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 Remdesivir  دقیقه( 120تا  30انفوزیون وریدی به مدت محلول جهت پودر برای تهیه گرم )میلی 100ویال

 : کننده باشد کمک 19بيماری کوويد در درمان بيماران بستری مبتال به  ممکن استزير  شرايطبا رعايت  Remdesivirداروی 

  وت مراقبت متخصص داخلی فوکال پوين و  نی اطفالفوق تخصص عفوو  های عفونیمتخصص بيماریاين دارو تنها توسط 

 قابل تجويز است. درمان بيماران کوويد

 د.گردتوزيع می هااين دارو تنها در سطح بيمارستان 

  دارویRemdesivir  مانی تجويز توسط کادر دروريدی، ه صورت انفوزيون برای بيماران بستری در بيمارستان بتنها

 گردد.می

  دارویRemdesivir تجويز گردد اين دستورالعملبايد با دوز درج شده در ها تن. 

  تنفسی( در مراحل اوليه بيماری)درگيری ريوی و نيازمند حمايت  کوويدپنومونی بيماران با  اين دارو در (viremia 

phase) .ممکن است کمک کننده باشد   

  نج پبه مدت تواند درمان میدهند، ينی نشان نمیکه پيشرفتی در شرايط بالی در بيماران ،باشدمیروز  5کل دوره درمان

 ادامه يابد.روز ديگر نيز 

 اندیکاسیون دارو:

 نيازمند حمايت درگيری ريوی وبا  يد شدهتائ 19 بيماری کوويد با  بزرگساالنتنها در اطفال و  Remdesivirداروی  (1

 است. تجويز قابل های تنفسی 

 Extracorporeal membrane (ECMO)يا  تهاجمی مکانيکیتهويه نکته: افرادی که نياز به اکسيژن مکمل دارند ولی تحت )

oxygenation برند(بيشترين سود را از تجويز اين دارو می ،قرار ندارند 

 کیلوگرم و بیشتر( ۴0)برای بیماران با وزن  دوز:

سپس روزانه تک دوز و گرم میلی 200دوز اول  نياز ندارند، ECMOو/يا  تهاجمی مکانيکیحمايت تهويه بيمارانی که به   (1

 گردد. می وصيهتروز  5برای دوره درمانی  )روزهای دوم تا پنجم( وزيون وريدیبه صورت انف گرممیلی  100

 100پس روزانه ستک دوز و  گرممیلی 200دارند، دوز اول  ECMO ياو/ هاجمیت مکانيکیه تهوينياز به در بيمارانی که  (2

 گردد.روز توصيه می 10مان دوره در برای)روزهای دوم تا دهم( به صورت انفوزيون وريدی  گرممیلی

 تجویز در کودکان:

میلی گرم بر  ۵/۲ پسز اول و ستک دوز در رو گرم بر کیلوگرم میلی ۵دوز اول  کيلوگرم 40تا  5/3کودکان بين نوزادان و 

 تک دوز روزانه.کیلوگرم 

 تنظیم دوز:

 نارسایی کلیوی:  (1

 (eGFR) ≥30 mL/min .نيازی به تنظيم دوز ندارد : 

 Remdesivir داروی رمدسیویر توزیع و مصرف دستورالعمل
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 (eGFR) <30 mL/min  :د(مزايا به معايب دارو سنجيده شو ی کهشود. ) تجويز در صورتتوصيه نمی 

) تجويز شود توصيه نمی  (Child-paugh score C)رفته کبدی در نارسايی پيش نشده است.مطالعه  :کبدی نارسایی (2

 دارو سنجيده شود(در صورتی که مزايا به معايب 

 موارد منع مصرف:

 رموالسيونف یيا هر يک از اجزا Remdesivirحساسيت به 

 : اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو

 هماتولوژی تست  (1

 عملکرد کبد  تست (2

 تست عملکرد کليه (3

 بيوشيميايی سرم تست  (4

 عوارض جانبی:

 یبل انتظارگردد، بنابراين عوارض جدی يا غير قامصرف می 19بيماری کوويد به صورت تحقيقاتی در درمان  Remdesivirداروی 

 از اين گزارش نشده اند نيز ممکن است ايجاد شوند.که پيش 

 %10تا  1عوارض 

 %(        8/1يسمی )ليپرگ( ه1متابوليک: * عوارض 

 Total bilirubin (4 %) افزايش( AST (8/2 )%        3 افزايش (ALT (5/1         )%2( افزايش 1: ض کبدی* عوار

 %(  5/1( افزايش کراتينين )GFR (7/3      )%3( کاهش 2%(      8/2( نارسايی حاد کليوی )1* عوارض کليوی: 

 (%5* ساير عوارض: تب )

 :  1%عوارض 

 %( 6/0انس کراتينين )رکاهش کلي * عوارض کليوی:

 راغ، تعريق و لرز(ساير عوارض با شيوع نا مشخص:  عوارض مرتبط با انفوزيون )افت فشار، تهوع، استف

و عوارض جانبی جدی که به طور بالقوه ممکن است  داروپزشکی شتباهاتاالزم به ذکر است، کادر درمان می بايست تمامی نکته : 

 .wwwبه نشانی  سازمان غذا و دارو دهی آنالينگزارش در سامانه باشند را رديابی و  rRemdesiviداروی به دليل تجويز 

irAdr.ttac.   نمايندگزارش. 

 دارو:-تداخل دارو

 Remdesivirموجتب کتاهش ابربخشتی  ممکن استتهيدروکسی کلروکين  /وکينرکلبا  Remdesivirداروی تجويز همزمان    

ابتر  ا، اين کتاهشروهدر بيماران با سابقه مصرف اين دا هيدروکسی کلروکين /کلروکين با توجه به نيمه عمر طوالنی بيولوژيکشود. 

 احتمالی مد نظر قرار گيرد. 
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 : پایش 

لين روبين و آلکتا، بيلتیALT ،ASTعملکترد کبتد ) هایآزمايش، يک روز درميان و سپس  Remdesivir داروی پيش از تجويز

از  رهمچنين بيمتا بيوشيميايی سرم انجام شود. یهاو کراتينين سرم( و تست کراتنين سرانکليفسفاتاز(، هماتولوژی، عملکرد کليه )

  پايش شود.نظر عوارض مرتبط با انفوزيون دارو 

 هشدارها:

اند. در شتده مشتاهده Remdesivir انفوزيتون تعريق، افت فشارخون، تهوع، لرز و استفراغ در طول عوارض ناشی از انفوزيون: ( 1

عتوارض  متانداروی مناسب جهتت در،شديد هستند  عوارض ايجاد شده،متوقف گردد و اگر بايد اين عوارض تجويز دارو  صورت بروز

 تجويز گردد.نيز 

 5ی کته اننبايد در بيمتار اين داروديده شده است.  COVID-19های کبدی در داوطلبين سالم و بيماران مبتال به افزايش آنزيم( 2

≤ ALT شروع شود. در بيمارانی که در طی درمان با  ،ل استنرماحداکثر رنج  برابرRemdesivir 5 زايشدچتار افت ≤ ALT  برابتر

ين کونژوگته، افتزايش همراه با عالئمی مانند التهاب کبد، افزايش بيلی روبت ALTافزايش  يا بيمارانی که، اندشدهنرمال  حداکثر رنج

 قطع گردد.بايستی  Remdesivir، اندداشته INRآلکالين فسفاتاز يا افزايش 

تتوان بتا کتاهش می ،اندشتدهنرمتال حداکثر رنج برابر  ALT ≥ 5 دچار افزايش Remdesivirبا  در بيمارانی که در طی درمان( 3

 ( درمان را مجدد شروع کرد.برابر حد نرمال ≥ ALT  5سطح آنزيم )

 ع گردد.تجم در بدن  ان با نارسايی کليهتواند در بيماررموالسيون تزريقی دارو سيکلودکسترين وجود دارد که میدر ف( 4

 مصرف در بارداری:

 ده شود(.ب دارو سنجي) تجويز در صورتی که مزايا به معاي است. ای در رابطه با مصرف اين دارو در زنان باردار انجام نشدهمطالعه 

 مصرف در شیردهی:

 دارو بر توليد شير در دسترس نيست.دارو بر شيرخوار و ابر  ابر ،اطالعاتی در مورد وجود دارو در شير انسان

 تزریق: نحوه 

 2ويال تکان داده شود سپس برای بانيه  30سی سی آب استريل برای تزريق به پودر ليوفليزه دارو اضافه نموده و بالفاصله برای  19

بانيه  30ويال را برای  اگر محتويات کامل حل نشدند ،دقيق اجازه دهيد تا محتويات نشست کرده و محلول شفاف ايجاد شود 3تا 

اين پروسه را تازمانيکه همه محتويات ويال کامال حل شوند ادامه دهيد.  ،ساکن قرار دهيددقيقه  3 تا 2و برای ديگر تکان داده 

ميلی  250 يا 100داروی رقيق شده اوليه به  ،يق سازی نهايیرقبرای ميلی ليتر است.  20ميلی گرم در 100غلظت به دست آمده 

رقيق  پودر حل شده قبلست بار وارونه کنيد تا مخلوط شوند) تکان ندهيد(.  اضافه شده و به آرامی برای بي NaCl 9/0٪ ليتر

 .کردنگهداری می توان ساعت در يخچال  24 تاساعت در دمای اتاق و  4 تارا  نهايیسازی 
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 یش صورت پذیرد.سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی میبایست ویرا 2ن راهنما از زمان ابالغ به مدت تاریخ اعتبار ای 

 بسمه تعالی                                                                                                  

 فرم تدوین  راهنمای تجویز                                                                                                               

 نام دارو
کاربرد 

 دارو

افراد صاحب 

صالحیت جهت 

 تجویز 

محل  شرط تجویز

مصرف 

 دارو

 وز و تواتر مصرف دارود
اقدامات مورد 

نیاز قبل از تجویز 

 ارو د

 توصیه ها
 کنترا اندیکاسیون اندیکاسیون

Remdesivir  
 گرمميلی 100ويال 

)پودر برای تهيه محلول 

جهت انفوزيون وريدی 

 120تا  30به مدت 

 دقيقه(

 بستری

متخصص  (1

های بيماری

  عفونی

 
فوق تخصص   (2

 عفونی اطفال

 

 

خصصين مت (3

داخلی فوکال 

پوينت 

مراقبت و 

درمان 

 مارانبي

 کوويد

تنها در اطفال و  Remdesivirداروی 

در  COVID-19ابتال به بزرگساالنی که 

و درگيری ريوی )پنومونی  د شدهآنها تائي

داشته کوويد( نيازمند حمايت تنفسی 

 ممکن است کمک کننده باشد. ،باشند

 
 

 

حساستتتتتيت بتتتتته 

Remdesivir  يتتتتا

از اجتتتزا  هتتتر يتتتک

 رموالسيونف

 

هتتتای بخش

بستتتتتتتری 

 هابيمارستان
 

)برای بيماران با وزن  بزرگساالن:

 و بيشتر(کيلوگرم  40

مکانيکی تهويه بيمارانی که به (1

 (ECMO)و/يا تهاجمی 

Extracorporeal 

membrane oxygenation 
تک  mg200نياز ندارند، دوز اول 

به   mg100دوز و سپس روزانه 

وريدی برای دوره  صورت انفوزيون

 گردد. روز توصيه می 5درمانی 

تهويه در بيمارانی که نياز به ( 2

 ECMOاجمی و/يا مکانيکی ته

تک  mg200دارند، دوز اول نياز 

به   mg100دوز و سپس روزانه 

صورت انفوزيون وريدی برای دوره 

 گردد.روز توصيه می 10درمان 

 کودکان: 

 40تا  5/3نوزادان و کودکان بين 

ميلی گرم بر  5کيلوگرم دوز اول 

کيلوگرم تک دوز در روز اول و 

ميلی گرم بر کيلوگرم  5/2سپس 

 روزانه. تک دوز

 

 تست  (1

 هماتولوژی

عملکرد   تست (2

 کبد

تست عملکرد  (3

 کليه

 تست  (4

بيوشيميايی 

 سرم

 

بيمار در هنگام انفوزيون پايش  (1

 شود.

هيچ داروی تزريقی  اين دارو با (2

ز يک ديگری نبايد همزمان و ا

 الين تزريق شود.

 بعد از اتمام انفوزيون  (3

Remdesivir،  الين تزريق در

ميلی ليتر نرمال  30اقل حد

 شود. فالشسالين 


