
Test to Treat: Початок прийому препарату 
Паксловід 
(таблетки нірматрелвіру та ритонавіру) 

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. 

Вам надали цей інформаційний листок, оскільки ваш лікар вважає, що вам принесе користь 
використання противірусного препарату для перорального застосування під назвою Паксловід 
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 Паксловіду, який ви отримуєте або можете 
отримувати. У ньому пояснюється, як приймати Паксловід і як повідомляти про побічні ефекти 
або проблеми з зовнішнім виглядом або упаковкою. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, 
зверніться до свого лікаря. 
Препарат Паксловід виробляється компанією «Пфайзер» (Pfizer) і отримав дозвіл на екстрене 
використання від FDA у Сполучених Штатах Америки. Паксловід вважається експериментальним 
препаратом, оскільки він досі вивчається. Існує обмежена інформація про безпечність та 
ефективність застосування Паксловіду для лікування людей із COVID-19 від легкого до 
середнього ступеня тяжкості, але наявні дані свідчать про те, що цей засіб є рекомендованим.
Ви самі вирішуєте, приймати Паксловід чи ні. 
Що таке Паксловід? Паксловід — це новий противірусний препарат для перорального 
застосування, який використовується для лікування COVID-19 від легкого до середнього 
ступеня тяжкості. Він виробляється компанією «Пфайзер» і отримав дозвіл на екстрене 
використання як засіб для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості. 
Хто може приймати Паксловід? Дорослі та діти [12 років і старше вагою не менше 88 
фунтів (40 кг)] з позитивним результатом тесту на SARS CoV-2, які мають високий ризик 
прогресування до важкої форми COVID-19, включно з госпіталізацією або смертю.
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Можливі побічні ефекти препарату Паксловід 
▪ Алергічні реакції. Тяжкі алергічні реакції (відомі як анафілаксія) можуть виникати 

навіть після застосування лише однієї дози. Припиніть прийом Паксловіду та 
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.

▪ Проблеми з боку печінки. Негайно повідомте свого лікаря, якщо у вас виникнуть 
будь-які з цих ознак і симптомів проблем із печінкою: втрата апетиту, пожовтіння 
шкіри та білків очей (жовтяниця), темний колір сечі, бліді випорожнення і свербіж 
шкіри, біль у шлунку/животі. 

▪ Інші можливі і поширені побічні ефекти включають змінене відчуття смаку, 
діарею/нудоту, високий артеріальний тиск, біль у м'язах, біль у животі або 
загальне нездужання. Ці ефекти можуть бути нормальними і не обов'язково 
стануть причиною припинення прийому Паксловіду. Якщо у вас виникнуть будь-
які симптоми, які вас непокоять, зверніться до свого лікаря.

Повідомте лікаря перед початком прийому Паксловіду 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

▪ Особливо повідомте свого лікаря, 
якщо у вас ВІЛ і лікарські засоби ви 
приймаєте

▪ Будь-які алергії 

▪  Хвороби печінки або нирок
▪ 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. 

▪ 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 ПАКСЛОВІД, 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, батьків та осіб, які здійснюють догляд, щодо дозволу на екстрене 
використання (EUA) препарату ПАКСЛОВІД для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19); Pfizer, Inc.; редакція від: 26 вересня 2022 р. 
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Якщо у вас остання стадія захворювання нирок або якщо ваш лікар вирішить, що вам слід 
приймати меншу дозу, ви можете приймати лише одну таблетку нірматрелвіру (150 мг) і одну 
таблетку ритонавіру (100 мг) за один раз. 

Поради щодо прийому Паксловіду  
Не виймайте таблетки Паксловіду з блістерної упаковки, поки не будете готові прийняти 
дозу. Прийміть першу дозу вранці або ввечері, залежно від того, коли ви одержали рецепт, 
або відповідно до рекомендацій вашого лікаря.

▪ Ковтайте таблетки цілком. Не розжовуйте, не розламуйте та не подрібнюйте таблетки. 

▪ Приймайте препарат незалежно від прийому їжі. 

▪ Не припиняйте прийом Паксловіду до завершення курсу лікування, не порадившись зі 
своїм лікарем, навіть якщо ви почуваєтеся краще.

Якщо ви пропустили прийом Паксловіду протягом 8 годин з моменту звичайного прийому, 
прийміть його, як тільки згадаєте про це. Якщо ви пропустили прийом препарату більше 
ніж на 8 годин, не приймайте його, а натомість прийміть наступну дозу у звичайний час. Не 
приймайте одночасно 2 дози Паксловіду. Якщо ви прийняли занадто багато Паксловіду, негайно 
зателефонуйте своєму лікарю або зверніться до найближчого пункту невідкладної допомоги. 

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 Паксловідом, 
поговоріть зі своїм лікарем та повторіть тест на COVID-19. 

Якщо ви приймаєте певні лікарські препарати, ваш лікар може порекомендувати вам 
призупинити їх прийом або відкоригувати дозу на короткий період часу. Пацієнти, які 
приймають комбіновані гормональні контрацептиви (пероральні протизаплідні засоби), 
повинні планувати застосування резервного методу. Поговоріть зі своїм лікарем про 
альтернативні методи запобігання вагітності та інструкції із застосування Паксловіду. 

У яких випадках не слід приймати Паксловід? Не приймайте Паксловід, якщо:
▪ У вас алергія на нірматрелвір, ритонавір або будь-який інгредієнт Паксловіду.

▪ У випадку вагітності, планування вагітності чи грудного вигодовування.* 

▪ У випадку захворювання нирок чи печінки на пізній (важкій) стадії. 

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

▪ У випадку прийому певних лікарських засобів. 
Повідомте свого лікаря про всі лікарські препарати, які ви приймаєте, оскільки під час 
прийому Паксловіду може знадобитися здійснення додаткових лабораторних аналізів 
або зміна дози інших лікарських препаратів. Ваш лікар також може розповісти 
вам про конкретні симптоми, на які слід звертати увагу, які можуть вказувати 
на необхідність припинити прийом або зменшити дозу деяких інших лікарських 
препаратів. 

* Вагітність є фактором ризику розвитку важкої форми COVID-19, і вагітні пацієнтки 
повинні обговорити ризики та переваги препарату Паксловід зі своїм лікарем. Наразі 
немає єдиної думки щодо рекомендації Паксловіда для вагітних. FDA стверджує, що 
для матері та майбутньої дитини користь від прийому Паксловіду може бути більшою, 
ніж ризик від лікування, враховуючи поточні дослідження на тваринах та широке 
застосування ритонавіру у вагітних жінок з ВІЛ. Навпаки, ВООЗ заявляє, що її настійна 
рекомендація щодо застосування не стосується вагітних пацієнток.

Як приймати Паксловід? 

▪ Нірматрелвір — це овальна таблетка рожевого кольору. Більшість людей 
приймають по дві таблетки (по 150 мг кожна; по 300 мг при одночасному 
прийомі). Люди, у яких є проблеми з нирками, приймають лише одну таблетку 
(150 мг) на дозу. Якщо у вас є будь-які серйозні захворювання, зверніться до 
свого лікаря, щоб переконатися, що Ви приймаєте правильну дозу. 

◊ Ритонавір — це овальна таблетка білого або кремового кольору. Люди 
приймають по одній таблетці ритонавіру (100 мг) на одну дозу.

How to take PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack

Ранковий прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

Вечірній прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; таблетки 

ритонавіру), спільна пачка для 
перорального застосування 

300 мг нірматрелвіру; 
100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Ранкова доза
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; 

таблетки ритонавіру), спільна 
пачка для перорального 
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300 мг нірматрелвіру; 

100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру
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таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)
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таблетки одночасно.

How to take PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack

Ранковий прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

Вечірній прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; таблетки 

ритонавіру), спільна пачка для 
перорального застосування 

300 мг нірматрелвіру; 
100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Ранкова доза
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; 

таблетки ритонавіру), спільна 
пачка для перорального 

застосування 
300 мг нірматрелвіру; 

100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Вечірній прийом:
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

How to take PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack

Ранковий прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

Вечірній прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; таблетки 

ритонавіру), спільна пачка для 
перорального застосування 

300 мг нірматрелвіру; 
100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Ранкова доза
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; 

таблетки ритонавіру), спільна 
пачка для перорального 

застосування 
300 мг нірматрелвіру; 

100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Вечірній прийом:
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

How to take PAXLOVID 300 mg; 100 mg Dose Pack

Ранковий прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

Вечірній прийом:
Приймайте 2 таблетки нірматрелвіру рожевого 
кольору та 1 таблетку ритонавіру від білого до 

кремового кольору одночасно в один і той самий 
час кожного ранку.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; таблетки 

ритонавіру), спільна пачка для 
перорального застосування 

300 мг нірматрелвіру; 
100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Ранкова доза
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

ПАКСЛОВІД™ 
(таблетки нірматрелвіру; 

таблетки ритонавіру), спільна 
пачка для перорального 

застосування 
300 мг нірматрелвіру; 

100 мг ритонавіру

таблетка 
нірматрелвіру

 (150 мг)

таблетка 
ритонавіру 

(100 мг)
таблетка 

нірматрелвіру
 (150 мг)

Вечірній прийом:
Приймайте по 3 

таблетки одночасно.

Як приймати ПАКСЛОВІД з упаковки на курс лікування в дозі 300 мг; 100 мг

Як зберігати Паксловід?
Зберігайте таблетки Паксловіду при кімнатній температурі від 20 °C до 25 °C (від 68 °F до 
77 °F). 
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 Паксловід. Стор. 2 Стор. 3


