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Озелтамивир
произнася се като (os el tam' I vir)

защо е предписано това лекарство?

Oseltamivir се използва за лечение на някои видове грипна инфекция („грип“) при възрастни, деца и кърмачета (на 

възраст над 2 седмици), които са имали симптоми на грип за не повече от 2 дни. Това лекарство се използва и за 

предотвратяване на някои видове грип при възрастни и деца (на възраст над 1 година), когато са прекарали време с 

някой, който има грип, или когато има грипна епидемия. Озелтамивир е в клас лекарства, наречени инхибитори на 

невраминидаза. Действа, като спира разпространението на грипния вирус в тялото. Озелтамивир помага за 

съкращаване на времето, през което симптомите на грип като запушен или хрема, възпалено гърло, кашлица, мускулни 

или ставни болки, умора, главоболие, треска и втрисане. Озелтамивир няма да предотврати бактериални инфекции, 

които могат да се появят като усложнение на грипа.

как трябва да се използва това лекарство?

Озелтамивир се предлага като капсула и суспензия (течност), за да се приема през устата. Когато озелтамивир се използва за лечение на 

симптоми на грип, обикновено се приема два пъти дневно (сутрин и вечер) в продължение на 5 дни. Когато озелтамивир се използва за 

предотвратяване на грип, той обикновено се приема веднъж дневно в продължение на най-малко 10 дни или до 6 седмици по време на 

епидемия от грип в общността. Озелтамивир може да се приема със или без храна, но е по-малко вероятно да причини стомашно 

разстройство, ако се приема с храна или мляко. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте озелтамивир точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от 

него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Важно е да знаете дозата на лекарството, която Вашият лекар е предписал, и да използвате измервателно устройство, 

което ще измери дозата точно. Ако приемате лекарството сами или го давате на дете на възраст над 1 година, можете да 

използвате предоставеното от производителя устройство за измерване на дозата съгласно инструкциите по-долу. Ако 

давате лекарството на дете под една година, не трябва да използвате измервателното устройство, предоставено от 

производителя, тъй като то не може да измерва точно малки дози. Вместо това използвайте устройството, предоставено от 

вашия фармацевт. Ако търговската суспензия не е налична и вашият фармацевт приготви суспензия за вас, той или тя ще 

предостави устройство за измерване на вашата доза. Никога не използвайте домакинска чаена лъжичка за измерване на 

дозите озелтамивир перорална суспензия.

Ако давате търговската суспензия на възрастен или дете на възраст над една година, следвайте 
тези стъпки, за да измерите дозата с предоставената спринцовка:

1. Разклатете добре суспензията (за около 5 секунди) преди всяка употреба, за да се смеси равномерно лекарството.

2. Отворете бутилката, като натиснете капачката надолу и завъртите капачката едновременно.
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3. Натиснете буталото на измервателния уред напълно надолу до върха.

4. Поставете върха на измервателния уред здраво в отвора в горната част на бутилката.

5. Обърнете бутилката (с прикрепеното измервателно устройство) с главата надолу.

6. Бавно издърпайте буталото, докато количеството суспензия, предписано от Вашия лекар, напълни измервателния 
уред до съответната маркировка. Някои по-големи дози може да се наложи да бъдат измерени с помощта на 
измервателното устройство два пъти. Ако не сте сигурни как правилно да измерите дозата, която Ви е предписал, 
попитайте Вашия лекар или фармацевт.

7. Завъртете бутилката (с прикрепеното измервателно устройство) с дясната страна нагоре и бавно извадете измервателния 

уред.

8. Вземете озелтамивир директно в устата си от измервателния уред; не смесвайте с други 
течности.

9. Поставете обратно капачката на бутилката и затворете плътно.

10. Извадете буталото от останалата част на измервателното устройство и изплакнете двете части под течаща чешмяна вода. 

Оставете частите да изсъхнат на въздух, преди да ги съберете отново за следваща употреба.

Обадете се на Вашия лекар или фармацевт, за да разберете как трябва да измерите дозата озелтамивир суспензия, ако не 

разполагате с измервателното устройство, предоставено с това лекарство.

Ако имате затруднения при преглъщане на капсули, Вашият лекар може да Ви каже да 
отворите капсулата и да смесите съдържанието с подсладена течност. За приготвяне на дози 
озелтамивир за хора, които не могат да поглъщат капсулите:

1. Дръжте капсулата над малка купа и внимателно издърпайте капсулата и изпразнете целия прах от 
капсулата в купата. Ако Вашият лекар Ви е инструктирал да вземете повече от една капсула за Вашата 
доза, тогава отворете правилния брой капсули в купата.

2. Добавете малко количество подсладена течност, като обикновен шоколадов сироп или без захар, царевичен сироп, 
карамелен топинг или светлокафява захар, разтворена във вода към праха.

3. Разбъркайте сместа.

4. Поглъщайте цялото съдържание на тази смес веднага.

Продължете да приемате озелтамивир, докато не приключите с предписанието, дори ако започнете да се чувствате по-добре. Не 

спирайте приема на озелтамивир, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете приема на озелтамивир твърде рано или пропуснете 

дози, инфекцията ви може да не бъде напълно лекувана или да не сте защитени от грип.

Ако се чувствате по-зле или развиете нови симптоми, докато приемате озелтамивир, или ако симптомите на грип Ви не започнат да се 

подобряват, обадете се на Вашия лекар.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Озелтамивир може да се използва за лечение и предотвратяване на инфекции от инфлуенца по птиците (вирус, който обикновено 

заразява птиците, но може да причини и сериозно заболяване при хората). Озелтамивир също може да се използва за лечение и 

предотвратяване на инфекции от грип A (H1N1).
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Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете озелтамивир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към озелтамивир, други лекарства или някоя от съставките 
на озелтамивир капсули или суспензия. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете информацията за 
пациента на производителя за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и 
билкови продукти приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
лекарства, които влияят на имунната система, като азатиоприн (Imuran); циклоспорин (Neoral, Sandimmune); 
лекарства за химиотерапия за рак; метотрексат (Rheumatrex); сиролимус (Rapamune); перорални стероиди 
като дексаметазон (Decadron, Dexone), метилпреднизолон (Medrol) и преднизон (Deltasone); или такролимус 
(Prograf). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте приемали озелтамивир за лечение или профилактика на грип.

уведомете Вашия лекар, ако имате някакво заболяване или състояние, което засяга имунната Ви система, като вирус на човешка 

имунна недостатъчност (HIV) или синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) или ако имате сърдечно, белодробно или 

бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате озелтамивир, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че хората, особено децата и тийнейджърите, които имат грип, могат да станат 
объркани, възбудени или тревожни и може да се държат странно, да имат гърчове или да 
халюцинират (виждат неща или чуват гласове, които не съществуват), или да се наранят или да се 
самоубият . Вие или вашето дете може да развиете тези симптоми, независимо дали вие или вашето 
дете използвате или не озелтамивир и симптомите могат да започнат скоро след започване на 
лечението, ако използвате лекарството. Ако детето ви има грип, трябва да наблюдавате поведението 
му много внимателно и незабавно да се обадите на лекар, ако то се обърка или се държи 
необичайно. Ако имате грип, вие, вашето семейство или вашият болногледач трябва незабавно да 
се обадите на лекар, ако се объркате, се държите необичайно или мислите да се нараните.

попитайте Вашия лекар дали трябва да получавате ваксина срещу грип всяка година. Озелтамивир не замества годишната 

противогрипна ваксина. Ако сте получили или планирате да получите интраназална противогрипна ваксина (FluMist; грипна ваксина, 

която се впръсква в носа), трябва да уведомите Вашия лекар, преди да приемете озелтамивир. Озелтамивир може да направи 

интраназалната противогрипна ваксина по-малко ефективна, ако се приема до 2 седмици след или до 48 часа преди поставянето на 

интраназалната грипна ваксина.

ако имате непоносимост към фруктоза (наследствено състояние, при което в организма липсва протеинът, необходим за 

разграждането на фруктозата, плодова захар, като сорбитол), трябва да знаете, че суспензията на озелтамивир е подсладена 

със сорбитол. Кажете на Вашия лекар, ако имате непоносимост към фруктоза.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако забравите да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните. Ако остават не повече от 2 часа преди следващата 

планирана доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Ако пропуснете няколко дози, 

обадете се на Вашия лекар за указания. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?
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Озелтамивир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

стомашни болки

диария

главоболие

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
посочени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

обрив, копривна треска или мехури по кожата

рани в устата

сърбеж

подуване на лицето или езика

затруднено дишане или преглъщане

дрезгавост

объркване

проблеми с говора

треперещи движения

халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, и далеч от деца. Съхранявайте капсулите при 
стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Търговската суспензия на 
озелтамивир може да се съхранява при стайна температура до 10 дни или в хладилник до 17 дни. 
Суспензията на Oseltamivir, приготвена от фармацевт, може да се съхранява при стайна температура до 5 дни 
или в хладилник до 35 дни. Не замразявайте суспензията на озелтамивир.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

гадене

повръщане

каква друга информация трябва да знам?

Озелтамивир няма да ви попречи да предавате грипа на други хора. Трябва да миете ръцете си често и да избягвате 

практики като споделяне на чаши и прибори, които могат да разпространят вируса на другите.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда. Ако все още имате симптоми 

на грип, след като приключите с приема на озелтамивир, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Тамифлу®

Последна редакция - 15.01.2018 г

Научете как да цитирате тази страница
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AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 
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https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699040.html 5/6

http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14.04.22 г., 13:13 ч Озелтамивир: Информация за лекарствата MedlinePlus

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699040.html 6/6

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

