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Iशफारस के लेले डोIसंग /माMा

A. ऑNसीजन
Iाधाgय: 80 iमलjkॅम IV बोलस,
आवdयकता असeयास
नंतर दररोज दोनदा 40
Lकं वा गंभीर चेDट
iमलjkॅम IV
एNस-रे असeयास
:वकeप: 80 iमलjkॅम / 240
iमलj सामाgय सलाइन
IV 10 iमलj/तास वर
इgqयुजन

COVID-19 dवसन अपयश
Iोटोकॉलचे अनुसरण करा
(flccc.net/respiratory-supportc19/ पहा)
B. •र–ॅNटरj आजार /
सायटोLकन D—ॉम,

दर 6 तासांनी 125 –250 iमलjkॅम
IVसह “†लस”डोस

NटOे शन/कालावधी

A1. 2-4 Uदवसांत ऑिNसजनमƒये सध
ु ारणा
न हो„या4या िDथतीत दररोज 160
iमलjkॅम/दररोज असा द†ु पट डोस करा.
A2. FIO2 > 0.6 Lकं वा आयसीयूची गरज
भासeयावर, खालjल नुसार(B) "पeस
डोस" वाढवा
A3. एकदा ऑफ आयएमŽहj, एनपीपीŽहj
Lकं वा हाय qलो O2, दररोज दोनदा २०
iमलjkॅमपय‘त कमी करा. ऑफ O2
केeया4या िDथतीत 20 iमलjkॅम/Uदवस
× 5 Uदवस टॅपर करा आ.ण नंतर 10
iमलjkॅम/Uदवस × 5 Uदवस ”या

3 Uदवस सP
ु ठे वा नंतर 160 iमलjkॅम IV/रोज
पय‘त कमी करा, ऑिNसजन आवdयकतेनस
ु ार
टॅ पर करा (A). काहjहj I›तसाद नसेल Lकं वा
सीआरपी/फे•रटjन उ4च/वाढत नसेल तर
खालjल नुसार मेगा-डोस 4 अॅDकॉœब,क अॅiसड
आ.ण / Lकं वा "थेरपीUटक †ला•मा एNDचžज"
:वचारात Ÿया

ऍ5कोUबDक

हॉिDपटल वॉड,वर

दर 6 तासांनी 500–1000 iमलjkॅम

¥डdचाज, iमळे पय‘त

O2 > 4 L Lकं वा
आयसीयूमƒये

दर 6 तासांनी 50 iमkॅ / Lकलो IV

7 Uदवसांपय‘त Lकं वा आयसीयम
ू धून ¥डDचाज,
होईपय‘त, नंतर वरjल त¤डी डोसवर िDवच करा

आयसीयम
ू ƒये असeयास
आ.ण सुधारणा न
झाeयास

मेगा डोस :वचारात Ÿया
दररोज 25 kॅमIV दोनदा 3
Uदवसांसाठ@

थेरपीचे 3 Uदवस पूण,

RथआIमन

आयसीयू Pªण

200iमलjkॅम IV दररोज दोनवेळा

7 Uदवस Lकं वा आयसीयूमधून ¥डdचाज, यापैक¬
लवकर4या काळात

हे पारWन

हॉिDपटलमधले Pªण

1 iमलjkॅम/Lकलो दररोज दोनदा

¥डdचाज, iमळे पय‘त 4 आठवµयांसाठ@
डीओएसीचा अधा, डोस सुP करा.

आयYहमZि[टन1

हॉिDपटलमधले Pªण

ऍIसड

(Ascorbic Acid)

O2 < 4 L

(LMWH)

(म·
ु य औषध
ºहणून वापरा)

त¤डावाटे

ऍ ंटj-एNसए पातळीवर ल± ठे वा,
ल²य 0.6-1.1 IU/ml

0.4–0.6 iमलjkॅम/Lकलो डोस — दररोज 5 Uदवस Lकं वा बरे होईपय‘त
(जेवणासोबत Lकं वा नंतर Ÿया)

अपडेट, संदभ, आ.ण मॅथ+4या (को:वड-19साठ@ हॉिDपटल उपचार Iोटोकॉल) तसेच आम4या आय-माDक+
(IोLफलेिNसस आ.ण को:वड-19साठ@ सुPवाती4या आउटपेशंट उपचार Iोटोकॉल) अSधक माUहतीसाठ@ कृपया हे पहा
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औषधोपचार

दशDक/आरं भ

Iशफारस के लेले डोIसंग /माMा

NटOे शन/कालावधी

\लूवो[सामाइन

हॉिDपटलमƒये भरती
झालेले Pªण

50 एमजी PO Uदवसातन
ू दोनदा

10–14 Uदवस

साय<ोहे_टा`डन

जर qलूवोNसामाइन घेत
असाल आ.ण 2)
हायपोNसेiमक, 3) टॅ Lकि†नक
/ dवसनाचा Áास, 4)
ऑiलªयु•रक / मूÁ :पंडातील
दुखापत यापैक¬ कोणताहj
Áास असeयास

8 एमजी – Uदवसातन
ू तीनदा

¥डDचाज, iमळे पय‘त, एकदा
िDथर सुधारणा Uदसू लागलj
क¬, हळूहळू कमी करा

अbटW-अॅcdोजन
थेरपी

Pªणालयात दाखल Pªण
(फNत पुPष)

µयट
ु ािDटराईड 0.5 एमजी दररोज Lकं वा
LफनािDटराईड 5 एमजी दररोज

पूण, बरे होईपय‘त

िYहटाIमन D

हॉिDपटलमधले Pªण

कॅिeसफे¥डओल Iाधाgय: 0.5 iमलjkॅम पीओ Uदवस
1, नंतर 0.2 iमलjkॅम पीओ Uदवस 2 आ.ण
Âयानंतर सा†ताUहक तÂवावर

¥डdचाज, पय‘त

(Fluvoxamine)

(Cyproheptadine)

ऍटोरYहॅ5टॅNटन

आयसीयू Pªण

gझंक

मेलाटोSनन

फेमोNट`डन
उपचाराiमक
_लाजमा $वSनमय

कोलेकॅिeसफेरॉल: 20,000-60,000 आययू iसंगल
डोस पीओ मग 20,000 आययू सा†ताUहक तÂवावर
दररोज 80 iमलjkॅम पीओ

¥डdचाज,पय‘त

हॉिDपटलमƒये भरती
झालेले Pªण

दररोज 75–100 iमलjkॅम पीओ

¥डdचाज,पय‘त

दररोज दोनवेळा 40–80 पीओ iमलjkॅम

¥डdचाज,पय‘त

रj–ॅNटोरj ते पeस डोस
Dटे रॉइड Pªण

5 सÁे, एकUदवसा आड

5 :व›नयम संपeयावर

हॉिDपटलमƒये भरती
झालेले Pªण

हॉिDपटलमƒये भरती
झालेले Pªण

राÁी 6–12 iमलjkॅम पीओ

¥डdचाज,पय‘त

लेजंड: CRP = सी-•रअॅिNटŽह Iोटjन, DOAC = थेट मौ.खक अँटj कोगुलट
ं , FiO2= Iे•रत Iाणवायूचे अंश, ICU = अ›तद±ता :वभाग, IMV = आÇमक यांœÁक Žहž Uटलेशन, IU = इंटरनॅशनल
यु›नÈस, IV = iशरेमधून, NIPPV = नॉन-इgŽहे iसŽह पॉ.झUटŽह Iेशर Žहž Uटलेशन, O2 = ऑिNसजन
1

गरोदरपणामƒये आयŽहमÊिNटन4या सुर±ेला अ”याप IDथा:पत केले नसeयामुळे, उपचारा4या ›नण,यासाठ@ जोखमी :वPƒद लाभांचे प•र±ण Uदलेeया िNल›नकल िDथतीमƒये आवdयक आहे .

पया,यी औषधे आ.ण COVID-19 I›तबंध आ.ण उपचार :वकास :वहंगावलोकन साठ@, flccc.net/optional-medicines भेट ”या

दाह आgण अSतlर[त गुठळीवर SनयंMण आणoयासाठ-

हॉिDपटलमƒये भरती झालेeया सव, को:वड-19 Pªणांमƒये, उपाचारावरचे ल± सुPवाती4या हDत±ेपावर ठे वले जाणे
आवdयक आहे, I›तकारासाठ@ शNतीशालj, पुराŽयावर आधारjत उपचारांचा वापर करायला हवा
— अप•रहाय, आ.ण ±तीकारक दाह I›तसाद

— पƒदतशीर आ.ण गंभीर अ›त-Dकंदन±म िDथती जी अवयवा4या ±तीमƒये प•रणाiमत होते

ऑNसीजन सि†लमžटेशन, यांœÁक Žहž Uटलेटर आ.ण आयसीयू बेडची गरज अशा ›नकषांची Pªण पत
, ा करत
ू त
असeयास Iोटोकॉल आरं भ कर„यामाफ,त.

अपडेट, संदभ, आ.ण मॅथ+4या (को:वड-19साठ@ हॉिDपटल उपचार Iोटोकॉल) तसेच आम4या आय-माDक+
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कमी ऑ[सीजनचा उपचार

— जर Pªणात नसल कॅgयल
ु ावर कमी ऑNसीजन संपN
ु ा सP
ु करावा.
ृ तता असेल, Uहटे ड हाय qलो नसल कॅgयल
— आवdयकतेनुसार Iवाह मया,दा वाढव„यासाठ@ संकोच कP नये.

— केवळ ऑNसीजन4या आवdयकतेवर आधारjत लवकरचे इgÈयूबेशन टाळावे. सहन करता ये„यानुसार “परiमiसŽह
हायपोNसेiमया”ला मुभा ”यावी.

— जर Pªणाला dवास घे„यासाठ@ अ›त•रNत क\ट पडत असतील, तरच इgÈयूबेट करावे.
— ऑNसीजन संपN
ृ तता सुधार„यास मदत कर„यासाठ@ “पालाËया िDथतीत”रहा.

को$वड-19साठ- मॅथ+ हॉि5पटल उपचार <ोटोकॉलबqदल
आÌ4या मॅथ+ Iोटोकॉलची रचना हॉिDपटलमƒये भरती झालेeया
Pªणांसाठ@ कर„यात आलj आहे, जेणेकPन SARS-CoV-2
:वषाणूसाठ@ शरjरा4या अप•रहाय, दाय I›तसादाचा उपचार होऊ शकेल.
Iोटोकॉल दशकातeया अनेक वै”यक¬य जन,ल Iकाशनांवर आधारलेला
आहे. हा केवळ :वषाणू नŽहे तर अ›त-दाह असतो जो फु†फुसे आ.ण
इतर अवयवांना इजा पोहोचवतो आ.ण अखेरjस को:वड-19मƒये
मÂृ यूसाठ@ कारणीभूत होतो. आºहाला या अ›त दाहक I›तसादाला
›नयंÁीत कर„यात मॅथ+ Iोटोकॉल उ4च Iामाणामƒये Iभावी
संiमÏण असeयाचे जाणवले आहे आ.ण आºहj आयŽहमÊिNटनला
महÂवाचा घटक ºहणन
ू जोडले आहे, हा घटक इथे पन
ु रावलोकन
केलेeया हॉिDपटलमƒये भरती झालेeया Pªणांचा अ›तगंभीर
उदयोgमख
ु स±मता डेटा दे तो (www.flccc.net/flcccivermectin-review-covid-19).
Dटे रॉइड iमSथलIेड›नसोलोन महÂवपूण, घटक आहे, अÑयासांची वाढती
सं·या (https://flccc.net/medical-evidence) को:वड-19मƒये
Âयाचा अ›तगंभीर Iभावीपणा दाखवते, जो अSधक स±म बनतो,
जेŽहा Âयाला ऍ ंUटऑNसीडंट ऍDकोœब,क ऍiसड4या उ4च डोस सोबत
iशरेमधून Uदले जाते, दोन औषधांचे अनेक समgवय होऊ शकणारे
शारj•रक प•रणाम आहेत. Sथयाiमन पेशीमाफ,त ऑNसीजन4या
इ\टतम वापरासाठ@ आ.ण ऊजा, वापरासाठ@, Òदय, मžद ु आ.ण I›तकार

शNतीला सुरÓ±त कर„यासाठ@ Uदले जाते. ऍटjकॉग
ं
ं हेपारjन Ôलड
ुलट
Sथनस, न Uदलेeया Pªणांमƒये अ›त उ4च वारंवारतेत आढळणा-या
रNता4या गुठÕयांना टाळ„यासाठ@ आ.ण :वरघळव„यासाठ@ महÂवपूण,
आहे. + Sचgह काहj महÂवपूण, सह-हDत±ेप दश,वते Öयांची सशNत
शारj•रक तक,शƒ
ु दता आ.ण सव×Wम सुर±ा Iोफाइल आहे. आमचे
अंतरंग आ.ण Iकाiशत वै”यक¬य पुराŽयांमƒये उÂÇांती झाeयामळ
ु े
आºहj Iोटोकॉल अंSगकार„याचे ›नयोजन करत असeयाचे देखील हे
दश,वते.
को:वड-194या यशDवी उपचारामƒये वेळ हा अ›तशय महÂवपूण, घटक
आहे. Pªणांना dवास घे„यात अडचण येता ±णी Lकं वा Âयांची
ऑNसीजन पातळी कमी झाeयावर लगेचच हॉिDपटलमƒये जाणे
आवdयक आहे. जाDतीत जाDत स±मता iमळव„यासाठ@ मॅथ+
Iोटोकॉलचा उपचार Pªणाने (हॉिDपटलमƒये ये„या4या काहj
तासांमƒये) ऑNसीजन सि†लमžटेशनसाठ@ ›नकष पूण, केeयावर लगेच
केला गेला पाUहजे, कारण उiशरा उपचार केeयामळ
ु े यांœÁक
वžUटलेशन4या आवdयकतेसार·या गुंतागुंतींमƒये प•रणाम होतो.
जर लवकर उपचार केeयास, हा फॉºयल
ु, ा एफडीए- संमत, सुरÓ±त,
कमी खSच,क असतो आ.ण ताÂकाळ उपलÔध असलेलj औषधे
आयसीयू बेड आ.ण यांœÁक वžUटलेशनची आवdयकता टाळतात आ.ण
Pªणांना पुgहा ›नरोगी करतात.

अ5वीकृतीकरण

हा Iोटोकॉल केवळ को:वड-१९साठ@ फायदे शीर उपचारां4या संदभा,त शै±.णक उ”दे शासाठ@ आहे . आम4या वेबसाइटवर आ.ण Iकाशनांमधलj माUहती वाचून कधीहj
Žयावसा›यक वै”यक¬य सeeयाला कमी लेखू नये. याचा उ”दे श Žयावसा›यक वै”यक¬य सeeयाला, ›नदानाला Lकं वा कोणÂयाहj Pªणा4या उपचाराला :वकeप ºहणून

नाहj आहे . ŽयNतीगत Pªणाचा उपचार तुम4या डॉNटरां4या Lकं वा इतर पाÁ आरोªय IदाÂयां4या ›नण,यावर आधारjत असला पाUहजे. तुम4या आरोªया:वषयी Lकं वा
वै”यक¬य िDथती:वषयी तुºहाला काहjहj शंका असeयास नेहमी Âयांचा सeला Ÿयावा.

संपकD
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