معلو ما ت مر یض EVUSHELD :
 EVUSHELDبخاطر جلوگیری از عفونت کووید 19-باالی افراد مشخص دارای سن  12ساله و کالنرت مرصوف میشود.
عرضۀ EVUSHELDمحدود نیست .سفارش یا نسخه تجویز کننده منحیث  EVUSHELDرضوری است.

 tixagevimab) EVUSHELDبسته بندی شده با  )cilgavimabچیست؟

 EVUSHELDیک دوای نو است که بخاطر کالنساالن و جوانان جهت جلوگیری از عفونت کووید 19-منحیث
افراد مشخص واجد رشایط مرصوف میشود که:
 دارای سن  12سال و کالنرت از آن با وزن حداقل  88پوند [ 40کیلوگرام] استند
در حال حارض مبتال به  SARS-CoV-2نباشند و دارای متاس نزدیک همراه با افراد مبتال به
 SARS-CoV-2نیستند
به دلیل وضعیت طبی ،سیستم ایمنی نسبتا تا شدیدا ضعیف باشد ،دواها یا تداوی های رسکوب
کننده ایمنی دریافت کرده اند و ممکن است پاسخ ایمنی کافی به واکسیناسیون کووید 19-کووید
نداشته باشند یا
بخاطر تاریخچۀ عکس العمل شدید (مانند عکس العمل شدید حساسیت( به واکسین(ها(
کووید 19-یا ترکیب (ترکیبات( واکسین کووید 19-واجد رشایط دریافت واکسین کووید 19-نباشد.

یادداشت:
 EVUSHELDجایگزینی واکسیناسیون
منحیث افرادیکه واکسیناسیون برایشان
توصیه میشود ،نیست

قبل از دریافت  EVUSHELDچه چیزی باید به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگویم؟

به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگوئید در صورتیکه شام:
⭪ کدام نوع حساسیت دارید
⭪ داشنت تعداد کم پالکت خون ،اختالل خونریزی ،یا مرصف دواهای ضد انعقاد (منحیث جلوگیری از لخته شدن خون(
⭪ دچار حمله قلبی یا سکته مغزی شده اید ،مشکالت قلبی سائری داشته اید یا در معرض خطر باالی حوادث قلبی
(قلبی( استید.
⭪ حامله استید یا قصد حامله شدن دارید
⭪ به طفل شیر میدهید
⭪ هرگونه مریضی جدی داشته باشید
⭪ هرگونه دوا (با نسخه ،بدون نسخه ،ویتامین ها یا محصوالت گیاهی( مرصف میکنید

من در وعده مالقات خود چه توقعی باید داشته باشم؟

 EVUSHELD از دو دوای  tixagevimabو  cilgavimabتشکیل شده است.
شام  1دوز EVUSHELDدریافت میکنید ،که متشکل از  2زرق جداگانه میباشد
( tixagevimabو .(cilgavimab
 EVUSHELDتوسط ارائه کننده مراقبت صحی خودتان منحیث  2تزریق در عضله تان پیچکاری
میشود .معموال ،این ها بعد از یک دیگر 1 ،در هر دو طرف سیرین شام تزریق میگردند.

در کجا میتوانم  EVUSHELDپیدا کنم؟

موقعیت های  EVUSHELDرا میتوان در وسایل موقعیت یاب تداوی کوویدVDH 19-
یافت .این لینک یک نقشه تعاملی و جداول خالصه در ویب سایت  VDHاست که به مردم
عامه و ارائه دهندگان اجازه میدهد موقعیت های تداوی در ویرجینیا را پیدا کنند:
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/
آپدیت شده در مارچ 2022

ارائه کننده مراقبت صحی تان شام را تا  1ساعت بعد از
زرق پیچکاری نظارت میکند .عکس العمل های حساسیت
یا حوادث قلبی (قلبی) ممکن است رخ دهد ،به ویژه در
مریضان با سابقه حوادث قلبی .عکس العمل ها ممکن
است شدید یا تهدید کننده زندگی باشد.

 EVUSHELDبدون هیچ مخارجی ارائه میشود ،لیکن
ارائه دهنده مراقبت های صحی تان ممکن است
مخارج تجویز را از شام اخذ کند.

