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ПРОТОКОЛ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
Ивермектин

Профилактика при лица с висок риск
0.2 мг/кг на доза* – една доза на първия ден, втора доза след
48 часа, след което се приема една доза на всеки 2 седмици**
Профилактика след контакт с COVID-19***
0.2 мг/кг на доза* – една доза на първия ден, втора доза след
48 часа

Витамин D3

1000-3000 МЕ/ден

Витамин C

1000 мг два пъти дневно

Кверцетин

250 мг/ден

Цинк

50 мг/ден

Мелатонин

6 мг преди лягане (причинява сънливост)

НОСЕТЕ МАСКИ
Трябва да се носи текстилна,
хирургическа или маска N95
(без клапан) във всички
пространства на закрито, на
които присъстват лица, които
не са от едно домакинство.
Трябва да се носи маска N95
(без клапан) по време на
продължителен контакт с
лица, които не са от едно
домакинство, във всички
затворени, недобре
проветрявани пространства.

ПРОТОКОЛ ЗА РАННО АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ****
Ивермектин

0.2 мг/кг на доза* — една доза дневно за минимум 2 дни, като
дневният прием продължава до оздравяване
(максимум 5 дни)**

Витамин D3

4000 МЕ/ден

Витамин C

2000 мг 2-3 пъти дневно

Кверцетин

250 мг два пъти дневно

Цинк

100 мг/ден

Мелатонин

10 мг преди лягане (причинява сънливост)

Аспирин

325 мг/ден (освен ако не е противопоказано)

СПАЗВАЙТЕ
ДИСТАНЦИЯ
До края на кризата с Covid-19
препоръчваме да се спазва
минимална дистанция от
около 2 м/6 фута в публични
пространства от хора, които
не са от вашето домакинство.

*

≈ 0.09 мг/паунд на доза (да се приема на гладно с вода). Пример за човек, тежащ 60 кг
(телесно тегло): 60 кг × 0,2 мг = 12 мг – моля вижте таблицата за превръщане
(кг→паунд) на страница 2, за да изчислите подходящата доза ивермектин.

**

Дозировката може да бъде актуализирана при резултати от по-нататъшни научни
изследвания.

***

Да се използва, ако член на домакинството е положителен за COVID-19 или при
продължителен контакт без маска с пациент, положителен за COVID-19

**** За късна фаза – хоспитализирани пациенти – вижте протокола MATH + на FLCCC за
болнично лечение на COVID-19 на www.flccc.net

Моля, обърнете внимание на нашето заявление-отказ от отговорност и на
допълнителната информация на страница 2 на този документ.
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МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ
Препоръчваме, по време на и
след излизания извън дома
(пазаруване, метро и др.),
старателно почистване на
ръцете (20–30 секунди със
сапун) или междувременно
използване на дезинфектант
за ръце.

FLCCC
ALLIANCE

АЛИАНС ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ НА COVID-19
ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

I-MASK+
ПРОТОКОЛ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РАННО
АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

Стр. 2/2

ИВЕРМЕКТИН
Резюме на резултатите от
клиничните изследвания за
ивермектин при COVID-19
Ивермектинът – антипаразитно лекарство, чието
откриване спечели Нобелова награда през
2015 г., има доказани при лабораторни
изследвания силно действащи, антивирусни и
противовъзпалителни свойства.
През последните 4 месеца при многобройни,
контролирани клинични изследвания от страна
на множество центрове и страни по света се
съобщава за стабилно, значително подобрение в
резултатите на пациентите с COVID-19 при
лечение с ивермектин.
Нашият изчерпателен научен обзор на тези
изследвания за ивермектин, на които се
позоваваме, може да бъде намерен на
www.flccc.net/flccc-ivermectin-in-the-prophylaxisand-treatment-of-covid-19/.
За кратък преглед, Кратко резюме на нашия
обзор за ивермектин може да бъде намерено на
www.flccc.net/one-page-summary-of-the-clinicaltrials-evidence-for-ivermectin-in-covid-19/

Превръщане на телесно тегло (кг/паунд) за дозата
ивермектин при профилактика и лечение на
COVID-19
Телесно тегло

Доза

Превръщане (1 кг ≈ 2.2 паунда)

0.2 мг/кг ≈ 0.09 мг/паунд

(дози, изчислени за горната граница
на диапазона на теглото)

(всяка таблетка = 3 мг; дози,
закръглени до половин такава
таблетка)

70-90 паунда

32-40 кг

8 мг

(3 таблетки = 9 мг)

91-110 паунда

41-50 кг

10 мг

(3.5 таблетки)

111-130 паунда

51-59 кг

12 мг

(4 таблетки)

131-150 паунда
151-170 паунда
171-190 паунда

60-68 кг
69-77 кг
78-86 кг

13.5 мг
15 мг
16 мг

(4.5 таблетки)

191-210 паунда

87-95 кг

18 мг

(6 таблетки)

211-230 паунда
231-250 паунда

96-104 кг
105-113 кг

20 мг
22 мг

(7 таблетки = 21 мг)

251-270 паунда
271-290 паунда

114-122 кг
123-131 кг

24 мг
26 мг

(9 таблетки = 27 мг)

291-310 паунда

132-140 кг

28 мг

(9.5 таблетки = 28.5 мг)

(5 таблетки)
(5.5 таблетки)

(7.5 таблетки = 22.5 мг)
(8 таблетки)

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Протоколът I-Mask+ за профилактика и ранно амбулаторно лечение на COVID-19 и протоколът MATH+ за
болнично лечение на COVID-19 са единствено за образователни цели по отношение на потенциално полезните
терапии при COVID-19. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети заради нещо, което сте
прочели в нашия уебсайт и публикации. Те не са предназначени да заместват професионалните медицински съвети,
диагностика или лечение по отношение на който и да е пациент. Лечението на отделен пациент трябва да разчита на
преценката на вашия лекар или друг квалифициран здравен специалист/учреждение. Винаги търсете техния съвет по
всякакви въпроси, които може да имате, относно вашето здраве или медицинска диагноза.

Резюме на публикуваните данни, подкрепящи обосновката за употребата на ивермектин в нашия протокол
I- MASK+, може да бъде изтеглено от www.flccc.net/i-mask-prophylaxis-treatment-protocol/
За актуализации, позовавания и информация за Алианс FLCCC, Протокол I-Mask+ за профилактика и
ранно амбулаторно лечение на COVID-19 и Протокол MATH+ за болнично лечение на COVID-19, моля
посетете нашия уебсайт.
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