FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE
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पेज 1/2

!কািভড -19-এর জন+ আই-মা/+ 0িফল+াি3স এবং 7র8েতই হাসপাতােলর বাইের !রাগীর িচিকৎসার রীিত
আচরণগত !0াফাইল+াি3স

0িফল+াি3স রীিত বা !0ােটাকল
আইভারেমBন *

উD ঝFঁিকপূণJ ব+িKর জন+ 0িফল+াি3স
0.2 mg/kg 0িত মাMা (খাওয়ার সময় বা খাওয়ার পের) — িদেন এক 3ডাজ,
48 ঘOা পর পুনরাবPিQ কর;ন, তারপর সRােহ একS 3ডাজ **

!কািভড-19 0কাশ পরবতীM 0িফল+াি3স

***

0.2 mg/kg 0িত মাMা (খাওয়ার সময় বা খাওয়ার পের) — আজেক একS
মাMা, 2তীয় মাMাS 48 ঘOায় **
িভটািমন িড3

0িতিদন 1,000–3,000 আইইউ

িভটািমন িস

500–1,000 mg িদেন দুবার কের

িকওরেসOন

0িতিদন 250 িমিলFাম

িজP

30–40mg/িদন

!মলােটািনন

3শাওয়ার আেগ 6 িমিলFাম (িঝমুিন আেস)

7র8েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার রীিত ****
আইভারেমBন *
(lvermectin)

0.2–0.4 mg/kg 0িত মাMা (খাওয়ার সময় বা খাওয়ার পের) — 0িতিদন এক
3ডাজ, 5 িদন বা সুX না হওয়া পযZ[ 3সবন কর;ন **

মা/ পর8ন
পিরবােরর বাইেরর 3লােকর সােথ ঘেরর
মেধ' থাকার সময় অবশ'ই কাপেড়র,
সাaজbকাল বা এন 95 (ভা{ ছাড়া) পরেতই
হেব।
3কােনা ব|, কম বাতাস চলাচল কের
এমন জায়গায় পিরবােরর বাইেরর 3লােকর
সােথ দীঘZoণ সংyেশZ থাকার সময়
অবশ'ই এন 95 (ভা{ ছাড়া) পরেত হেব।

কড়া 3ডাজ িনন যিদ: 1) 3যখােন ভয়াবহ 3ভিরেয়] আেছ; 2) িচিকৎসা :র; হেয়েছ বা উপসগZ 3দখা
3দওয়ার 5 িদন পর বা পালেমানাির (ফIসফIস সং_া[) পযZােয়; বা 3) একািধক 3কামaবbিডS
(েরাগ)/ঝIঁিকর কারণ রেয়েছ।

Qুভ3ািমন

(Fluvoxamine)

50 িমFা িদেন দুই বার 10–14 িদেনর জন'

Ivermectin (আইভারেমকSন) 3সবন কর;ন যিদ: 1) ivermectin (আইভারেমকSন) 3সবন করার
2 িদন পের অবXার 3তমন 3কােনা পিরবতZ ন না হেল; 2) 3যখােন ভয়াবহ 3ভিরেয়] আেছ; 3)
িচিকৎসা :র; হেয়েছ বা উপসগZ 3দখা 3দওয়ার 5 িদন পর বা পালেমানাির (ফIসফIস সং_া[) পযZােয়;
বা 4) একািধক 3কামaবbিডS (েরাগ)/ঝIঁিকর কারণ রেয়েছ। 3রাগী যিদ আেগ 3থেকই SSRI জাতীয়
ঔষধ 3সবন কের থােকন, তাহেল Fluvoxamine (fুভ1ািমন) 3সবন করেবন না।

দূরX বজায় রাখF ন

নােসােফেরিSয়াল
স+ািনেটশন

0িতিদন 3 বার এেসনিশয়াল অেয়ল বাg আকাের নাক িদেয় টানুন (অথZ াৎ ভােপা-রাব)
এবং/অথবা Chlorhexidine/Benzydamine (3hারেহি1িডন/েবনিজডািমন)
মাউথওয়াশ গাগZল করেত হেব এবং Betadine (িবটািডন) 3নজাল 3P িদেয় িদেন 2–3
বার 3P কর;ন

3কািভড-19 স}েটর অবসান না হওয়া
পযZ[, আমােদর সুপািরশ হেলা জনব~ল
জায়গায় আপনার িনেজর পিরবােরর নয়
এমন 3লােকর 3থেক সবZিন 2 িম / 6 ফIট

িভটািমন িড3

0িতিদন 4,000 আইইউ

দূর বজায় রাখI ন।

িভটািমন িস

500–1,000 mg িদেন দুবার কের

িকওরেসOন

0িতিদন দুবার 250 িমিলFাম

িজP

0িতিদন 100 িমিলFাম

!মলােটািনন

3শাওয়ার আেগ 10 িমিলFাম (িঝমুিন আেস)

অ+াসিপটিরন

0িতিদন 325 িমিলFাম (িবপরীত না ঘেট থাকেল)

পালস অি3িমটার

অি1েজন স'ািচউেরশেনর উপর নজর রাখার সুপািরশ করা হয়
(িনেদZেশর জন' অনুFহ কের এই ফাইলSর 2 নjর পৃl 3দখI ন)

নতIন ওষI ধ এবং COVID-19 এর 0িতেরাধ ও িচিকmসার উnিতর সংিoRসার জন', দয়া কের
flccc.net/optional-medicines 3দখI ন
*
**
***
****

আরও pবqািনক গেবষণার সােথ সােথ এই 3ডাজS আপেডট করা হেত পাের।
গভZ াবXায় আইভারেমrেনর িনরাপQা 0িতsত হয়িন। ব'বহার করার পূেবZ 0দানকতZ ার সেu উপকার বনাম ঝIঁিক সjেv
আেলাচনা করেত হেব, িবেশষ কের 1ম wাইেমxাের।
পিরবােরর 3কােনা সদস' যিদ 3কািভড-19 পিজSভ হয়, অথবা আপনােক যিদ 3কােনা মা/ না পের 3কািভড-19 পিজSভ 3রাগীর
সংyেশZ দীঘZoণ থাকেত হয় তাহেল তা ব'বহার করার জন'।
িবলj পযZােয়র জন' - হাসপাতােল ভaতb 3রাগীেদর জন' - www.flccc.net-এ এফএলিসিস’র ম+াথ+ !কািভড-19-এর
হাসপাতােল িচিকৎসার !0াটকল 3দখI ন

হাত ধF েয় িনন
আমরা সুপািরশ কির, ঘেরর বাইের (শিপং
মল, সাবওেয় 0ভPিত) থাকার সময় ও
3সখান 3থেক 3ফরার পর অবশ'ই
যথাযথভােব হাত পিরার কর;ন (সাবান
িদেয় 20-30 3সেক ধের) অথবা এই
সমেয়র মােঝ হােতর একটা জীবাণুনাশক
ব'বহার কর;ন।

অনুFহ কের এই নিথর পৃlা 2-এ আমােদর দািব অzীকার এবং আরও তথ' 3দেখ িনন।
এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ +
3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, 3রফাের+ ও তেথ'র জন' অনুF হ কের আমােদর ওেয়বসাইট 3দখI ন।
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!কািভড -19-এর জন+ আই-মা/+ 0িফল+াি3স এবং 7র8েতই হাসপাতােলর বাইের !রাগীর িচিকৎসার রীিত

আইভারেমBন
ি[িনকাল \ায়ােলর সংি]^সার
!কািভড-19-এ আইভারেমBেনর জন+
তথ+0মাণ

!0ািফল+াি3স ও !কািভড-19’র িচিকৎসায় আইভারেমBন !ডােজর
জন+ শরীেরর ওজন র_পা`র (kg/lb)

আইভারেমrন, একS পরজীবী-িবেরাধী ওষI ধ যার
আিবারক 2015 সােলর 3নােবল পুর/ার িজেতেছ,
পরীoাগােরর গেবষণায় এS অত'[ শিশালী, অ'াভাইরাল এবং অ'া-ইনেfেমটির pবিশ 'যI  িহেসেব
0মািণত। গত 4 মােস, িবজুেড় একািধক 3স]ার ও
3দেশ অসংখ', িনয়িTত িhিনকাল wায়ালিল
আইভারেমrন িদেয় 3কািভড-19 3রাগীর িচিকৎসায়
সামস'পূণZ, বড় রকেমর উnিত নজর করা 3গেছ। এই
উেিখত wায়ালিলর আমােদর িবPত pবqািনক
পযZােলাচনা পাওয়া যােব:
www.flccc.net/flccc-ivermectin-in-theprophylaxis-and-treatment-of-covid-19/.

শরীেরর ওজন

!ডাজ

র;পা[র (1 kg ≈ 2.2 lbs)

0.2 mg/kg ≈ 0.09 mg/lb

(ওজেনর পিরসেরর উপেরর 0া[ িহেসেব 3ডাজ
গণনা করা হয়)

(0িত ট'াবেলট = 3 িমিলFাম; উপেরর অেধZক ট'াবেলেটর
কাছাকািছেত 3ডাজ িহেসব করা হয়)

70–90 lb

32–40 kg

8 mg

(3 ট'াবেলট = 9 mg)

91–110 lb

41–50 kg

10 mg

(3,5 ট'াবেলট)

111–130 lb

51–59 kg

12 mg

(4 ট'াবেলট)

131–150 lb

60–68 kg

13,5 mg

(4,5 ট'াবেলট)

151–170 lb

69–77 kg

15 mg

(5 ট'াবেলট)

171–190 lb

78–86 kg

16 mg

(5,5 ট'াবেলট)

191–210 lb

87–95 kg

18 mg

(6 ট'াবেলট)

ত 3দখার জন', আইভারেমrেনর উপর আমােদর
পযZােলাচনার এক পৃlায় একা সংিoRসার পাওয়া যােব:

211–230 lb

96–104 kg

20 mg

(7 ট'াবেলট = 21 mg)

231–250 lb

105–113 kg

22 mg

(7,5 ট'াবেলট = 22,5 mg)

www.flccc.net/one-page-summary-of-theclinical-trials-evidence-for-ivermectin-in-covid19/

251–270 lb

114–122 kg

24 mg

(8 ট'াবেলট)

271–290 lb

123–131 kg

26 mg

(9 ট'াবেলট = 27 mg)

291–310 lb

132–140 kg

28 mg

(9,5 ট'াবেলট = 28,5 mg)

mg = िमलीग्राम; kg = 3কিজ; lb = পাউ

পালস অি3িমটার (ব+বহােরর িনেদJশ)
উপসগZ থাকা র;গীেদর মেধ', 3হাম পালস অি1িমটােরর সেu নজর রাখার
সুপািরশ করা হয় (উপসগZহীন হাইপি1য়ার কারেণ)। 3হাম পালস
অি1িমটােরর সীমাব|তািল িচিত করেত হেব এবং pবধকPত যT 3বেছ
3নওয়া উিচত। সারা িদন ধের, একািধক িরিডং িনেত হেব এবং র পড়েত
থাকেল 3সSেক একS খারাপ সংেকত িহেসেব ধরেত হেব। ভিমেরখা অথবা

— তজZনী অথবা মধ'মা আঙIল ব'বহার কর;ন; পােয়র আঙIল বা কােনর লিত ব'বহার
করা এিড়েয় চলুন
— :ধI মাM 3জারােলা পালস িসগনােলর সেu সৃ মানিল zীকার কর;ন
— সবেথেক সাধারণ মানিল শনা করার জন' িরিডংিলেক 30–60 3সেক ধের
পযZেবoণ কর;ন

অ'াjI েলটির িডস'াচIেরশন < 94% হেল িশগিগির হাসপাতােল ভaতb হওয়া

— 3যই আঙIেল পিরমাপেলা 3নওয়া হে, 3সখান 3থেক 3নলপািলশ অপসারণ কর;ন

উিচত। িনিলিখত িদশািনেদZেশর পরামশZ 3দওয়া হয়:

— পিরমাপ করার আেগ খI ব 3বিশ গরম বা ঠাা

দািব পিরত+াগ
3কািভড-19’র আই-মা/ + 30ািফলাি1স এবং :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30াটকল এবং ম'াথ + 3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকল :ধI মাM
3কািভড-19’র সাব' উপকারী িচিকৎসা সেকZ িশoামূ লক উেেশ'ই pতির। আপিন আমােদর ওেয়বসাইেট পেড়েছন এবং 0কািশত 3কােনা িকছIর কারেণ 3পশাদার
িচিকৎসেকর পরামশZেক কখেনাই অবেহলা করেবন না। এS 3কানও 3রাগীর 3oেM 3পশাদার িচিকৎসেকর পরামশZ, 3রাগ িনণZয় বা িচিকৎসার 3কােনা িবক িহসােব িবেবচনা
করার উেেশ' pতির করা হয়িন। একজন ব'ি 3রাগীর িচিকৎসার জন' আপানার িচিকৎসক বা অন'ান' 3যাগ' zাX'পিরেষবা 0দানকারীর িবেবচনার উপর আপনার
িনভZ র করা উিচত। zাX' বা িচিকৎসা সেকZ আপনার 3কােনা 0 থাকেল 3স ব'াপাের অবশ'ই তঁ ােদর পরামশZ িনন।

আমােদর আই-মা/ + 30ােটাকেল আইভারেমrন ব'বহােরর জন' যI ি সহ ব'াখ'ােক সমথZনকার 0কািশত 3ডটার সংিoRসার www.flccc.net/flcccivermectin-summary 3থেক ডাউনেলাড করা যায়

এফএলিসিস অ'ালােয়+, আই-মা/ + 0িফল'াি1স ও 3কািভড-19’র জন' :র;েতই হাসপাতােলর বাইের িচিকৎসার 30ােটকল ও ম'াথ +
3কািভড-19’র হাসপাতােল িচিকৎসার 30ােটাকেলর উপর আপেডট, 3রফাের+ ও তেথ'র জন' অনুF হ কের আমােদর ওেয়বসাইট 3দখI ন।
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