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EMEA/V/C/000093 

Equilis Te (toxoid tetanu) 
Všeobecný prehľad o očkovacej látke Equilis Te a prečo bola v EÚ povolená 

Čo je očkovacia látka Equilis Te a na čo sa používa? 

Equilis Te je veterinárna očkovacia látka na ochranu koní od veku šesť mesiacov proti tetanu na 
prevenciu úmrtnosti. Tetanus je akútna choroba, ktorá má často smrteľné následky a je zapríčinená 
neurotoxínom produkovaným baktériou Clostridium tetani. Choroba zvyčajne vzniká v infikovaných 
ranách a vyznačuje sa celkovou stuhnutosťou a konvulzívnymi svalovými kŕčmi. Kone patria medzi 
najnáchylnejšie druhy na tetanus. Liečivom v očkovacej látke je toxoid tetanu. 

Ako sa liek Equilis Te používa? 

Výdaj očkovacej látky je viazaný na lekársky predpis. 

Očkovacia látka sa podáva ako injekcia do svalu. Kone sa majú primárne zaočkovať dvoma injekciami s 
odstupom štyroch týždňov. Na zachovanie ochrany pred tetanom sa kone majú preočkúvať. Prvé 
preočkovanie má byť najneskôr po 17 mesiacoch po prvom očkovaní. Potom sa ako najdlhší očkovací 
interval odporúčajú dva roky.  

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní očkovacej látky Equilis Te, prečítajte si písomnú 
informáciu pre používateľa alebo sa obráťte na svojho veterinára, resp. lekárnika. 

Akým spôsobom liek Equilis Te účinkuje? 

Equilis Te je očkovacia látka a obsahuje purifikovaný toxoid tetanu. Toxoid je upravený toxín bez 
toxických účinkov so zachovanými antigénovými vlastnosťami.   

Očkovacie látky účinkujú tak, že tzv. učia imunitný systém (prirodzenú obranu tela), ako sa má sám 
brániť proti chorobám. Ak sa očkovacia látka podá koňom, pomôže ich imunitnému systému rýchlejšie 
reagovať, ak sú prirodzene vystavené baktérii Clostridium tetani. To im pomôže pri ochrane pred 
tetanom. Očkovacia látka obsahuje aj prídavnú látku, tzv. adjuvans, na stimuláciu lepšej imunitnej 
odpovede. 
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Aké prínosy lieku Equilis Te boli preukázané v štúdiách? 

Bezpečnosť očkovacej látky Equilis Te sa skúmala v niekoľkých štúdiách v laboratórnych a terénnych 
podmienkach na veľkom počte koní od veku 2 mesiacov. Všetky štúdie sa uskutočnili s očkovacou 
látkou Equilis Prequenza Te (pozri ďalej). Dospelo sa k záveru, že očkovacia látka je dobre znášaná 
koňmi všetkých vekových kategórií. Uskutočnili sa aj štúdie s gravidnými kobylami. Po očkovaní sa 
počas rôznych štádií gravidity nepozoroval žiadny negatívny vplyv na gestáciu, ožrebenie a pôrod 
kobýl.  

Účinnosť očkovacej látky Equilis Te sa skúmala v niekoľkých laboratórnych a terénnych skúškach. 
Väčšina týchto štúdií sa uskutočnila s očkovacou látkou Equilis Prequenza Te, čo je očkovacia látka 
proti chrípke a tetanu. Z etických dôvodov sa neuskutočnili experimentálne pokusy (infikovanie) 
s tetanom. Hlavným meradlom účinnosti bola produkcia protilátok proti toxoidu tetanu po zaočkovaní v 
množstve, ktoré je postačujúce na ochranu. 

V štúdiách sa preukázalo, že Equilis Te je účinná očkovacia látka proti tetanu na prevenciu úmrtnosti 
koní od veku od 6 mesiacov. Do dvoch týždňov po primárnom očkovaní sa u koní vytvorila ochrana. 
Trvanie ochrany proti tetanu bolo 17 mesiacov po primárnom očkovaní a 24 mesiacov po prvom 
preočkovaní. 

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Equilis Te? 

V mieste podania injekcie sa môže vyskytnúť opuch (max. priemer 5 cm) buď ako rozptýlený tvrdý 
alebo mäkký opuch. Opuch by mal vymiznúť v priebehu niekoľkých dní. V mieste podania injekcie sa 
niekedy môže vyskytnúť bolesť. V niektorých prípadoch sa počas jedného dňa môže vyskytnúť horúčka, 
ktorá vo výnimočných prípadoch môže trvať tri dni.  

Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Equilis Te a zoznam všetkých 
obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa. 

Aké preventívne opatrenia sa vzťahujú na osoby podávajúce liek alebo 
osoby prichádzajúce do kontaktu so zvieraťom? 

V prípade náhodného samoinjikovania vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre 
používateľov alebo štítok lekárovi. 

Aká je ochranná lehota u zvierat určených na výrobu potravín? 

Ochranná lehota je čas, ktorý musí uplynúť po podaní lieku predtým, ako môže byť zviera zabité 
a mäso použité na ľudskú spotrebu. Ochranná lehota pre túto očkovaciu látku je nula dní. 

Prečo je očkovacia látka Equilis Te povolená v EÚ? 

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Equilis Te sú väčšie ako jej riziká, a odporučila 
udeliť povolenie na používanie v EÚ. 
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Ďalšie informácie o očkovacej látke Equilis Te 

Dňa 8. júla 2005 očkovacia látka Equilis Te získala povolenie na uvedenie na trh platné v celej 
Európskej únii.  

Ďalšie informácie o očkovacej látke Equilis Te sa nachádzajú na webovej stránke agentúry: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 11-2020 

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