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Locatim (koncentruotas galvijų pieno serumas, kurio 
sudėtyje yra specifinių imunoglobulinų G, veikiančių E. 
coli F5 (K99) adhezinus)1 
Locatim ir jo registracijos ES motyvų apžvalga 

Kas yra Locatim ir kam jis naudojamas? 

Locatim – tai veterinarinis vaistas, naudojamas pirmosiomis veršelių gyvenimo dienomis mažinti 
mirtingumui dėl enterotoksikozės, sukeltos Escherichia coli bakterijos. Enterotoksikozė – tai liga, kurią 
sukelia toksinų išsiskyrimas į organizmą, o pagrindinis simptomas yra viduriavimas. 

Vaisto sudėtyje yra veikliosios medžiagos koncentruoto galvijų pieno serumo, kurio sudėtyje yra 
specifinių imunoglobulinų G, veikiančių E. coli F5 (K99) adhezinus. 

Kaip naudoti Locatim? 

Vaisto galima įsigyti tik pateikus receptą. 

Locatim – tai geriamasis tirpalas, gaminamas iš krekenų (pirmojo pieno), girdomas jaunesniems nei 
12 valandų veršeliams, geriausia per pirmas keturias valandas po gimimo, kaip natūralių krekenų, 
kurias veršeliai gauna iš savo motinos, papildas. 60 ml (vieno buteliuko) dozę galima girdyti gryną 
arba atskiestą pienu ar pieno pakaitalu. 

Daugiau informacijos apie Locatime naudojimą rasite informaciniame lapelyje arba kreipkitės į 
veterinarijos gydytoją ar vaistininką. 

Kaip veikia Locatim? 

Locatim veikia papildydamas normalių krekenų, pirmojo karvių po veršiavimosi gaminamo pieno, kurį 
jų veršeliai geria pirmomis gyvenimo valandomis, savybes. Krekenų sudėtyje yra antikūnų, padedančių 
veršeliams apsisaugoti nuo tam tikrų infekcijų. Locatim gaminamas iš karvių, kurios imunizuotos nuo 
E. coli, krekenų ir dėl to jų krekenose yra antikūnų. Krekenos surenkamos ir filtruojamos, o pieno 
serumas (išrūgos, skystasis pieno komponentas) sukoncentruojamas Locatim gamybai. Veršeliai, 
kuriems sugirdoma Locatim, gauna papildomų E. coli antikūnų ir taip papildomai apsaugomi nuo 

 
1 Ankstesnis pavadinimas – Serinucoli. 
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bakterijų. Natūralus krekenų įsisavinimas per pirmąsias gyvenimo valandas skatina pasyvią 
imunizaciją. Dėl to Locatim suteikia papildomą apsaugą nuo enterotoksikozės, kurios priežastis E. coli, 
sukeliamos mirties. 

Kokia Locatime nauda nustatyta tyrimuose? 

Sunku vertinti lauko sąlygomis atliktų naujagimių veršelių viduriavimo tyrimų rezultatus, kadangi 
viduriavimo priežastys gali būti įvairios ir ligos sunkumas priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant, bet 
ne tik, veršelius veikiančio (-ių) mikroorganizmo (-ų) pobūdžio bei virulentiškumo ir bendrųjų ūkio 
higienos bei gyvulininkystės standartų. 

Atliekant laboratorinį tyrimą, Locatim vartojusių veršelių klinikiniai viduriavimo požymiai buvo ne tokie 
sunkūs ir jie išgyveno ilgiau, nei nevartoję šio vaisto. Šiuos rezultatus patvirtino lauko sąlygomis atlikto 
tyrimo rezultatai. 

Kokia rizika siejama su Locatim naudojimu? 

Locatim nesukelia jokio sunkaus šalutinio poveikio. 

Išsamų visų Locatim šalutinio poveikio reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti informaciniame 
lapelyje. 

Kokių atsargumo priemonių turi imtis vaisto duodantis ar su gyvūnu 
kontaktuojantis asmuo? 

Nėra specialių atsargumo priemonių, kurių reikėtų laikytis naudojant Locatim. 

Kokia yra išlauka gyvūnams, kurie skirti žmonių maistui? 

Išlauka – tai laikas, kurį, panaudojus vaistą gyvūnui, jo negalima skersti ir jo mėsos vartoti žmonių 
maistui. Išlauka Locatim gydytų naujagimių veršelių mėsai yra 0 parų. 

Kodėl Locatim buvo registruotas ES? 

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Locatim nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir 
rekomendavo leisti vartoti šį vaistą ES. 

Kita informacija apie Locatim 

Visoje ES galiojantis Locatim registracijos pažymėjimas suteiktas 1999 m. kovo 29 d. 

Vaisto pavadinimas pakeistas į Locatim 1999 m. rugsėjo 14 d. 

Išsamią informaciją apie Locatim rasite Agentūros interneto svetainėje adresu: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/locatim-previously-serinucoli. 

Ši santrauka paskutinį kartą atnaujinta 2020-11. 
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