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Equilis Te (toksoid tetanusa) 
Pregled cepiva Equilis Te in zakaj je odobreno v EU 

Kaj je cepivo Equilis Te in za kaj se uporablja? 

Equilis Te je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito konjev po šestem 
mesecu starosti pred tetanusom za preprečevanje umrljivosti. Tetanus je akutna, pogosto smrtna 
bolezen, ki jo povzroča nevrotoksin bakterije Clostridium tetani. Za bolezen, ki se navadno začne v 
okuženih ranah, so značilni rigidnost (otrdelost) celotnega telesa in sunkoviti krči mišic. Konji spadajo 
med tisto vrsto živali, ki jo tetanus najpogosteje prizadene. Cepivo vsebuje učinkovino toksoid 
tetanusa. 

Kako se cepivo Equilis Te uporablja? 

Predpisovanje in izdaja cepiva je le na recept. 

Cepivo se daje z injiciranjem v mišico. Konji prejmejo osnovno cepljenje v obliki dveh odmerkov, ki se 
injicirata v razmiku štirih tednov. Za ohranitev zaščite pred tetanusom je treba konje ponovno cepiti. 
Prvo ponovno cepljenje je treba opraviti najkasneje 17 mesecev po osnovnem cepljenju. Nato je 
najdaljši priporočeni razmik dve leti.  

Za več informacij glede uporabe cepiva Equilis Te glejte navodilo za uporabo ali se posvetujte z 
veterinarjem ali farmacevtom. 

Kako cepivo Equilis Te deluje? 

Equilis Te je cepivo, ki vsebuje prečiščeni toksoid tetanusa. Toksoid je toksin, ki je obdelan tako, da 
nima več strupenega učinka, vendar obdrži svoje antigenske lastnosti.   

Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se 
brani proti boleznim. Ko konji prejmejo cepivo, to imunskemu sistemu živali pomaga, da hitreje 
reagira, kadar je žival naravno izpostavljena bakteriji Clostridium tetani. To pomaga pri obrambi pred 
tetanusom. Cepivo vsebuje tudi adjuvans, ki spodbudi boljši imunski odziv. 
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Kakšne koristi je cepivo Equilis Te izkazalo v študijah? 

Varnost cepiva Equilis Te so proučevali v več študijah, izvedenih v laboratorijskih in terenskih pogojih 
na številnih konjih, starejših od dveh mesecev. Vse študije so bile izvedene s cepivom 
Equilis Prequenza Te (glejte spodaj). Ugotovljeno je bilo, da cepivo dobro prenašajo konji različnih 
starosti. Izvedene so bile tudi študije pri brejih kobilah. Po cepljenju v različnih obdobjih med brejostjo 
niso opazili nobenega negativnega vpliva na brejost, žrebitev in žrebeta kobil.  

Učinkovitost cepiva Equilis Te so raziskali v več preskušanjih, izvedenih v laboratorijskih in terenskih 
pogojih. Večino študij so izvedli s cepivom Equilis Prequenza Te, tj. cepivom za zaščito pred virusom 
konjske influence in tetanusom. Iz etičnih razlogov za tetanus niso izvedli nobenega poskusa z 
izzivanjem okužbe. Glavno merilo učinkovitosti je bilo tvorjenje zaščitnih ravni protiteles proti toksoidu 
tetanusa po cepljenju. 

Študije so pokazale, da je cepivo Equilis Te učinkovito proti tetanusu za preprečevanje umrljivosti pri 
konjih, starejših od šest mesecev. Zaščitne ravni so se pri konjih razvile dva tedna po osnovnem 
cepljenju. Zaščita pred tetanusom je trajala 17 mesecev po osnovnem cepljenju in 24 mesecev po 
prvem obnovitvenem cepljenju. 

Kakšna tveganja so povezana s cepivom Equilis Te? 

Na mestu injiciranja se lahko pojavi oteklina (premera največ 5 cm), bodisi kot trda ali mehka oteklina 
brez jasnih robov. Oteklina naj bi izginila v dveh dneh. Na mestu injiciranja se lahko občasno pojavi 
bolečina. V nekaterih primerih se lahko pojavi vročina, ki traja en dan, v izjemnih primerih pa tri dni.  

Za celoten seznam neželenih učinkov in omejitev pri uporabi cepiva Equilis Te glejte navodilo za 
uporabo. 

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali 
pride v stik z živaljo? 

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite 
navodilo za uporabo ali nalepko. 

Kakšna je karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane? 

Karenca je čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za 
prehrano ljudi. Karenca za cepivo Equilis Te je nič dni. 

Zakaj je cepivo Equilis Te odobreno v EU? 

Evropska agencija za zdravila je zaključila, da so koristi cepiva Equilis Te večje od z njim povezanih 
tveganj in da se lahko odobri za uporabo v EU. 

Druge informacije o cepivu Equilis Te 

Cepivo Equilis Te je pridobilo dovoljenje za promet, veljavno po vsej Evropski uniji, 8. julija 2005.  

Nadaljnje informacije o cepivu Equilis Te so na voljo na spletni strani agencije: 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 11-2020. 

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