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Locatim (bovin, koncentreret valle med specifikke 
immunglobulin G'er mod E. coli F5 (K99) adhæsin)1 
En oversigt over Locatim, og hvorfor det er godkendt i EU 

Hvad er Locatim, og hvad anvendes det til? 

Locatim er et veterinærlægemiddel, der anvendes til at nedsætte dødeligheden hos nyfødte kalve som 
følge af enterotoksikose forårsaget af bakterien Escherichia coli i de første levedage. Enterotoksikose 
er en sygdom, der skyldes frigivelse af toksiner i kroppen, og hvor hovedsymptomet er diarré. 

Det indeholder det aktive stof bovin, koncentreret valle med et indhold af specifikke immunglobulin 
G'er mod E. coli F5 (K99) adhæsin. 

Hvordan anvendes Locatim? 

Lægemidlet fås kun på recept. 

Locatim er en oral opløsning fremstillet af råmælk (kolostrum), som gives til kalve, der er under 12 
timer gamle, helst inden for de første fire timer efter fødslen som et supplement til naturlig råmælk, 
som kalve får fra moderen. Dosis på 60 ml (et hætteglas) kan gives alene eller opløses i mælk eller 
mælkeerstatning. 

Hvis du ønsker flere oplysninger om anvendelsen af Locatim, kan du læse indlægssedlen eller kontakte 
din dyrlæge eller apoteket. 

Hvordan virker Locatim? 

Locatim virker ved at supplere de beskyttende egenskaber ved normal råmælk, som er den første 
mælk, en ko producerer efter kælvning, og som kalve drikker i de første levetimer. Kolostrum 
indeholder antistoffer, som er med til at beskytte kalvene mod visse infektioner. Locatim fremstilles af 
råmælk fra køer, som er blevet immuniseret mod E. coli, så de producerer antistoffer i deres råmælk. 
Råmælken indsamles og filtreres, og vallen (den flydende del af mælken) koncentreres til fremstilling 
af Locatim. Ved at give supplerende antistoffer mod E. coli opnåede de kalve, der fik Locatim, 
yderligere beskyttelse mod denne bakterie. Den naturlige optagelse af råmælk i de første levetimer 

 
1 Tidligere kendt som Serinucoli. 
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inducerer passiv immunisering. Locatim giver derved yderligere beskyttelse mod dødsfald som følge af 
enterotoxicose forårsaget af E. coli. 

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Locatim? 

Resultaterne af feltbaserede studier af diarré hos nyfødte kalve er vanskelige at fortolke, da diarré har 
mange årsager og sygdommens sværhedsgrad afhænger af en lang række faktorer, herunder, men 
ikke begrænset til, arten og virulensen af de(n) organisme(r), som kalvene udsættes for, samt de 
generelle hygiejnestandarder og avlspraksis på gården. 

I det laboratoriebaserede studie havde kalve, som fik Locatim, færre svære kliniske tegn på diarré og 
bedre overlevelsestid end dem, der ikke fik det. Disse resultater blev bekræftet i et feltbaseret studie. 

Hvilke risici er der forbundet med Locatim? 

Der er ingen særlige bivirkninger ved Locatim. 

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Locatim fremgår af indlægssedlen. 

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller 
kommer i berøring med dyret? 

Der er ingen særlige forholdsregler for Locatim. 

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr? 

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan 
slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Tilbageholdelsestiden for kød fra kalve, der 
behandles med Locatim, er nul dage. 

Hvorfor er Locatim godkendt i EU? 

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Locatim opvejer risiciene, og at 
det kan godkendes til anvendelse i EU. 

Andre oplysninger om Locatim 

Serinucoli fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 29. marts 1999. 

Lægemidlets navn blev ændret til Locatim den 14. september 1999. 

Yderligere information om Locatim findes på agenturets websted under: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/locatim-previously-serinucoli. 

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/locatim-previously-serinucoli
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