
СТАРФЛЮ

ОСЕЛЬТАМИВИР
КАПСУЛ 75МГ 

ТОМУУГИЙН А,В 
хэв шинжийн ВИРУС

Томуу өвчний 
эмчилгээ,  
урьдчилан 
сэргийлээлт

Бүх насныхан 
хэрэглэнэ
(≥3 САР)

Осельтамивирт 
мэдрэг эсвэл 
эмийн найрлага 
дах аль нэг бодит 
харшилтай бол 
хэрэглэхгүй

Дотор муухай оргих, 
бөөлжих, ховор 
тохиолдолд сэтгэц-
мэдрэлийн өөрчлөлт 
илэрч болзошгүй

Амьтанд хийсэн нөхөн үржихүйн судалгаагаар ураг болон үр хөврөлд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй 
болох нь ажиглагдсан. Хүн дээр судалгаа бүрэн хийгдээгүй учир старфлю бэлдмэлийг зөвхөн 
жирэмсэн үед эхэд үзүүлэх эмчилгээний үр нөлөө нь урагт үзүүлэх сөрөг нөлөөнөөс илүү 
шаардлагатай тохиолдолд л хэрэглэнэ.

Албан ёсны дистрибьютер “Монос Трейд” ХХК
Эмийн борлуулалтын алба: 80010082, 99070492, 91116279

ФАРМАКОЛОГИЙН ҮЙЛДЭЛ
Томуугийн вирусын эсрэг бэлдмэл. 
Оселтамивирын фосфат нь томуугийн 
вирусын ялгаруулдаг нейроаминидаза 
ферментийг сонгомлоор саатуулж 
халдварлагдсан эсээс вирус ялгаралтыг 
дарангуйлах үйлдэлтэй. Томуугийн А, 
В хэв шинжийн вируст үйлчилнэ.

ФАРМОКИНЕТИК
Шимэгдэлт: Оселтамивир фосфат нь 
ууж хэрэглэсний дараа шууд ходоод 
гэдэсний замаар шимэгдэж элгэнд 
эстераза ферментийн нөлөөгөөр ихэнх 
хэсэг нь идэвхтэй метаболит үүсгэдэг. 
Идэвхтэй метаболит нь сийвэнд 30 
минутын дотор орж 2-3 цагийн дараа 
дээд түвшинд хүрдэг.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ: 
Томуугийн 
халдварын 
эмчилгээнд 
эмнэлзүйн шинж 
илэрснээс 48-72 
цагийн дотор 
эхэлж хэрэглэнэ. 

НАСАНД 
ХҮРЭГЧИД

ХӨХҮҮЛ 
ХҮҮХЭД
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Урьдчилан 
сэргийлэлт
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2 удаа

шаардлагагүй

≥1нас ≤15кг >15-23кг >23-40кг <1 нас <3 сар

ХҮҮХЭД

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ТУН:

Эмийн хэлбэр

Үйлчлэх 

хүрээХэ
рэ

гл
эх

 
за

ал
т

Насны 
хязгаар

Хо
ри

гл
ох

 

за
ал

т

Гаж нөлөө
Жирэмсэн ба хөхүүл 

үеийн хэрэглээ

Нэршил

Томуу өвчний эмчилгээ, 
урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрэглэх эм
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