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आय-मा(क+ +नवारण आ0ण को2वड-19साठ8 सु:वातीचा आउटपेशंट उपचार Dोटोकॉल

+नवारणाGमक Dोटोकॉल
आयHहमJिLटन

1

(Ivermectin)

वतiनाGमक DोXफलेिLसस

उMच जोखीम असलेQया HयLतींसाठ8 +नवारण

0.2 एमजी/7कलो 5nत डोस (जेव णाबरोबर 7कं वा जेवणानंत र pया) — एक डोस
आज, मग 48 तासांनंतर पु*हा pया आ;ण मग दर आठवtयाला एक डोस 2

COVID-19 Mया सा+नWयानंतरचे DोXफलेिLसस 3
िHहटॅ [मन D3

0.2 'मलvwॅम/7कलो — एक डोस आज Uदवशी आ;ण 2रा डोस 48 तासांमxये 2
1,000-3,000 आययू /Uदवस

िHहटॅ [मन सी

500–1,000 'मलvwॅम Uदवसातून दोनदा

0झंक

30–40 'मलvwॅम/Uदवस

Lवेरसे]टन

250 'मलvwॅ म/Uदवस

मेलॅटो+नन

झोप}याआधी 6 'मलvwॅम (यामुळे झोपाळ€यासारखे वाटते)

सु:वातीचा आउटपेशंट Dोटोकॉल 4
आयHहमJिLटन 1
(Ivermectin)

0.2-0.4 एमजी/7कलो 5nत डोस (जेवणाबरोबर 7कं वा ‚यानंत र pया) – दररोज एक
डोस, 5 Uदवस 7कं वा बरे होईपय„त pया. 2
डोस वर-या मयाTदेपय„त pया, जर: 1) अ†धक आ‡मक 5कारांचा वावर असले€या जागी राहात
असाल; 2) ल‰णे Uदस€या-या 5Šया Uदवशी 7कं वा ‚यानंतर; 7कं वा प€मानरv ट‹‹यात उपचार चालू
केले असतील; 7कं वा 3) एकापे‰ा जा2त कोमोŒबT•डटvज / जोखमीचे घटक असतील.

_लव
ू ोLसामाइन

50 एमजी दररोज दोन वेळा 10-14 Uदवस

नॅसोफbरंजीयल
(वMछता

2टv˜ड एसेि*शयल ऑइल (˜हणजे वेपो-रब) Uदवसातू न तीन वेळा šवासातून आत
ओढू न pया आ;ण / 7कं वा Uदवसातू न 2-3 वेळा :लोरहे :सीडाईन / ब•झीडामाईन
माऊथवॉशने गुळ }या करा आ;ण Œबटाडाईन नेझल 25े वापरा

(Fluvoxamine)

िHहटॅ [मन D3
िHहटॅ [मन सी
Lवेरसे]टन

4000 आययू/Uदवस
500–1,000 'मलvwॅम Uदवसातून दोनदा
250 'मलvwॅ म Uदवसातू न दोनवेळा
100 'मलvwॅ म/Uदवस

मेलॅटो+नन

झोप}याआधी 10 'मलvwॅम (यामुळे झोपाळ€यासारखे वाटते)

पQस ऑिLसमीटर

कापडी, सिजTकल 7कं वा N95 मा2क(वा€व
नसलेला) आत€या सवT भागांमxये
घराबाहेर-या Šय:तींसोबत घालावा.
कोण‚याहv बंUद2त 7कं वा दब
ु Tळ

वायूवीजन असले€या जागेमxये
घराबाहेरvल Šय:ती-या बराचवेळ
साnनxयात असताना N95 मा2क(वा€व
नसलेला) घालणे आवšयक आहे.

इŠहरमेि:टनशी जोडा, जर: 1) इŠहरमेि:टनचे दोन Uदवस झा€यानंतरहv खूप कमी 5nतसाद असेल;
2) अ†धक आ‡मक 5कारांचा वावर असले€या जागी राहात असाल; 3) ल‰णे Uदस€या-या 5Šया
Uदवशी 7कं वा ‚यानंतर; 7कं वा प€मानरv ट‹‹यात उपचार चालू केले असतील; 7कं वा 4) अनेक कोमोŒबT•डटvज / जोखमीचे घटक असतील. D•ण जर आधीपासून SSRI घेत असेल तर हे दे }याचे टाळा.

0झंक

ऍि(परeन

मा(क घाला

ं •डकेटे ड/5nतबं ध नसे ल तर)
325 'मलvwॅम/Uदवस (कॉŸाइं

अंतर राखा
को=वड-19 आप\ी संपेपय„त, आ˜हv
सावTजnनक भागांमxये तुम-या
घराबाहेर-या लोकांपासून 7कमान अंदाजे
2 मी/6 फुट अंतर राख}याची 'शफारस
करतो.

ऑि:सजन सॅ -यु रेशनचे nनरv‰ण कर}याची 'शफारस केलv जाते (सू चनांसाठB
कृपया या फाइलचे 2 रे प`ृ ठ पहा)

पयाTयी औषधे आ;ण COVID-19 5nतबं ध आ;ण उपचार =वकास =वहं गावलोकनासाठB, flccc.net/optionalmedicines भेट Yया
1

गरोदरपणामxये आयŠहमªि:टन-या सुर‰ेला अYयाप 52था=पत केले नस€यामुळे, उपचारा-या nनणTयासाठB जोखमी =वDxद लाभांचे
प«र‰ण Uदले€या ि:लnनकल ि2थतीमxये आवšयक आहे .

2

जसजसा पुढचा वै-ाnनक अ®यास होईल तसा हा डोस अYययावत केला जाऊ शकतो.

3

घरातील सद2य को=वड-19 पॉ;झUटŠह अस€यास 7कं वा तु˜हv मा2क न घालता को=वड-19 पॉ;झUटŠह D•णा-या दvघTकाळ संपकाTत
आ€यास वापरणे.

4

उ'शरा-या ट‹‹यात- D•णालयात दाखल झालेले D•ण- www.flccc.net वरचा को=वड-19 साठB एफएलसीसीसीचा मॅथ+ हॉि2पटल
उपचार 5ोटोकॉल पहा

कृपया आमचे अ2वीकृतीकरण आ;ण या द2तऐवजा-या 2 –या प`ृ ठावरvल पुढvल माUहती पहा

हात धुवावेत
सहवासा दर˜यान आ;ण घराबाहेर
गे€यानंतर (खरे दv, सबवे इ.) आ˜हv,
नीट हात धु}याची (साबणाने 20-30
सेकंद) 7कं वा ‚या दर˜यान ह²ड
•डसइ*फे:टं ट दे खील वापर}याची
'शफारस करतो.

एफएलसीसी ए'लया*सवर-या, आय-मा2क+ 5ो7फलेि:सस आ;ण को=वड-19साठB सुDवातीचा आउटपेशंट उपचार 5ोटोकॉल आ;ण
को=वड-19साठB मॅथ+ हॉि2पटल उपचार 5ोटोकॉलवर-या अपडेQ स, संदभT आ;ण माUहतीसाठB, कृपया आम-या वेबसाइटला भेट Yया.
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आय-मा(क+ +नवारण आ0ण को2वड-19साठ8 सु:वातीचा आउटपेशंट उपचार Dोटोकॉल

आयHहमJिLटन

को2वड-19मWये आयHहमJिLटनसाठ8 वैmयकnय

+नवारण आ0ण को2वड-19 Mया उपचारामWये आयHहमJिLटनMया

चाचoयांMया दाखQयाचा सारांश

डोससाठ8 शरeराMया वजनाचे :पांतरण (Xकलोrॅम / पtड)
शरeराचे वजन

आयŠहमªि:टनला एक परजीवी 5nतरोधक औषध ˜हणून
‚या-या शोधासाठB 2015मxये नोबल पुर2कार 'मळाला
होता. या औषधाने 5योगशालेय अ®यासांमxये उ-च

‰मता असलेल,े =वषाणू-5nतरोधक आ;ण दाह-5nतरोधक

Dपांतरण (1 nनवारण ≈ 2.2 पºड)

(डोसचे गणन वजना-या »ेणी-या वर-या
टोका5माणे केले जाईल)

‰मता 'सxद के€या आहे त. गे€या 4 मUह*यांमxये,

डोस

0.2 'मलvwॅम/7कलो ≈ 0.09 'मलvwॅम/पºड

(5‚येक गोळी = 3 'मलvwॅम;डोस वरvल अxयाT

गोळीपय„त राउं ड कर}यात आला आहे)

70–90 lb

32–40 kg

8 mg

(3 गोÀया = 9 mg)

91–110 lb

41–50 kg

10 mg

(3,5 गोÀया)

111–130 lb

51–59 kg

12 mg

(4 गोÀया)

131–150 lb

60–68 kg

13,5 mg

(4,5 गोÀया)

151–170 lb

69–77 kg

15 mg

(5 गोÀया)

फाउं डेशन =5-=5ंट सवTवर इथे आढळतील:

171–190 lb

78–86 kg

16 mg

(5,5 गोÀया)

www.flccc.net/flccc-ivermectin-in-the-prophylaxis-

191–210 lb

87–95 kg

18 mg

(6 गोÀया)

211–230 lb

96–104 kg

20 mg

(7 गोÀया = 21 mg)

231–250 lb

105–113 kg

22 mg

(7,5 गोÀया = 22,5 mg)

251–270 lb

114–122 kg

24 mg

(8 गोÀया)

271–290 lb

123–131 kg

26 mg

(9 गोÀया = 27 mg)

291–310 lb

132–140 kg

28 mg

(9,5 गोÀया = 28,5 mg)

=व=वध क•³ांमxये व जगभरात€या दे शांमxये घेत€या
गेले€या अनेक nनयंŒ´त वैYयकµय चाच}यांमxये

आयŠहमªि:टनचा उपचार Uद€यावर को=वड-19 -या
D•णांमxये nनरं तर, मो¶या 5माणामxये सुधारणा

झाले€या आढळ€या आहेत. या संदभाTत€या चाच}यांवरची
आमची =वि2तणT शा2´ीय पुन रावलोकने ओपन साय*स

and-treatment-of-covid-19/

चटकन पुन रावलोकन कर}यासाठB आम-या

आयŠहमªि:टनवर-या पुन रावलोकनाचा एकपानी सारांश
येथे 'मळू शकतो:

www.flccc.net/one-page-summary-of-the-clinicaltrials-evidence-for-ivermectin-in-covid-19/

mg = 'मलvwॅम; kg = 7कलो; lb = प"ड

पQस ऑLसीमीटर (वापराMया सच
ू ना)

'सं‹टमॅUटक D•णांमxये घरv प€स ऑ:सीमीटरने nनरv‰ण कर}याची
'शफारस के लv जाते (अ'सं‹टमॅUटक हायपोि:सयामुळे). घरगुती प€स
ऑ:सीमीटर-या मयाTदा ओळख€या पाUहजेत आ;ण वैध उपकरणां ना
पसंती Uदलv पाUहजे. Uदवसभरात एकाहून जा2त वाचने घेत लv पाUहजेत
आ;ण डाउनवडT Ÿ• डला ओि˜नअस ˜हणून संद भाTदाखल घेतले पाUहजे .

बेसलाइन 7कं वा ऍ ंÂयुलेटरv डीसॅ-युरेशन<94% ता‚काळ हॉि2पटलमxये
दाखल केले पाUहजे. खालvल मागTदशTकांना सूचवले जाते :

— पUह€या 7कं वा मध€या बोटाचा वापर करावा, अंगठे 7कं वा कानाची पाळी
टाळावी.

— केवळ 2Ÿॉगं प€स 'स•नलशी संबं †धत मू€ ये 2वीकारावीत.
— सवाTत सामा*य मू€ ये ओळख}यासाठB 30-60 सेकंद वाचनांचे nनरv‰ण करा.
— मापने घेतलv जा}या-या बोटावरvल नेल पॉ'लश काढू न टाकावे.
— मापना-या आधी वामT को€ड ए:Ÿv'मटvज.

अ(वीकृतीकरण

आय-मा2क+ nनवारण आ;ण को=वड-19साठB सुDवातीचा आउटपेशंट उपचार 5ोटोकॉल आ;ण को=वड-19साठB मॅथ+ हॉि2पटल उपचार 5ोटोकॉल केवळ

को=वड-१९साठB फायदे शीर उपचारां-या संदभाTत शै‰;णक उYदे शासाठB आहे . आम-या वेबसाइटवर आ;ण 5काशनांमधलv माUहती वाचून कधीहv Šयावसाnयक

वैYयकµय स€€याला कमी लेखू नये . याचा उYदे श Šयावसाnयक वैYयकµय स€€याला, nनदानाला 7कं वा कोण‚याहv D•णा-या उपचाराला =वक€प ˜हणू न नाहv
आहे . Šय:तीगत D•णाचा उपचार तु म-या डॉ:टरां-या 7कं वा इतर पा´ आरो•य 5दा‚यां-या nनणTयावर आधारvत असला पाUहजे . तुम-या आरो•या=वषयी
7कं वा वैYयकµय ि2थती=वषयी तु˜हाला काहvहv शंका अस€यास नेहमी ‚यांचा स€ला pयावा.

आम-या आय-मा2क+ 5ोटोकॉलमxये आयŠहमªि:टन-या वापरासाठB असले€या तकTशx
ु दतेला समथTन करणा-या 5का'शत डेटाचा सारांश इथन
ू
डाउनलोड करता येईल www.flccc.net/flccc-ivermectin-summary

एफएलसीसी ए'लया*सवर-या, आय-मा2क+ 5ो7फलेि:सस आ;ण को=वड-19साठB सुDवातीचा आउटपेशंट उपचार 5ोटोकॉल आ;ण
को=वड-19साठB मॅथ+ हॉि2पटल उपचार 5ोटोकॉलवर-या अपडेQ स, संदभT आ;ण माUहतीसाठB, कृपया आम-या वेबसाइटला भेट Yया.
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