
Сдружение „Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма“ 

 

* Лечението на КОВИД-19 е строго индивидуално и се извършва под постоянното наблюдение на лекар. В таблицата и графиката са представени лекарствата и хранителните 
добавки, които се препоръчват в нашия протокол. Те се дават в дози и време, определено от лекуващия лекар в зависимост от конкретния пациент. 
Пълна версия на протокола за лечение: https://covid19plasma.eu/wp-content/uploads/2022/01/протокол-фин-2022.pdf  

Препарат Прием Продължителност Допълнителна информация 

Бромхексин 3 пъти по 2 таблетки поне 15 дни 

Разтваря секрета в белите дробове и подобрява 
функцията на сърфактанта (При сърдечни 
проблеми 3 пъти по 1)  

Пробиотик по 1 капсула сутрин на гладно поне 30 дни 

Подпомага чревната флора и съответно общия 
имунитет. Препоръчваме Биоби. Питайте в офиса 
на сдружението.  

Селен 1 таблетка на ден (на гладно) поне 30 дни Хранителна добавка 

Цинк 1 таблетка на ден (след хранене) поне 30 дни Хранителна добавка 

Вит Д 10 капки на ден (по време на хранене) поне 30 дни 3000 ЕU дневно - има много ефективен спрей 

Кверцетин 

3 пъти по 1капсула от 100 мг или 2 капсули от 
250 мг или 1 от 500 мг за  

поне 15 дни, след което може да се 
намали дозата Хранителна добавка  

Байкавир  
3 пъти по 2 таблетки (на гладно, поне 30 мин. 
преди хранене) до 8-ми ден 

Противовирусен препарат, може да се използва 
авирон рапид и други с подобно действие 

Артемик 
Рескю 

5 впръсквания под езика сутрин и вечер за два 
дни и половина! 

Най-ефективно в началото на 
заболяването, може да се взема 
дори при интубиране. 

Няма го в аптеките. Пита се в офиса на 
сдружението.  

Упсарин 
По 1-2 таблетки - общо 400 мг -500 мг дневно 
(вечер преди лягане) до 15-ти ден, ако няма влошаване 

Разреждане на кръвта. Може да се взима в малки 
дози и за сваляне на температурата. 

Дексаметазон 

сутрин - 4 мг до тегло 70 -80 кг, 6 мг – над това 
тегло 

При влошаване - от 8-ми ден – по 
преценка на лекаря – за 5-10-15 дни Намалява имунния отговор в цитокиновата фаза. 

Фраксипарин 
или клексан 

2 пъти по 1 инжекция (0,6 мл за тегло над 70-
80 кг, 0.4 мл под това тегло за 6) 

При влошаване от 8 ден -за 15 дни 
общо. Прилага се заедно с 
дексаметазона.  

Разреждане на кръвта. Намира се трудно. Може 
да се замести с Клексан. Пита се в офиса на 
сдружението.  

Еликвис 
2 пъти по 2,5 мг за тегло под 80 кг, 2 пъти по 5 
мг за тегло над 80 кг (сутрин и вечер) 

За профилактика на постковид – 3 
месеца  Разреждане на кръвта. 
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