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Препарат Прием от 1 до 8 ден - леко протичане Продължителност Допълнителна информация 

 

 
Бромхексин 

 

 
3 пъти по 2 таблетки 

 

 
 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 Препоръчително е да се измери нивото, поне 
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 

поне 15 дни, след което може да 
се    намали докато свърши  

 
Хранителна добавка, която може да се взема и за 
профилактика 

 
Байкавир или 
авирон рапид 

По схема  

3 пъти по 2 таблетки (на гладно, поне 30 мин. 
преди хранене) 

 
до 8-ми ден 

Противовирусни препарати, които се приемат 
докато има вирус в организма 

 
Упсарин 
или друг 
аспирин 

По 1-2 таблетки - общо 400 мг -500 мг дневно 
(вечер преди лягане) 

до 8 ден, ако няма влошаване Разреждане на кръвта. Може да се 
взима и за сваляне на температурата. 

Артемик рескю  по желание   

Артемик 
съпорт 

по желание   
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Препарат Втори период Продължителност Допълнителна информация 

 Прием от 8 до 21 ден при липса на 
симптоми. Продължава се с всички 
посочени по-горе медикаменти, като 
аспирин се заменя с аспирин протект и 
клопидрогел.  

 Задължителна консултация с лекар 

Аспирин 
протект 

1 таблетка вечер преди лягане До 21 ден Задължителна консултация с лекар 

Клопидрогел  1 таблетка сутрин До 21 ден  

 Прием от 21 до 90 ден при леко протичане. 
Довършват се всички медикаменти в  
посочените срокове.  

Продължителност Допълнителна информация 

Клопидогрел 1 таблетка вечер 3 месеца Задължителна консултация с лекар 

 Прием от 8 до 21 ден при влошаване.   

 Измерване на Д Димери и ако са високи, 
заместване на аспирина с орални 
антикоагуланти по схема. 

 Задължителна консултация с лекар 

 Прием от 8 до 21 ден при задух и спадане на 
сатурацията – включване на инжекционни 
антикоагуланти и кортикостероиди по 
схема. 

 Задължителна консултация с лекар 
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