
Tájékoztató pozitív COVID-19 tesztvizsgálattal rendelkező betegek számára a 

favipiravir hatóanyagú gyógyszer otthoni alkalmazásáról 

 

 

A pozitív teszteredményre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjen háziorvosát haladéktalanul 

értesíteni. 

A koronavírus fertőzés kezdetén hatékonynak bizonyult a favipiravir hatóanyagú gyógyszer, 

mivel gátolja a vírusok szaporodását. A vírusellenes kezeléstől a beteg állapotának javulása 

várható. A kórházban kezelt betegeknél már alkalmazzák ezeket a gyógyszereket. 

A gyógyszeralkalmazás szükségességéről háziorvosa dönt.  

A gyógyszert háziorvosa elektronikus vényen rendeli az Ön számára, amelyet az Ön által 

megbízott személy vehet át az Ön TAJ számának ismeretében bármelyik közforgalmú 

gyógyszertárban. A gyógyszerért Önnek nem kell fizetnie. 

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) az influenza 

kezelésére engedélyezte a Favipiravir Egis 200 mg filmtabletta favipiravir hatóanyagú 

gyógyszert. A koronavírussal fertőzött betegek kezelésére ún. indikáción túli 

gyógyszeralkalmazás (off label) keretében kerülhet sor az OGYÉI ajánlása alapján. Ennek 

alapvető feltétele az Ön írásos beleegyező nyilatkozata, amelyet az alábbiak szerint tehet meg 

Háziorvosa a jelen tájékoztatóban is leírtakat szóban ismerteti Önnel, egyetértése esetén Ön 

szóbeli beleegyezését adja a gyógyszer alkalmazásához, melyet háziorvosa a 

betegdokumentációban rögzít. A gyógyszer mellé annak kiváltásakor a gyógyszerész átadja a 

beleegyező nyilatkozatot, melyet aláírás után Önnek, vagy megbízottjának el kell juttatnia 

háziorvosához. 

A favipiravir magzatkárosító hatása miatt az alkalmazás kapcsán felhívjuk szíves figyelmüket 

a következőkre: 

A favipiravir szedése ellenjavallt feltételezhetően vagy igazoltan várandósoknak. 

Fogamzóképes korú nőnek a favipiravir kezelés alatt, valamint a rákövetkező 7 napig 

hatékony fogamzásgátlást kell alkalmaznia. 

A favipiravir átjut az anyatejbe, ezért favipiravir kezelés esetében a szoptatást azonnal abba 

kell hagyni. 

A favipiravir bejut az ondóváladékba, ezért favipiravir kezelés alatt és utána 7 napig óvszert 

kell használnia a férfinak, amennyiben fogamzóképes korú nő a partnere. 

A férfinak favipiravirral történő kezelése során és a rá következő 7 napig még óvszer 

védelmében is kerülnie kell a szexuális kapcsolatot feltételezhetően vagy igazoltan várandós 

partnerrel. 

A terápia javasolt hossza 5 nap az alábbi adagolásban: 1. nap: 2x1600 mg (2x8 tabletta), 2-5. 

nap: 2x600 mg (2x3 tabletta). 

Amennyiben feltételezett mellékhatást tapasztal a favipiravir kezelés alatt, kérjük, azonnal 

jelentse azt az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján 

található lehetőségek bármelyikén keresztül (https://www.ogyei.gov.hu/betegeklakossag): 

online bejelentő felületen (https://ogyei.gov.hu/on_line_mellekhatas_bejelentes_betegeknek) 

vagy letölthető űrlapon, e-mailben (adr.box@ogyei.gov.hu) vagy postai úton (1372 Budapest, 

Pf. 450). 

Ezzel hozzájárul, hogy minél gyorsabban minél több tapasztalat gyűljön össze a favipiravir 

kezelés esetleges kockázataival kapcsolatban. 

 

További információkat a gyógyszer mellett található betegtájékoztató tartalmaz. 
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