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BIJSLUITER

Equip FT

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE 
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, 
INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Zoetis B.V.
Rivium Westlaan 74
2909 LD Capelle a/d IJssel
Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
België

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Equip FT

3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN

Werkzame bestanddelen:

Per dosis van 2 ml:

Geinactiveerde antigenen bereid uit de paarden-influenzavirus-stammen:
 A/equine/Newmarket/77 (H7N7): voldoende om een hemagglutinatie-remmende (HAR) 

antistoftiter van ≥ 1.2 Log10 HAI units te induceren (conform Europese Farmacopee);
 A/equine/Kentucky/98 (H3N8): voldoende om een HAR antistoftiter van ≥ 2.4 Log10 HAI units te 

induceren (conform Europese Farmacopee);
 A/equine/Borlänge/91 (H3N8): voldoende om een HAR antistoftiter van ≥ 2.1 Log10 HAI units te 

induceren (conform Europese Farmacopee);
 Clostridium tetani toxoid: voldoende om minstens 70 I.E. Tetanus Antitoxine/ml te induceren 

(conform Europese Farmacopee).

Adjuvantia:
Quil A ≤ 580 μg
Aluminiumfosfaat 4,5 - 5,5 mg
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4. INDICATIES

Actieve immunisatie van paarden vanaf de leeftijd van 5 maanden tegen Equine Influenza typen H7N7 
en H3N8 (Europese of Amerikaanse stammen, inclusief Florida sublineage Clade 1 en Clade 2 
isolaten ) ter reductie van symptomen en virusuitscheiding na infectie, en tegen tetanus ter preventie 
van mortaliteit. 
Duur van de immuniteit is tenminste 15 maanden voor influenza en 36 maanden voor tetanus.
Aanvang van de immuniteit is binnen 2 weken na voltooiing van de basisvaccinatie.

5. CONTRA-INDICATIES

Geen bekend.

6. BIJWERKINGEN

Dieren kunnen vaak een reactie op vaccinatie vertonen. Dit kan zich manifesteren door stijfheid, een 
lichte, voorbijgaande temperatuurstijging, meestal 9-12 uur na vaccinatie, of een kleine zachte, niet-
pijnlijke lokale zwelling (tot 30 mm in diameter) op de injectieplaats. Deze symptomen verdwijnen 
normaal gesproken op de dag na vaccinatie.

Pijn op de injectieplaats, anorexie en lethargie zijn in zeer zeldzame gevallen gemeld.
Overgevoeligheidsreacties komen zeer zelden voor. In het geval van een allergische of anafylactische 
reactie, moet onmiddellijk behandeld worden met een oplosbaar glucocorticoïd intraveneus of 
adrenaline intramusculair. 

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd: 
- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u 
vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis 
te stellen.

7. DOELDIERSOORT 

Paard.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG EN WIJZE VAN 
GEBRUIK

Dosis: 2 ml per dier
Toediening: intramusculair
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Basisvaccinatie: Drievoudige vaccinatie, met telkens één dosis per dier met interval van 4-6 weken 
tussen de eerste en de tweede vaccinatie en met een interval van 6 maanden tussen de tweede en derde 
vaccinatie.

Hervaccinatie: Jaarlijks, niet meer dan 12 maanden na voorafgaande vaccinatie.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Geen.

10. WACHTTIJD

Nul dagen

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast (2 °C - 8 °C)
Beschermen tegen licht.
Niet in de vriezer bewaren.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket.
Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort 
Maternale antistoffen kunnen het resultaat van de vaccinatie tegen paardeninfluenza ongunstig 
beïnvloeden.
Uitsluitend gezonde paarden vaccineren.

Dracht en lactatie
Stress moet worden vermeden wanneer hoogdrachtige merries worden gevaccineerd. Stress brengt in 
de late dracht een risico met zich mee. 

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Paarden die immunosuppressiva hebben gekregen, bv. glucocorticoïden, mogen in het algemeen niet 
worden gevaccineerd binnen 4 weken.
Er is geen informatie beschikbaar over de veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin bij gebruik in 
combinatie met enig ander diergeneesmiddel. Ten aanzien van het gebruik van dit vaccin vóór of na 
enig ander diergeneesmiddel dient per geval een beslissing te worden genomen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Na vaccinatie met een dubbele dosis tijdens een veiligheidsstudie werd bij een aantal dieren een lichte, 
voorbijgaande verhoging van de temperatuur genoteerd. 

Onverenigbaarheden
Niet mengen met een ander diergeneesmiddel.
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13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijder de restanten van het middel door koken, verbranding of onderdompeling in een geschikt
desinfectiemiddel, in overeenstemming met de lokale vereisten.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

24 juni 2020

15. OVERIGE INFORMATIE

Glazen flacons (Type I), 2 ml, met chlorobutyl rubberen dop en aluminium felscapsule. 2 ml en 10 x 2 
ml

Type I glazen spuit met bromobutyl rubberen zuigerdop.
Verpakking: Doos met 10 voorgevulde spuiten à 1 dosis met naalden.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Overige informatie over de bescherming door vaccinatie:

Aanvang van de immuniteit is aangetoond door virulente challenge voor paardeninfluenza stammen 
A/equine/Newmarket/1/93 (American lineage H3N8), A/equine/South Africa/4/03 (Florida sublineage 
Clade 1 van de American lineage H3N8), A/equine/Sydney/2888-8/07 (Florida sublineage Clade 1 van 
de American lineage H3N8) en A/equine/Richmond/1/07 (Florida sublineage Clade 2 van de
American lineage H3N8).

Immuniteitsduur is aangetoond door virulente challenge voor paardeninfluenza stammen 
A/equine/Sussex/89 (Eurasian lineage H3N8) en A/equine/Newmarket/2/93 (Eurasian lineage H3N8). 

Bescherming door vaccinatie wordt bovendien aangetoond door serologie voor paardeninfluenza 
stammen A/equine/Newmarket/77 (H7N7), A/equine/Brentwood/79 (Eurasian lineage H3N8), 
A/equine/Borlange/91 (Eurasian lineage H3N8), A/equine/Kentucky/98 (American lineage H3N8), 
A/equine/Newmarket/1/93 (American lineage H3N8), A/equine/Newmarket/2/93 (Eurasian lineage 
H3N8), A/equine/South Africa/4/03 (Florida sublineage Clade 1 van de American lineage H3N8), 
A/equine/Sydney/2888-8/07 (Florida sublineage Clade 1 van de American lineage H3N8) en 
A/equine/Richmond/1/07 (Florida sublineage Clade 2 van de American lineage H3N8).
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