
Test to Treat: 
Початок застосування молнупіравіру 

Test to Treat — це стратегія, яка пов’язує пацієнтів із симптомами з тестуванням, діагностикою 
та доказово-обґрунтованими методами лікуванням COVID-19, включно із використанням 
противірусних препаратів для перорального застосування для пацієнтів, які відповідають 
критеріям. 

Що таке молнупіравір? Молнупіравір — це новий противірусний препарат для перорального 
застосування, який використовується для лікування COVID-19 від легкого до середнього 
ступеня тяжкості. 

Хто може приймати молнупіравір? Дорослі (віком від 18 років) з позитивним результатом 
аналізу на вірус SARS CoV-2 протягом п’яти днів з моменту появи симптомів і які мають високий 
ризик прогресування до важкої форми COVID-19, включно з госпіталізацією або смертю.

Вам надали цей інформаційний листок, оскільки ваш лікар вважає, що вам принесе користь 
використання противірусного препарату для перорального застосування під назвою 
молнупіравір для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) легкого та середнього ступеня 
тяжкості, викликаної вірусом SARS-CoV-2. Цей інформаційний листок містить інформацію, яка 
допоможе вам зрозуміти ризики та переваги застосування молнупіравіру, який ви отримуєте 
або можете отримувати. У ньому пояснюється, як приймати молнупіравір і як повідомляти 
про побічні ефекти або проблеми з зовнішнім виглядом або упаковкою. Якщо у вас виникнуть 
будь-які запитання, зверніться до свого лікаря. 

Молнупіравір отримав дозвіл FDA на екстрене використання в Сполучених Штатах Америки 
та рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я як засіб для лікування 
коронавірусної хвороби COVID-19. Молнупіравір вважається експериментальним препаратом, 
оскільки він досі вивчається. Існує обмежена інформація про безпечність та ефективність 
застосування молнупіравіру для лікування людей із COVID-19 від легкого до середнього 
ступеня тяжкості, але наявні дані свідчать про те, що цей засіб в рекомендованим.

Можливі побічні ефекти молнупіравіру    
▪ Алергічні реакції. Тяжкі алергічні реакції (відомі як анафілаксія) можуть виникати 

навіть після застосування лише однієї дози. Припиніть прийом молнупіравіру 
і негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас з’явиться будь-який із 
таких симптомів: утруднене ковтання або дихання; набряк рота, губ або 
обличчя; відчуття стиснення в горлі; захриплість; раптовий висип на шкірі 
або кропив’янка.

▪ Інші можливі побічні ефекти. Найбільш поширеними є нудота, діарея та 
запаморочення. Ці ефекти можуть бути нормальними і не обов'язково стануть 
причиною припинення прийому молнупіравіру. Якщо у вас виникнуть будь-які 
симптоми, які вас непокоять, зверніться до свого лікаря.

Повідомте лікаря перед початком прийому молнупіравіру про: 

▪ Всі лікарські препарати, харчові добавки, рослинні лікарські засоби або вітаміни, які 
ви зараз приймаєте чи повинні приймати 

▪ Будь-які серйозні захворювання або хронічні захворювання

▪ Будь-які алергії 

▪ Можливу вагітність чи ймовірність вагітності

▪ Грудне вигодовування

Якщо ви відповіли «так» на будь-який з пунктів, повідомте свого лікаря. Ви все одно 
можете отримувати лікування від COVID-19.  Додаткову інформацію можна знайти 

всередині.

Догляд за собою або членом сім'ї з COVID-19   

▪ Симптоматична терапія передбачає відпочинок, підтримання водного балансу та 
харчування. Поговоріть зі своїм лікарем про інші методи лікування, які можуть 
полегшити ваші симптоми (наприклад, головний біль, біль у м’язах, підвищення 
температури тіла та кашель) під час одужання від COVID-19. 

▪ Ви досі заразні; залишайтеся в ізоляції відповідно до місцевих рекомендацій, 
носіть маску, якщо перебуваєте поруч з іншими людьми, і часто мийте руки, щоб 
зменшити поширення COVID-19. Якщо у вас виникнуть запитання щодо ізоляції та/
або карантину, зверніться до своєї групи медичних працівників. 

▪ Вакцинація — це найефективніший спосіб знизити ризик інфекції та прогресування 
до тяжкої форми захворювання, госпіталізації та смерті. Вакцинуйтеся та/або 
отримайте бустерну дозу, якщо ви ще  цього не зробили.

ТРИВОЖНІ ОЗНАКИ: Навіть якщо ви приймаєте молнупіравір, негайно зверніться 
по медичну допомогу, якщо у вас з’являться будь-які з таких ознак або 
симптомів невідкладного стану: утруднення дихання або задишка; сильний, 
невпинний біль у грудях; сильна слабкість; сплутаність свідомості або 
сонливість.

Контактна інформація: 

Моя група медичних працівників:  _________________________________________

Найближча до мене невідкладна допомога:  _________________________________

Ця робота стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Вміст є відповідальністю 
проекту EpiC і не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США. EpiC — це глобальна угода про співпрацю (7200AA19CA00002), яку очолює FHI 360 з 
основними партнерами Right to Care, Palladium і Population Services International (PSI).

Рекомендації на основі інформаційного листка для пацієнтів та осіб, які здійснюють догляд, щодо дозволу на екстрене 
використання (EUA) капсул препарату ЛАГЕВРІО™ (молнупіравір) для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19); Merck & Co., 
Inc.; редакція від: Червень 2022 р. 
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У яких випадках не слід приймати молнупіравір?  

▪ За наявності алергії на будь-які інгредієнти молнупіравіру.

▪ У випадку вагітності, планування вагітності чи грудного вигодовування. 

▪ За відсутності ризику важкого ступеня захворювання, госпіталізації чи смерті 
через COVID-19. 

▪ У випадку прийому певних лікарських засобів.

Яку найважливішу інформацію слід знати про молнупіравір?

Молнупіравір не рекомендується застосовувати під 
час вагітності. Невідомо, чи може молнупіравір завдати 
шкоди вашій дитині, якщо приймати його під час вагітності. 
Застосування молнупіравіру при вагітності у людини не 
вивчалося. Під час дослідження на вагітних тваринах 
молнупіравір завдав шкоди плодам.

Інформація для осіб, які можуть завагітніти: 

▪ Послідовно та належним чином використовуйте надійний 
метод запобігання вагітності (контрацепцію) під час 
лікування молнупіравіром та протягом чотирьох днів після 
прийому останньої дози. Поговоріть зі своїм лікарем про 
надійні методи запобігання вагітності. 

▪ До початку лікування молнупіравіром Ваш лікар може провести аналіз на 
вагітність, щоб перевірити, чи ви не вагітні.Негайно повідомте свого лікаря, якщо 
ви завагітнієте або вважатимете, що могли завагітніти під час лікування 
молнупіравіром.

▪ Під час лікування молнупіравіром та протягом чотирьох днів після прийому 
останньої дози не рекомендується годувати груддю. Жінці, яка годує грудьми, 
слід розглянути питання про переривання грудного вигодовування та зціджування 
та утилізації грудного молока під час лікування та протягом чотирьох днів після 
останньої дози.

Для чоловіків, які живуть статевим життям із партнерками, які здатні завагітніти: 

▪ Невідомо, чи може молнупіравір впливати на сперму. Хоча ризик вважається 
низьким, дослідження на тваринах для повної оцінки можливості впливу 
молнупіравіру на дітей самців, які отримували молнупіравір, не проводилися. 
Слід послідовно та належним чином використовувати надійний метод запобігання 
вагітності (контрацепцію) під час лікування молнупіравіром та протягом 
щонайменше трьох місяців після прийому останньої дози. Якщо у вас виникнуть 
запитання або занепокоєння щодо контрацепції або впливу молнупіравіру на 
сперму, зверніться до свого лікаря.  

Як приймати молнупіравір?  
▪ Приймайте чотири капсули молнупіравіру кожні 

12 годин (наприклад, о 8:00 та 20:00). 
▪ Приймайте молнупіравір протягом п'яти днів. 

Важливо пройти п'ятиденний курс лікування. 
Не припиняйте прийом молнупіравіру до 
завершення п’яти днів, навіть якщо вам стане 
краще.

▪ Приймайте препарат молнупіравір незалежно 
від прийому їжі. 

▪  Ковтайте капсули цілком. Не відкривайте, не 
ламайте та не подрібнюйте капсули. Якщо 
ви не можете проковтнути капсули цілком, 
повідомте про це свого лікаря.

Поради щодо прийому молнупіравіру   
Що робити, якщо ви пропустили прийом 
препарату: Якщо з моменту пропуску прийому 
препарату пройшло менше 10 годин, прийміть 
її, як тільки згадаєте про пропуск. Якщо з 
моменту пропуску прийому препарату пройшло 
понад 10 годин, не приймайте його, а натомість 
прийміть наступну дозу у звичайний час. Не 
подвоюйте дозу молнупіравіру, щоб компенсувати 
пропущений прийом. 

Зверніться до свого лікаря, якщо ваш стан 
погіршиться або ви не почуватимете себе 
краще через п'ять днів. Якщо ви почуваєтеся 
краще, але потім ваш стан знову погіршується 
в будь-який момент після завершення курсу 
лікування молнупіравіром, поговоріть зі своїм 
лікарем та повторіть тест на COVID-19. 

Як зберігати молнупіравір 
Зберігайте капсули при кімнатній температурі від 
20 °C до 25 °C (від 68 °F до 77 °F). Зберігайте 
молнупіравір і всі лікарські препарати в 
недоступному для дітей і домашніх тварин місці.

Якщо вас непокоїть зовнішній вигляд упаковки 
або таблеток, або можливі побічні ефекти або 
взаємодія з лікарськими засобами, зверніться до 
лікаря або медичного закладу, де вам призначили 
молнупіравір.

800 мг (або ЧОТИРИ 
КАПСУЛИ 200 мг)

Зображення капсул подане лише для 
ілюстрації.

ПРИЙМАТИ ПЕРОРАЛЬНО 
КОЖНІ 12 ГОДИН

ПРОТЯГОМ 5 ДНІВ

НЕЗАЛЕЖНО ВІД  
ПРИЙОМУ ЇЖІ
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