawić gorączka trwająca dzień, a w 
wyjątkowych okolicznościach – do 3 dni.  

Pełny wykaz działań niepożądanych i ograniczeń związanych ze stosowaniem szczepionki Equilis Te 
znajduje się w ulotce informacyjnej. 

Jakie są środki ostrożności dla osoby, która podaje lek lub ma kontakt ze 
zwierzęciem? 

W razie przypadkowego samowstrzyknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza oraz 
przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie. 

Jaki jest okres karencji dla zwierząt służących do produkcji żywności? 

Okres karencji to czas po podaniu leku, jaki musi upłynąć, zanim zwierzę można poddać ubojowi, a 
mięso może zostać wykorzystane do spożycia przez ludzi. W przypadku tego produktu okres karencji 
wynosi zero dni. 

Na jakiej podstawie szczepionka Equilis Te jest dopuszczona do obrotu w 
UE? 

Europejska Agencja Leków uznała, że korzyści ze stosowania szczepionki Equilis Te przewyższają 
ryzyko i że lek może być dopuszczony do obrotu w UE. 
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Inne informacje dotyczące szczepionki Equilis Te 

W dniu 8 lipca 2005 r. wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Equilis Te, ważne 
w całej Unii Europejskiej.  

Dalsze informacje dotyczące leku Equilis Te znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te. 

Data ostatniej aktualizacji: 11.2020. 

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