
 

 
 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     

Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

EMA/CVMP/6000/2009 
EMEA/V/C/000093 

Equilis Te (tetanustoxoid) 
Sammanfattning av Equilis Te och varför det är godkänt inom EU 

Vad är Equilis Te och vad används det för? 

Equilis Te är ett veterinärmedicinskt vaccin som används för att skydda hästar från sex månaders ålder 
mot stelkramp för att förhindra dödlighet. Stelkramp är en akut, ofta dödlig sjukdom som orsakas av 
ett nervgift som bildas av bakterien Clostridium tetani. Sjukdomen har oftast sitt ursprung i förorenade 
sår och kännetecknas av allmän stelhet och muskelkramper. Hästar är ett av de djurslag som är mest 
känsliga för stelkramp. Läkemedlet innehåller den aktiva substansen tetanustoxoid. 

Hur används Equilis Te? 

Läkemedlet är receptbelagt. 

Vaccinet ges som en injektion i en muskel. Hästarna ska få en grundvaccination som består av två 
injektioner som ges med fyra veckors mellanrum. För ett fortsatt skydd mot stelkramp behöver 
hästarna omvaccineras. Den första omvaccinationen ska ske senast 17 månader efter den första 
vaccinationen. Därefter rekommenderas ett högsta intervall på två år.  

För mer information om hur du använder Equilis Te, läs bipacksedeln eller tala med veterinär eller 
apotekspersonal. 

Hur verkar Equilis Te? 

Equilis Te är ett vaccin som innehåller renad tetanustoxoid. Toxoiden är ett toxin som har behandlats 
för att ta bort dess toxiska effekt, utan att påverka dess antigena egenskaper.   

Vacciner verkar genom att ”lära” immunsystemet (kroppens naturliga försvar) hur det ska skydda sig 
mot sjukdomar. När läkemedlet ges till hästar hjälper det djurens immunsystem att reagera snabbare 
när djuret exponeras naturligt för bakterien Clostridium tetani. Detta bidrar till att skydda mot 
stelkramp. Vaccinet innehåller också ett ”adjuvans” för att förstärka immunsvaret. 
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Vilka fördelar med Equilis Te har visats i studierna? 

Säkerheten för Equilis Te har undersökts i flera studier i laboratorie- och fältmiljö på ett stort antal 
hästar från 2 månaders ålder. Samtliga studier utfördes med Equilis Prequenza Te (se nedan). 
Slutsatsen drogs att läkemedlet tolereras väl av hästar i olika åldrar. Det utfördes även studier på 
dräktiga ston. Ingen negativ inverkan på dräktighet, fölning eller stons avkommor har observerats 
efter vaccination vid olika tidpunkter under dräktigheten.  

Effekten av Equilis Te har undersökts i flera prövningar i laboratorie- och fältmiljö. De flesta studierna 
genomfördes med Equilis Prequenza Te, ett vaccin som skyddar mot hästinfluensa och mot stelkramp. 
Av etiska skäl utfördes inget infektionsexperiment mot stelkramp. Huvudeffektmåttet var bildandet av 
skyddande nivåer av antikroppar mot tetanustoxoid efter vaccinationen. 

Studierna visade att Equilis Te är ett effektivt vaccin mot stelkramp för att förhindra dödlighet hos 
hästar från 6 månaders ålder. Hästarna utvecklade skydd två veckor efter den första vaccinationen. 
Skyddet mot stelkramp varade i 17 månader efter den första vaccinationen och i 24 månader efter den 
första omvaccinationen. 

Vilka är riskerna med Equilis Te? 

Svullnad (högst 5 cm i diameter) kan uppstå vid injektionsstället i form av en diffus hård eller mjuk 
svullnad. Svullnaden brukar gå ned inom två dagar. Ibland kan det uppstå smärta vid injektionsstället. 
I vissa fall kan feber uppträda under ett dygn, i undantagsfall upp till tre dygn.  

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Equilis Te finns i bipacksedeln. 

Vilka säkerhetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i 
kontakt med djuret vidta? 

Om du av misstag råkat injicera dig själv, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. 

Hur lång är karenstiden för livsmedelsproducerande djur? 

Karenstiden är den tid som måste gå från det att läkemedlet administrerats till dess att djuret kan 
slaktas och köttet användas som livsmedel. Karenstiden för läkemedlet är noll dagar. 

Varför är Equilis Te godkänt i EU? 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Equilis Te är större än riskerna och 
att Equilis Te skulle godkännas för försäljning i EU. 

Mer information om Equilis Te 

Den 8 juli 2005 beviljades Equilis Te ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.  

Mer information om Equilis Te finns på EMA:s webbplats 
ema.europa.eu/en/medicines/veterinary/EPAR/equilis-te 

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2020. 
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