OΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΘΕΣΙΚΑ ι ΤΠΟΠΣΑ ΚΡΟΤΜΑΣΑ
ΣΟΝ ΙΟ SARS COV-2 (Ν. COVID-19)

•

Καταναλϊςτε τουλάχιςτον 2 ΛΙΣΡΑ ΤΓΡΑ ημηρεςίωσ (νερό, ςοφπεσ, χυμοφσ κλπ)

•

Εφόςον υπάρχει βήχασ ή αίςθημα αδυναμίασ αποβολήσ εκκρίςεων (πτυζλων) πάρτε
ζναν φακελίςκο (διαλυμζνο ςε νερό) TREBON 600mg πρωϊ και βράδυ για 8 με 10 θμζρεσ

•

Προμηθευτείτε κάποιο ΠΟΛΤΒΙΣΑΜΙΝΟΤΧΟ ΚΕΤΑΜΑ και πάρτε ζνα (1) την ημζρα ςε
οποιαδήποτε μορφή (χάπι, ςκόνη, πόςιμο υγρό κλπ) το οποίο να περιζχει και ΒΙΣΑΜΙΝΗ D

•

Προμηθευτείτε ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΤΜΕΣΡΟ ΔΑΚΣΤΛΟΤ για μζτρηςη κορεςμοφ οξυγόνου 2-3
φορζσ / ημηρεςίωσ (επικυμθτά επίπεδα πάνω από 94-95%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Εάν υπάρχουν ςυμπτϊματα (πυρετόσ πάνω από 37,6 C ή/και βιχασ ή/και αίςκθμα
δφπνοιασ ή πόνου ςτο ςτικοσ) που επιμζνουν για 2-3 εικοςιτετράωρα ή ο κορεςμόσ
οξυγόνου μειωκεί κάτω από 94% (ςε κακιςτι κζςθ και όχι ςε παγωμζνα
χζρια/ακροδάκτυλα για αρκετά δευτερόλεπτα( 30-40sec, όχι ςτιγμιαία)  πρζπει να
διενεργηθοφν χωρίσ 2η ςκζψη, ιατρική εξζταςη, απεικονιςτικζσ ή και εργαςτηριακζσ
εξετάςεισ (ακτινογραφία κϊρακοσ και αιματολογικζσ ςτο εφθμερεφον νοςοκομείο).

•

Σημειϊνεται ότι ο ΑΤΣΟΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ή ΑΠΟΜΟΝΩΗ (ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ) λήγει εφόςον
παρζλθουν 3 εικοςιτετράωρα χωρίσ κανζνα απολφτωσ ςφμπτωμα μετά από τουλάχιςτον 5
ημζρεσ από την 1η ημζρα θετικοποίηςησ οποιουδήποτε δηλωμζνου ςτο ςφςτημα gov.gr
διαγνωςτικοφ τζςτ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Σημειϊνεται ότι για αςκενείσ ομάδων υψθλοφ κινδφνου όπωσ οι: ηλικίασ άνω των 75
ετϊν, οι μεταμοςχευκζντεσ, με ενεργό αιματολογικι νόςο, με κακοικειεσ ςυμπαγϊν
οργάνων, οι αιμοκακαρϊμενοι ή με κυςτικι ίνωςθ μποροφν να λάβουν αντιϊκή αγωγή
μετά από δηλωμζνο μοριακό PCR τεςτ ςε ςυνεννόηςη με τον ιατρό τουσ ςφντομα (εντόσ
των πρϊτων τεςςάρων (4) ημερϊν από την διάγνωςη.

•

Αντιϊκή αγωγή μποροφν επίςησ να λάβουν και οι αςθενείσ που πληροφν δφο (2) ή
περιςςότερα από τα παρακάτω κριτήρια: άνω των 65ετϊν, δείκτθ μάηασ ςϊματοσ ΒΜΙ
άνω του 35, ςακχαροδιαβθτικοί υπό οποιαδιποτε αγωγι, αςθενείσ με χρόνια νεφρικι
ή/και αναπνευςτικι ή/και μετά από δηλωμζνο μοριακό PCR τεςτ ςε ςυνεννόηςη με τον
ιατρό τουσ.
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