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Naš protokol
Tem smernicam trenutno sledijo zdravniki, ki delajo v našem klicnem centru v Italiji in od
nedavnega v Združenem kraljestvu. Naš terapevtski pristop je prilagojen načrt zdravljenja, ki
temelji na trenutno dostopnih znanstvenih dognanjih, bioloških dejstvih in stanju bolnika. Vsa
navodila so namenjena izključno zdravnikom.

Naš protokol: stopnje
Stopnje
Stopnja 1: Zgodnja okužba

Patofiziologija
razmnoževanje virusa

Stopnja 2: Pljučna faza

težave s pljuči

Klinični simptomi
gripi podobni simptomi (vročina,
bolečine v sklepih in mišicah, glavobol,
fizična šibkost)
kašelj, dispneja, polipneja
stopnja 2A (brez hipoksije)

Stopnja 3: Prekomerno
vnetje

citokinska nevihta

stopnja 2B (s hipoksijo)
SARS, vaskulitis, mikroembolija,
mikrotromboza, odpoved organov

Naš protokol: stopnja 0 (asimptomatska ob pozitivnem testu)
Zdravilo
vitamin D3

Odmerjanje
50.000 IE/dan, več dni (razen
pri preventivi)

Kontraindikacije

10.000 IE/dan, 6 dni (razen
pri preventivi)

huda kronična ledvična
bolezen (KLB),
hiperkalcemija

vitamin C

nadaljujte s 4.000 IE/dan z
obrokom, ki vsebuje maščobe
(npr. kosilom)
Otroci: 200 IE/dan (do negativnega
testa)
začnite z 1g/dan, odvisno od oblike

cink pikolinat
bromheksin

30 – 50 mg/dan
8 mg 3x dnevno

pelargonija
(Pelargonium Sidoides)
razkuževanje prostora
s 100% eteričnimi olji

>12 let: 20 mg 3x dnevno, 7 dni
6-12 let: 13 mg 3x dnevno, 7 dni
3 krat dnevno

huda KLB, pomanjkanje
G6PD

hemoragična diateza pri
bolnikih, ki jemljejo
zdravila za redčenje krvi

hidroksitirosol in a-ciklodestrin 2-3 vpihe 3 do 4 krat dnevno v žrelo

Naš protokol: stopnja 1 (gripi podobni simptomi)
Zdravilo
acetilsalicilna kislina
ivermektin

hidroksiklorokin (HCQ)
azitromicin ali doksiciklin
kolhicin

Odmerjanje
do 100 mg/dan do prenehanja
simptomov
0,2 mg/kg telesne mase,
najvišji odmerek 18 mg, po
obroku
drugi odmerek po 48 urah
tretji odmerek (po potrebi) po
48 urah
200 mg 2x dnevno, 7 dni
500 mg/dan za 3 dni,
prenehajte za 2 dni,
nato ponovite
0,5 mg 2x dnevno, 14 dni

Kontraindikacije

aritmija, retinopatija,
pomanjkanje G6PD
sindrom podaljšanje QT dobe
srčno popuščanje, bolniki
s KLB naj ga ne
uporabljajo skupaj s
klaritromicinom

Naš protokol: stopnja 2A (težave s pljuči brez hipoksije)
Zdravilo
enoksaparin
kortikosteroidi

ali deksametazon
ali betametazon
ali metilprednizolon
ali prednizon
ali deflazakort
amoksicilin/klavulanska kislina
ali drug antibiotik
acetilcistein
levodropropizin
enoksaparin

Odmerjanje
100 IU/kg/12 ur
NIKOLI NA ZAČEKU, vedno na koncu
viralne faze!
6 – 7 dni, nato zmanjšajte odmerek na
en odmerek zjutraj, 2 odmerka samo ob
večjih težavah (vedno deflazakort,
zaradi hitrega delovanja)
6 mg zjutraj ali 3 mg 2x dnevno
8 mg zjutraj ali 4 mg 2x dnevno
32 mg zjutraj ali 4 mg 2x dnevno
40 mg zjutraj ali 20 mg 2x dnevno
30 mg 2x dnevno
skupaj z azitromicinom v primeru
hujše okužbe
600 mg do 3x dnevno, 7 dni
60 mg po potrebi, 3x dnevno
4.000 IU 1-2x dnevno 10 dni, če je
telesna masa > 70 kg
6.000 IU 1-2x dnevno 10 dni, če je
telesna masa 70-100 kg

Kontraindikacije

hipertenzija in
hiperglikemija

Izberite samo enega
od naštetih zdravil.
gastropatija

hemoragična
diateza in
trombocitopenija

adenozin

30 mg v 5 ml fiziološke raztopine v
razpršilu 2x dnevno, 6 dni

Bronhialna astma

Naš protokol: stopnja 2B (težave s pljuči s hipoksijo)
Zdravilo
kisikova terapija
enoksaparin
kortikosteroidi
antibiotiki

Odmerjanje
1-6 l/min, če je SpO2 < 92% v AA

Kontraindikacije

Po presoji zdravnika
če je raven kisika > 6 L/min
ali
SpO2 nenehno < 92%
je
NUJNA HOSPITALIZACIJA

Zdrave navade
Uživajte hrano in zeliščna zdravila s protivirusnim delovanjem
Dodajajte vitamin D – mnogo bolje, če ga dobite s sončenjem (če ni prekomerno – razen v izjemno
redkih primerih)
Bodite dnevno telesno aktivni in ohranjajte čustveno dobro počutje
Iz prehrane odstranite rafinirane sladkorje in ogljikove hidrate
Vse kar potrebujete za dvig imunskega sistema, najdete na seznamu prehranskih dopolnil, ki so
navedena v naših smernicah za asimptomatske bolnike. Dobrega imunskega sistema ne
potrebujete samo za obrambo proti kovidu, ampak za zaščito pred vsemi boleznimi.
Pred uporabo prehransih dopolnil se posvetujte s strokovnjakim s tega področja.

Preventivna medicina
1.
2.
3.
4.

Izobraževanje o dobrem počutju
Medicina po meri človeka
Biofizika
Ponovna vzpostavitev povezave med človekom, zdravjem in planetom.

