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Equilis Te (anatoxină tetanică) 
Prezentare generală a Equilis Te și a motivelor autorizării sale în UE 

Ce este Equilis Te și pentru ce se utilizează? 

Equilis Te este un vaccin de uz veterinar utilizat pentru protecția cailor începând de la vârsta de șase 
luni împotriva tetanosului, pentru a preveni mortalitatea. Tetanosul este o boală acută, deseori fatală, 
cauzată de o neurotoxină produsă de bacteria Clostridium tetani. Boala, care de obicei provine de la 
plăgi infectate, se caracterizează prin rigiditate generală (înțepenire) și spasme musculare convulsive. 
Caii fac parte din speciile cele mai susceptibile la tetanos. Conține substanța activă anatoxina tetanică. 

Cum se utilizează Equilis Te? 

Medicamentul se poate obține numai pe bază de prescripție medicală. 

Vaccinul se administrează prin injecție intramusculară. Cailor trebuie să li se facă o vaccinare primară 
care constă în două injecții administrate la interval de patru săptămâni. Pentru a menține protecția 
împotriva tetanosului, caii trebuie revaccinați. Prima revaccinare se face la maximum 17 luni de la 
vaccinarea primară. Ulterior, se recomandă un interval maxim de doi ani.  

Pentru mai multe informații despre utilizarea Equilis Te, citiți prospectul sau adresați-vă medicului 
veterinar sau farmacistului. 

Cum acționează Equilis Te? 

Equilis Te este un vaccin care conține anatoxină tetanică purificată. Anatoxina este o toxină prelucrată 
cu scopul de a i se îndepărta efectul toxic, păstrându-i însă proprietățile antigenice.   

Vaccinurile acționează „învățând” sistemul imunitar (sistemul natural de apărare al organismului) cum 
să se apere împotriva bolilor. Când produsul se administrează cailor, ajută sistemul imunitar al 
animalelor să reacționeze mai rapid când animalul este expus în mod natural la bacteria Clostridium 
tetani. Aceasta ajută la protejarea împotriva tetanosului. Vaccinul conține și un „adjuvant”, pentru a 
stimula un răspuns imun mai bun. 
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Ce beneficii a prezentat Equilis Te pe parcursul studiilor? 

Siguranța Equilis Te a fost analizată în mai multe studii, de laborator și de teren, pe un număr mare de 
cai începând cu vârsta de 2 luni. Toate studiile au fost efectuate cu Equilis Prequenza Te (vezi mai jos). 
S-a concluzionat că produsul este bine tolerat de cai de vârste diferite. S-au efectuat și studii pe iepe 
gestante. După vaccinare în diferite momente ale gestației nu s-a observat nicio influență negativă 
asupra gestației, fătării și puilor iepelor.  

Eficacitatea Equilis Te a fost examinată în mai multe studii în condiții de laborator și de teren. 
Majoritatea studiilor au fost efectuate cu Equilis Prequenza Te, un vaccin care protejează împotriva 
gripei cabaline și împotriva tetanusului. Din motive etice, nu s-a efectuat niciun experiment de 
expunere la (infectare cu) tetanos. Principala măsură a eficacității a fost producerea de niveluri 
protectoare de anticorpi împotriva anatoxinei tetanice după vaccinare. 

Studiile au arătat că Equilis Te este un vaccin eficace împotriva tetanosului în prevenirea mortalității la 
cai începând cu vârsta de 6 luni. Caii au dezvoltat protecție la două săptămâni după vaccinarea 
primară. Durata protecției împotriva tetanosului a fost de 17 luni după vaccinarea primară și de 24 luni 
după prima revaccinare. 

Care sunt riscurile asociate cu Equilis Te? 

La locul injectării poate apărea o umflătură (cu diametrul maxim de 5 cm) sub formă de umflătură 
difuză tare sau moale. Se preconizează că umflătura se reduce în două zile. Ocazional poate apărea 
durere la locul injectării. În unele cazuri poate apărea febră timp de o zi, iar în situații excepționale 
timp de trei zile.  

Pentru lista completă a reacțiilor adverse și a restricțiilor asociate cu Equilis Te, citiți prospectul. 

Care sunt măsurile de precauție pentru persoana care administrează 
medicamentul sau intră în contact cu animalul? 

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul 
produsului sau eticheta. 

Care este perioada de așteptare la animale de la care se obțin produse 
alimentare? 

Perioada de așteptare este timpul care trebuie să treacă după administrarea medicamentului până 
când animalul poate fi sacrificat și carnea poate fi utilizată pentru consum uman. Perioada de așteptare 
pentru Equilis Te este de zero zile. 

De ce este Equilis Te autorizat în UE? 

Agenția Europeană pentru Medicamente a hotărât că beneficiile Equilis Te sunt mai mari decât riscurile 
asociate și că poate fi autorizat pentru utilizare în UE. 

Alte informații despre Equilis Te 

Equilis Te a primit o autorizație de punere pe piață valabilă pe întreg teritoriul UE, la 8 iulie 2005.  

Mai multe informații despre Equilis Te se pot găsi pe site-ul agenției: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Această prezentare generală a fost actualizată ultima dată în 11-2020. 
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