
Задух 

Какво трябва да 
знаете за RegkironaTM

Препарата RegkironaTM беше идентифициран като потенциално 
лечение за COVID-19 чрез скрининг на кандидати за антитела, 
от които показа най-висока ефективност при неутрализиране на 
вируса SARS-CoV-2. Препарата RegkironaTM блокира свързването 
на SARS-CoV-2 с ACE2 рецептора и следователно предотвратява 
навлизането на вируса в човешките клетки. 

Препарата RegkironaTM   е предназначен за лечение на възрастни с 
потвърден COVID-19, при които не е необходим допълнителен 
кислород, и които са с повишен риск от прогресиране на 
COVID-19 до тежка форма. Препарата RegkironaTM получи 
разрешение за употреба в ЕС от Европейската агенция по 
лекарствата (ЕМА).

Какво е COVID-19?3 
COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от вирус, наречен Тежък остър 
респираторен синдром Коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Вирусът се разпространява, 
когато някой с вируса отделя дихателни капчици и тези капчици се озовават в 
устата, носа или очите на човек наблизо. 

Някои признаци и симптоми на COVID-19 включват треска, кашлица, умора и задух. 
Тежестта на тези симптоми може да варира от лека до тежка форма. 

 Треска  Кашлица    Умора 

По-възрастните хора или тези, които имат съществуващи хронични заболявания, може да имат 
по-висок риск от сериозно заболяване. 
Говорете със здравен специалист по телефона, ако имате притеснения 
относно вашите  лекарства или симптоми. 

Как
действа 

 Regkirona  ?1 

Намалява степента на прогресия до тежка форма на COVID-19 при 
пациенти с лека до умерена степен на вируса 
Намалява времето до клинично възстановяване 
Намалява вирусния товар и съкращава времето до отрицателна конверсия 
Намалява скоростта на прогресия на заболяването при високорискови 
групи и помага на пациентите да се върнат към ежедневния живот4  

За употреба от пациенти - ЕС 
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7 Кога да 
приемате  
Regkirona  ?1

 

Препарата RegkironaTM трябва да се приложи до 7  
дни от появата на симптоми на  COVID-19.  

Как да 
приемате  
Regkirona  ?1

Препарата RegkironaTM се прилага като еднократна интравенозна 
инфузия от 40   mg/kg. Моля, следвайте инструкциите, 
предоставени от вашия здравен специалист.

Какви са 
страничните 
ефекти от  
Regkirona  ?1

Въпреки че са съобщени като нечести (може да засегнат до 1 на 100 души), може да 
получите алергични реакции, дължащи се на инфузията, включително 
свръхчувствителност и анафлиаксия. Може също да получите  често срещани 
алергични или други реакции със симптоми, включително:  

 Преди да приемете това лекарство, трябва да уведомите Вашия здравен 
специалист ако:

 

Вашата медицинска сестра или 
лекар може да ви препоръча да 

останете в болницата или 
инфузионния център поне един 

час, за да Ви проверят 
състоянието. Можете да 

напуснете болницата или 
инфузионния център, когато 

здравния специалист Ви 
разреши да го направите. 
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• Треска
• Втрисане
• Умора
• Объркване
• Главоболие
• Сърбеж
• Мускулни 

болки

• Световъртеж
• Потене
• Затруднено дишане
• Хрипове
• Недостиг на въздух
• Ниско ниво на 

кислород в кръвта
• Ниско или високо 

кръвно налаягне

• Дискомфорт или болка в гърдите
• Обрив
• Неравномерен,бърз или бавен

сърдечен ритъм
• Подуване на лицето,устните или

гърлото (ангиоедем)
• Слабост
• Повръщане (гадене)

Ако получите някакви странични реакции по време на или след инфузията, незабавно уведомете Вашата медицинска сестра или лекар.  

Какво трябва 
да имате 
предвид 
преди да 
приемете  
Regkirona  ?1 

• Имате сериозни заболявания

• Имате алергии

• Приемате лекарства
(предписани,без рецепта,
витамини и билкови продукти)

• Кърмите или планирате да 
кърмите

• Сте бременна или планирате 
забременяване*

*Препарата Regkirona трябва да се прилага само ако потенциалните ползи от лечението надвишават
потенциалните рискове за майката и нероденото дете. Трябва да обсъдите с Вашия лекар дали трябва да
приемате това лекарство.
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