
LIETOÐANAS INSTRUKCIJA 
 

Equilis Prequenza Te, suspensija injekcijai zirgiem 
 
 
 

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAÐNIEKA UN RAÞOÐANAS LICENCES 
TURĒTĀJA, KURÐ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA 
DAÞĀDI 
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2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS 
 

Equilis Prequenza Te, suspensija injekcijai zirgiem 
 
 
 

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS 
 

Katrā 1 ml devā: 
 

Aktīvās vielas: 
Tetānusa toksoīds un attīrītas hemaglutinīna apakðvienības no zirgu gripas vīrusiem: 

 
 

A/equine-1/Prague/1/56 
 

100 AV1 
A/equine-2/Newmarket/1/93 50 AV 
A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AV 
Tetānusa toksoīds 40 Lf2 

 

Papildvielas:   
Attīrīts saponīns 375 mikrogrami 
Holesterols 125 mikrogrami 
Fosfatidilholīns 62,5 mikrogrami 

 

Palīgviela(s):   
Tiomersāla paliekas   
Formaldehīda paliekas   

 
 

4. INDIKĀCIJAS 
 

Zirgu aktīvai imunizācijai no 6 mēneðu vecuma pret zirgu gripu, lai pēc inficēšanās samazinātu 
klīniskos simptomus un vīrusa izdalīðanos, un aktīvai imunizācijai pret tetānusu, lai novērstu mirstību. 

 
Imunitāte pret gripu 
Imunitātes sākums: 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas kursa 
Imunitātes ilgums: 5 mēneði pēc primārās vakcinācijas kursa 

12 mēneði pēc pirmās revakcinācijas 
 
 
 
 

1 Antigēnās vienības 
2 Flokulācijas ekvivalenti; kas atbilst ≥ 30 SV/ml jūrascūciņu seruma Ph.Eur. potences testā. 

 



Imunitāte pret tetānusu 
Imunitātes sākums: 2 nedēļas pēc primārās vakcinācijas kursa 
Imunitātes ilgums: 17 mēneði pēc primārās vakcinācijas kursa 

24 mēneði pēc pirmās revakcinācijas 
 
 
 

5. KONTRINDIKĀCIJAS 
 

Nav. 
 
 
 

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS 
 

Injekcijas vietā var novērot difūzu, cietu vai mīkstu pietūkumu (maks. 5 cm diametrā), 
kas regresē 2 dienu laikā. Reti var novērot sāpes injekcijas vietā, kas var izraisīt pārejoðu 
funkcionālo diskomfortu (stīvumu). Ļoti retos gadījumos var novērot drudzi, daþreiz 
kopā ar letarģiju un apātiju, 1 dienu, ārkārtējos apstākļos līdz 3 dienām. 

 
Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas ðajā 
instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu. 

 
 
 

7. MĒRĶA SUGAS 
 

Zirgi. 
 
 
 

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOÐANAS VEIDA UN 
PAŅĒMIENA 

1 ml. 

Intramuskulārai 

lietoðanai. 

Vakcinācijas 

grafiks: 
 

Primārās vakcinācijas kurss 
 

Ievada vienu devu (1ml) ar intramuskulāru injekciju pēc ðāda grafika: 
• Primārās vakcinācijas kurss: pirmā injekcija no 6 mēneðu vecuma, otrā injekcija pēc 4 
nedēļām. 

 
Revakcinācija 
Gripai: 

 
Pirmā revakcinācija (treðā deva) tiek veikta 5 mēneðus pēc primārās vakcinācijas kursa. Šī 
revakcinācijas rezultātā imunitāte pret zirgu gripu ilgst vismaz 12 mēneðus. 

 
Otrā revakcinācija tiek veikta pēc 12 mēneðiem pēc pirmās revakcinācijas. 



Lai uzturētu imunitāti pret gripu (skatīt shēmu), alternatīvai lietoðanai ieteicams ar 
12 mēneðu intervālu lietot piemērotu vakcīnu pret zirgu gripu, kas satur A/equi 
1/Prague 56, A/equi 
2/Newmarket-1/93 un A/equi 2/Newmarket -2/93. 

 
Tetānusam: 

 
Pirmā revakcinācija tiek veikta, ne vēlāk kā pēc 17 mēneðiem pēc primārās 
vakcinācijas kursa. Pēc tam ieteicams maksimālais intervāls ir divi gadi (skatīt 
shēmu) 

 
 
 
 


