PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Tờ thông tin về Bebtelovimab
(Cập nhật ngày 2-3-2022)

H: Bebtelovimab là gì?
Bebtelovimab là thuốc điều trị bệnh COVID-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình. Cục
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) lần đầu tiên cho phép sử dụng
thuốc này vào tháng 2 năm 2022.
H: Ai có thể dùng Bebtelovimab?
Bebtelovimab dành cho những người có các triệu chứng COVID-19 ở mức độ nhẹ
đến trung bình, những người:
•

Từ 12 tuổi trở lên có cân nặng ít nhất 88 lbs. (40 kg)

•

Có xét nghiệm COVID-19 dương tính

•

Có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng

•

Không được tiếp cận các lựa chọn điều trị khác được FDA cho phép

H: Thuốc được sử dụng như thế nào?
Bebtelovimab được cho dùng dưới dạng tiêm vào tĩnh mạch
H: Các tác dụng phụ có thể có của Bebtelovimab là gì?
Tác dụng phụ của thuốc này bao gồm:
•

Máu, vết bầm tím, đau và sưng tấy nơi tiêm thuốc

•

Phản ứng dị ứng với các thành phần của thuốc

H: Tôi nên nói gì với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của tôi trước khi dùng
Bebtelovimab?
Hãy cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị biết nếu quý vị:
•

Có bất kỳ dị ứng

•

Đang mang thai hoặc dự định có thai

•

Đang cho con bú hoặc dự định cho con bú

•

Bị bệnh nặng
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•

Đang dùng bất kỳ loại thuốc nào (kê đơn, không kê đơn, các thảo dược bổ
sung, v.v.)

H: Bebtelovimab KHÔNG được sử dụng để làm gì?
Bebtelovimab KHÔNG được sử dụng cho:
•

Điều trị ban đầu ở những bệnh nhân cần nhập viện do bệnh COVID-19 nặng

•

Bệnh nhân cần thở oxy do COVID-19

•

Phòng ngừa bệnh COVID-19

Thông tin bổ sung:
Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý
vị, truy cập trang web Bebtelovimab tại http://www.lillyantibody.com/bebtelovimab
hoặc gọi 1 (855) 545-5921

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn
như bản dịch, bản in chữ lớn hay chữ nổi. Liên kệ với Đơn vị truyền thông về
COVID-19 theo số 1-971673-2411, 711 TTY hoặc
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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