
Navodilo za uporabo 

Ivermektin 

3 mg tablete in 12 mg tablete ali kapsule 

 

Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 

podatke. 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo 

škodovalo, čeprav imajo znake podobne vašim. 

- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Posvetujte se 

tudi, če opazite katerekoli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4. 

 

Kaj vsebuje navodilo 

 

1. Kaj je zdravilo ivermektin in za kaj ga uporabljamo? 

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo ivermektin? 

3. Kako jemati zdravilo ivermektin? 

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila ivermektin 

1. Kaj je zdravilo ivermektin in za kaj ga uporabljamo 

Ivermektin je registriran za zdravljenje določenih vrst parazitskih okužb. Sem sodijo: 

• črevesna okužba, imenovana črevesna strongiloidioza (angiluloza), ki jo povzroča okrogli 

črv "Strongyloides stercoralis" 

• okužba krvi, z imenom mikrofilaremija, ki jo povzroča “limfatična filariaza”. 

Limfatično filariazo povzroča nezreli stadij črva ”Wuchereria bancrofti”. Ivermektin deluje 

le proti nezrelim črvom, ne deluje pa proti odraslim. 

• infekcija s kožnimi pršicami (skabies, garje). Infekcija nastane, ko drobcene kožne pršice 

pod kožno povrhnjico izkopljejo t.i. rove. To lahko povzroči močno srbečico. 

Ivermektin se lahko jemlje le v primeru, če zdravnik pri vas sumi, da bolehate za garjami ali 

le te diagnosticira. 

 

Ivermektin v številnih državah uporabljajo tudi v preventivi in v zdravljenju okužbe z virusom 

SARS-CoV-2, torej pri bolezni, znani pod imenom Covid-19. Ta indikacija s strani proizvajalca in s 

strani regulatornih agencij (EMA, FDA) ni uradno odobrena. Uporaba ivermektina v preventivi ali 

zdravljenju Covid-19 temelji na zbirnih analizah objavljenih in neobjavljenih kliničnih študij, ki 

kažejo, da ivermektin pri osebah z visokim tveganjem za okužbo to uspešno preprečuje, pri 

okuženih osebah pa skrajšuje obdobje simptomov in kužnosti, zmanjšuje tveganje za poslabšanje 

bolezni in znižuje smrtnost. Dve taki zbirni analizi sta bili objavljeni v American Journal of 

Therapeutics (Kory et al., Vol. 28, e299–e318, 2021 in Bryant et al, Vol. 28, e434–e460, 2021) in 

sta prosto dostopni na spletu. Kljub temu se morate zavedati, da pri ivermektinu pri Covid-19 ne gre 

za uradno odobreno indikacijo, zato za to uporabo vi in vaš zdravnik prevzemata polno 

odgovornost.   

2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo ivermektin? 

Ne jemljite zdravila ivermektin, če ste alergični na ivermektin ali katerokoli sestavino tega zdravila  

 



Če po uporabi tega zdravila nastanejo neobičajni simptomi, kot na primer izpuščaj, mrzlica ali 

vročina, gre lahko za alergijsko reakcijo na zdravilo. 

 

Če pri vas velja katerakoli izmed zgornjih navedb, se zdravila ivermektin ne sme jemati. 

Ob kakršnihkoli pomislekih glede jemanja zdravila ivermektin se pogovorite s svojim zdravnikom 

ali farmacevtom. 

 

Opozorila in previdnostni ukrepi 

Pred začetkom jemanja zdravila ivermektin se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. 

Obvestite svojega zdravnika o celotni zdravstveni situaciji pred začetkom uporabe zdravila 

ivermektin. 

 

Obvestite svojega zdravnika 

• če imate oslabljen imunski sistem (bolezen imunskega sistema) 

• če živite ali ste živeli v kakšni pokrajini v Afriki, kjer pri ljudeh obstajajo primeri parazitskih 

okužb z Loa loa (“potujoča filarija”, imenovana tudi očesni črv) 

• če živite ali ste živeli v Afriki 

 

Ob hkratni uporabi dietilkarbamazin citrata (DEC) za zdravljenje sočasne okužbe s črvom 

Onchocerca volvulus obstaja nevarnost pojave hudih neželenih učinkov. 

 

Ob pojavitvi zgornjih simptomov ali ob kakršnihkoli lastnih pomislekih se pred uporabo zdravila 

ivermektin posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Zdravilo ivermektin ni namenjeno za preprečevanje okužb s tropskimi paraziti. Ni učinkovit proti 

odraslim parazitskim črvom in se lahko uporablja le po naročilu zdravnika, če gre za okužbo s 

paraziti ali obstaja resen sum za takšno okužbo. 

 

Otroci 

 

Varnost uporabe zdravila ivermektin pri otrocih s telesno težo pod 15 kg ni dokazana. 

 

Starejši bolniki 

 

Kliničnih študij z ivermektinom se ni udeležilo dovolj posameznikov starih nad 65 let, da bi lahko 

ugotovili, če se starejši bolniki odzivajo na ivermektin drugače kot mlajši. Druga poročila v luči 

kliničnih študij ne prepoznavajo nobene razlike v odzivu starejših in mlajših bolnikov. Na splošno 

je potrebno zdravljenje starejših bolnikov izvajati previdno, ker imajo ti pacienti pogosteje prizadeta 

jetra, ledvice in srce, imajo pogostejše sočasne bolezni ter hkrati uživajo druga zdravila. 

 

Druga zdravila in zdravilo ivermektin 

 

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 

jemati katerokoli drugo zdravilo. Preden vzamete katerokoli drugo zdravilo se posvetujte z 

zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Nosečnost, dojenje in plodnost 

 

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se pred jemanjem 

tega zdravila posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 



Zdravilna učinkovina ivermektin se prenaša v materino mleko. Če dojite, to povejte svojemu 

zdravniku in zdravilo jemljite le po njegovih navodilih. Pred jemanjem tega ali drugih zdravil med 

dojenjem se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Ivermektin ni imel nobenega vpliva na plodnost podgan, ki so prejeli trikrat večji odmerek od 

največjega priporočenega za človeško uporabo. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

 

Učinek zdravila ivermektin na sposobnost upravljanja vozil in strojev še ni raziskana. Pri nekaterih 

posameznikih ni mogoče izključiti neželenih učinkov kot so omotica, zaspanost, dremavost, tresenje 

in zvijanje, kar lahko vpliva na sposobnost upravljanja z vozili in stroji. 

 

Če opazite katerekoli zgornje neželene učinke, ne smete upravljati z vozili ali stroji. 

 

3. Kako jemati zdravilo ivermektin? 

Ob jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila svojega zdravnika ali farmacevta. Če ste 

negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Posebno pozorni morate biti na količino zdravila v posamezni tableti ali kapsuli. Za zdravljenje 

parazitskih okužb običajno uporabljamo tablete s 3 mg ivermektina. Za zdravljenje Covid-19 pa 

lahko uporabljamo tablete s 3 mg ivermektina ali pa kapsule/tablete z 12 mg ivermektina. 

 

Doziranje 

 

Zdravljenje gastrointestinalne strongiloidioze (angiluloza) 

Priporočeni odmerek je 200 mikrogramov ivermektina na kg telesne mase, kot enkratni odmerek. 

Kot vodilo za odmerek na kg telesne teže naj služi naslednja tabela: 

Telesna teža (v kg) Doziranje (število 3mg tablet) 

15 – 24 ena 

25 – 35 dve 

36 – 50 tri 

51 – 65 štiri 

66 – 79 pet 

≥ 80 šest 

 

Zdravljenje mikrofilaremije, povzročene s strani parazita Wuchereria bancrofti (limfatična filariaza) 

 

Priporočeni odmerek za množično zdravljenje s parazitom Wuchereria bancrofti povzročene 

mikrofilaremije (limfatična filariaza) je 150-200 mikrogramov ivermektina na kilogram telesne teže 

kot enkratni odmerek vsakih šest mesecev. Na območjih, kjer se bolezen pojavlja na omejenem 

območju ali skupini prebivalstva (endemično območje) se lahko zdravilo uporablja enkrat na 

dvanajst mesecev. Priporočeni odmerek znaša 300-400 mikrogramov na kilogram telesne teže, s 

ciljem zatreti mikrofilaremijo pri danih pacientih. 



Kot vodilo za odmerek na kg telesne teže naj služi naslednja tabela: 

Telesna teža (v kg) Doziranje v razmaku 6 

mesecev (število 3mg tablet) 

Doziranje v razmaku 12 

mesecev (število 3mg tablet) 

15 – 25 ena  dve 

26 – 44 dve  štiri 

45 – 64 tri šest 

65 – 84 štiri osem 

 

Kot alternativna možnost oz. če tehtnice niso na voljo, se lahko odmerek ivermektina v okviru 

množičnega zdravljenja določi tudi glede na višino pacienta: 

 

Višina (v cm) Doziranje v razmaku 6 

mesecev (število 3mg tablet) 

Doziranje v razmaku 12 

mesecev (število 3mg tablet) 

90 – 119 ena dve 

120 – 140 dve štiri 

141 – 158 tri šest 

> 158 štiri osem  

 

Zdravljenje garij pri ljudeh 

Običajni odmerek je 200 mikrogramov na kg telesne teže. Po obdobju štirih tednov je razvidno, ali 

je bilo zdravljenje uspešno. V roku 8-15 dni vam bo zdravnik morda predpisal drugi enkratni 

odmerek. 

 

Pri zdravljenju garij morajo vsi, ki pridejo v stik z vami, posebej družinski člani in partnerji, čim 

prej obiskati zdravnika. Zdravnik bo nato odločil ali je dano osebo potrebno zdraviti. Če se osebe, s 

katerimi ste v kontaktu, ne odločijo za zdravniško obravnavo in diagnozo (ter, če je potrebno, 

zdravljenje), obstaja nevarnost, da se boste ponovno okužili z garjami. 

Prosimo, upoštevajte higienske ukrepe, da se izognete novi okužbi (npr. nohti naj bodo kratki in 

čisti). Upoštevajte tudi uradna priporočila gleda čiščenja oblačil in posteljnine. 

Če imate vtis, da je učinek zdravila ivermektin premočan ali prešibak, se posvetujte s svojim 

zdravnikom ali farmacevtom. 

Zdravljenje okužbe s Covid-19 

Zdravljenje začnite čim prej po dokazani okužbi.  

Priporočen dnevni odmerek je 200 – 400 mikrogramov na kg telesne teže s trajanjem terapije 5 dni. 

V spodnji tabeli navajamo število tablet/kapsul po 12 mg za nižji dnevni odmerek 200 

mikrogramov/kg. Dnevni odmerek se lahko zviša v naslednjih primerih: (1) v državi prevladuje 

agresivna variacija virusa; (2) zdravljenje pričenjamo na 5. dan od prvih simptomov okužbe; (3) 

simptomi, ki kažejo na prizadetost pljuč; (4) pri osebah z več dejavniki večjega tveganja za hud 

potek okužbe.   



 Dnevni odmerek kapsul ali tablet po 12 mg 

Telesna teža (kg) 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

≤ 50 1 1 1 1 1 

51 – 65 2 1 1 1 1 

66 – 79 2 2 1 1 1 

≥? 80 2 2 2 1 1 

 

Način uporabe zdravila 

Tablete so za peroralno uporabo. Vedno upoštevajte navodila zdravnika glede predpisanega 

odmerka zdravila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Zdravljenje sestoji iz enkratnega dnevnega odmerka, kar pomeni, da vse predpisane tablete vzamete 

hkrati. Pri zdravljenju parazitskih okužb ivermektin vzamete na prazen želodec z malo vode. Dve 

uri pred in po jemanju tega zdravila ne jejte hrane. Pri zdravljenju Covid-19 pa zdravilo vzemite 

skupaj s hrano ali pa po jedi.  

Če ste vzeli večji odmerek zdravila ivermektin, kot bi smeli, se nemudoma obrnite na svojega 

zdravnika ali farmacevta. 

Če ste pozabili vzeti zdravilo ivermektin, jemljite to zdravilo dalje vedno le po navodilih vašega 

zdravnika. Ne vzemite dvojnega odmerka, da nadomestite pozabljen odmerek. 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

4. Možni neželeni učinki 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 

Praviloma neželeni učinki niso hudi in ne trajajo dolgo. Pogosteje se pojavljajo pri ljudeh, ki so 

okuženi z več paraziti. To velja posebej, če pride do okužbe s črvom “Loa loa”. 

 

Ob jemanju tega zdravila se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki: 

Alergijske reakcije 

Če pride do alergijske reakcije se nemudoma obrnite na zdravnika. Znaki takšne reakcije so 

naslednji: 

• nenadno povišana telesna temperatura 

• nenadne kožne reakcije (npr. izpuščaji, srbenje) ali druge resne kožne reakcije 

• oteženo dihanje 

Nemudoma se obrnite na zdravnika, če se pri vas pojavi kateri od omenjenih neželenih učinkov. 

Drugi neželeni učinki 

• bolezen jeter (akutni hepatitis) 

• spremembe laboratorijskih vrednosti (povišani jetrni encimi, povišan bilirubin [rumeni krvni 

pigment] v krvi, povišan eozinofil [podskupina belih krvnih celic] ) 

• kri v urinu 



Naslednji neželeni učinki so odvisni od bolezenskega stanja, ki ga zdravite z zdravilom ivermektin 

ter ostalih prisotnih infekcij. 

Pri bolnikih okuženih z okroglimi črvi (gastrointestinalna strongiloidioza, angiluloza), se lahko 

pojavijo naslednji neželeni učinki: 

• nenavadna šibkost 

• izguba apetita, bolečine v želodcu, zaprtje ali driska 

• slabost ali bruhanje 

• zaspanost ali omotica 

• tresenje 

• zmanjšano število belih krvnih celic (levkopenija) 

• zmanjšano število rdečih krvnih celic ali zmanjšanje hemoglobina v krvi (anemija) 

Če ste okuženi z gastrointestinalno strongiloidiozo, se lahko v blatu pojavijo okrogli črvi. 

Pri bolnikih z mikrofilaremijo zaradi limfne filariaze, ki jo povzroča Wuchereria bancrofti, se 

lahko pojavijo naslednji neželeni učinki: 

• znojenje ali povišana telesna temperatura 

• glavobol 

• nenavadna šibkost 

• bolečine v mišicah, sklepih ali bolečine po vsem telesu 

• izguba apetita, slabost 

• bolečine v spodnjem ali zgornjem delu trebuha 

• kašelj ali vneto grlo 

• oteženo dihanje 

• nizek krvni tlak pri vstajanju – lahko se počutite omotično ali zadeto 

• mrzlica 

• omotica 

• bolečina ali nelagodje v modih 

 

Pri bolnikih z garjami (skabies), se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki: 

• Srbenje kože (pruritus) se lahko na začetku zdravljenja poslabša. To običajno ne traja dolgo. 

 

Pri bolnikih s težko infekcijo, ki jo povzroča črv Loa Loa, se lahko pojavijo naslednji neželeni 

učinki: 

• motnje v delovanju možganov 

• bolečine v vratu ali hrbtu 

• krvavitev v beločnici (t.i. rdeče oko) 

• zasoplost 

• izguba nadzora nad mehurjem ali črevesjem 

• težave pri stanju ali hoji 

• spremembe razpoloženja 



• zaspanost ali zmedenost 

• odsotnost reakcije na druge ljudi ali koma 

 

Pri bolnikih, okuženih s črvom Onchocerca volvulus, ki povzroča t.i. rečno slepoto, se lahko 

pojavijo naslednji neželeni učinki:  

• srbenje ali izpuščaj 

• bolečine v mišicah ali sklepih 

• povišana telesna temperatura 

• slabost ali bruhanje 

• otekanje bezgavk 

• otekanje – zlasti rok, gležnjev in stopal 

• driska 

• omotica 

• nizek krvni tlak (hipotenzija) – ob vstajanju se lahko počutite omotični 

• povišan srčni utrip 

• glavobol ali utrujenost 

• motnje vida in druge težave z očmi, npr. okužba, pordelost ali senzorične motnje 

• krvavitev beločnic ali otekanje vek 

• astma se lahko poslabša 

Poročanje o neželenih učinkih 

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. 

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno prek nacionalnega sistema poročanja. S 

poročanjem o neželenih učinkih lahko pomagate zagotoviti več informacij o varnosti tega zdravila. 

5. Shranjevanje zdravila ivermektin 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži. 

Shranjujte pri temperaturi do 25ºC. 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati 

okolje. 


