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DETECTION AND MANAGEMENT OF 
CORONAVIRUS

A brief document on Detection & Management of 
Coronavirus.(All the methodologies listed here are only for 

information & education purposes & to ensure that patients are 
not left unattended in this healthcare catastrophe. Please check 
with your doctors on advice for medicines which might have side 
effects. The reason we have listed drug names also instead of just 

salts is that we don't want patients to waste time on google 
searching salts, we as a group have no allied interest /vested intent 
in promoting any of the pharmaceutical brands). Stay Safe/ Create 

Safety Net Bubbles Around You / Be Paranoid /Mask Up / Get 
Vaccinated. As a hospital promoter I can tell you that patients who 

had been vaccinated are seeing extremely mild / moderate 
symptoms. vaccines might not  protect you from contracting the 

disease but will surely help in saving your life.

Our healthcare infrastructure is in a mess currently, let all of us get 
educated on COVID & become COVID Doctors so that we ensure 

that we don't add to the list of severe cases who need 
hospitalisation & at home can treat ourselves & our families & at 

the same time know when to knock the doors of a hospital. Let us 
ensure that there is no 3rd wave by acting paranoid, acting swift & 

ensuring there is mass vaccination.

Dr Ravi Malik
CMD, Radix Healthcare MBBS | MD MAMC, Delhi



ெகாேரானா ெதாற்ைறக் கண்ட�தல் 
மற்�ம் ைகயா�ம் வ��ைறகள் 

இந்த வ��ைறகள் அைனத்�ம் தகவலாக�ம், கல்�சார ்
��ப்�ணர�்க்காக�ம், ேம�ம் இந்த ேபரிடர ்காலத்�ல் ேநாயாளிகள் யா�ம் 

(த�ந்த கவனிப்�ன்�) ��சை்ச ெபறாமல் இ�க்கக் �டா� என்பதைன 
உ�� ெசய்வதற்காக மட�்ேம. ம�த�்வரக்ளிடம், ம�ந்�கள் பற்�ய 

அ��ைரையப் ெபற்�க் ெகாள்�ங்கள். மக்கள் தாங்களாகேவ இைணயத�்ல் 
ம�ந்�கைளத ்ேத� தங்கள� ேநரதை்த �ண�க்காமல் இ�ப்பதற்� இங்� �ல 

ம�ந்�களின் ெபயரக்ைளக் ��ப்�ட�்ள்ேளாம். எங்க�க்� எந்த ஒ� 
ம�த�்வ நி�வனதை்த�ம், �ளம்பரப்ப�த�்ம் தனிப்படட் ேநாக்கேமா, �ட�் 

�யற்�ேயா அல்ல. பா�காப்பாக இ�ங்கள்/ உங்கைளச ்�ற்�ப் பா�காப்� 
வைளயத�்ைன ஏற்ப�த�்க் ெகாள்�ங்கள்/ �தத்மாக இ�ங்கள்/ �கக்கவசம் 
அணி�ங்கள்/த�ப்� ம�ந்� எ�த�்க் ெகாள்�ங்கள். த�ப்� ம�ந்� எ�த�்க்  

ெகாண்டவரக்�க்�, �க�ம் �ைறவான/ �தமான அ���கேள 
காணப்ப��ற� என்�ன்றனர ்ம�த�்வ �ளம்பரதாரரக்ள். த�ப்� ம�ந்� 

ேநா�ைனக் �ணப்ப�தத்ா� எனி�ம் நம� உ�ரிைனக் காக்�ம்.  

நம� �காதார உள்கடட்ைமப்� தற்ேபா� ��ந்த �ழப்பத�்ல் உள்ள�.  நாம் 
அைனவ�ம் ெகாேரானா பற்�ய ��ப்�ணரே்வா� இ�ந்�, 

ம�த�்வமைனக்�ச ்ெசல்வைதத ்த�ரப்்ேபாம். ேம�ம் �ட�்ேலேய நம்ைம�ம், 
நம� ��ம்பத�்னைர�ம் கவனித�்க் ெகாள்�மா�ம், ம�த�்வமைன 

ெசல்வதற்கான அவ�யதை்த�ம்  அ�ந்� ெகாள்�ங்கள். தனிைமப்ப�த�்க் 
ெகாள்வ�, �ரிதமாகச ்ெசயலாற்�வ� மற்�ம் த�ப்� ம�ந்� 

எ�த�்க்ெகாள்வ� ேபான்ற வ��ைறகைளப் �ன்பற்�, ெகாேரானா 
ெதாற்�ன் �ன்றாம் அைலையத ்த�ரப்்ேபாம் என்� உ�� ெகாள்ேவாம்.     

டாக்டர ்ர� மா�க்,
�எம்�, ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர,் எம்��எஸ் | எம்.� எம்.ஏ.எம்.� ெடல்�. 
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SYMPTOMS

WHAT HAPPENS WHEN I GET COVID?

Most Common Symptoms:

Less Common Symptoms:

FEVER TIREDNESS\
BODY PAIN

DRY COUGH

DIARRHOEA LOSS OF 
TASTE/SMELL

SORE THROAT

The Best Way To Protect Your Loved Ones

In case of any such symptom, 
the 1st thing to do is ISOLATE. 
Being paranoid is the best
strategy

COVID-19 is a highly 
contagious disease. On the 
first symptom,remember to 
strictly isolate.

ISOLATION
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உங்கள் அன்�ற்�ரியவரக்ைளப்
பா�காப்பதற்கான �றந்த வ��ைறகள் 

தனிைமப்ப�த்�தல் 

அ���கள்

ெகாேரானா ெதாற்� ஏற்படட்ால் என்ன நிக�ம் ?

 ெப�ம்பா�ம் ெபா�வாக ஏற்ப�ம் அ���கள் 

சற்� அரிதாக ஏற்ப�ம் அ���கள் 

காய்சச்ல் உடல் ேசார�்/ 
உடல் வ� 

வறண்ட இ�மல் 

வ�ற்�ப்ேபாக்� �கர�்/ 
�ைவ�ன்ைம

ெதாண்ைடப்�ண் 

ேமற்��ய அ���கள் 
ஏேத�ம் இ�ந்தால், �த�ல் 
தனிைமப்ப�த�்க்  ெகாள்வ�ம், 
�ன் மன�ல் உள்ள ஐயதை்தத ்
த�ரப்்ப�ேம �றந்த வ�யா�ம்.

ேகா�ட ்19 ஒ� �க�ம் ெகா�ய 
ெதாற்�ேநாயா�ம். ஏேத�ம் 
அ��� இ�ப்�ன் கண்�ப்பாகத ்
தனிைமப்ப�த�்தைல நிைன� 
��ங்கள். 

உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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GET A PULSE OXIMETER AND CHECK YOUR SPO2 REGULARLY

The correct technique to using SpO2:

Sit on bed/chair. Place the SpO2 monitor on the left index/middle
finger and wait for 45 seconds. The 45th second reading is your SpO2 
reading.
Any reading < 92 is an indication for Oxygenation. Normal Spo2 is > 95.

SpO2
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Awake Proning (lying face down): 
For saturation below 94 to

improve oxygenation.

30 minutes - 2 hours : lying on your right 
side

30 minutes - 2 hours : lying on 
your belly

30 minutes - 2 hours : sitting up

30 minutes - 2 hours : lying on your left 
side

30 minutes - 2 hours : lying on your belly

The Curious Question Of Steroids?
ஸ்�ராய்�களின் �க்�யமான ேகள்�கள்: 

Identify You Have COVID-19 Or Not
உங்க�க்� ெகாேரானா ெதாற்� உள்ளதா
என்பைதக் கண்ட�தல்.   



ஆக்��டட்ைர பயன்ப�த�், உங்கள் SpO2 ஐ பரிேசா��ங்கள்.

SpO2 ஐப் பயன்ப�த்�வதற்கான சரியான ெதா�ல்�ட்பம்:

SpO2

ஆக்�ஜேனற்றத்ைத 94க்� ேமல் 
ேமம்ப�த்த, �ன்வ�ம் 

வ��ைறகைளப் �ன்பற்�ங்கள் 

நாற்கா��ல் அமரந்்� ெகாண்�, இட� ஆள்காட�் / ந��ரைல 
ஆக்��டட்ரில் ைவத�், 45 �நா�கள் காத�்�க்க�ம். 45வ� �நா��ல் 
காட�்ம் ம�ப்ேப, உங்களின் SpO2 ம�ப்பா�ம். SpO2 ம�ப்பான� < 92 ஆக 
இ�க்�ம் ேபா�, ஆக்�ஜேனற்றம் ெசய்தல் அவ�யம். சராசரியாக SpO2 
ம�ப்பான� > 95  ஆ�ம். 

நிைல 2: 30 நி�டங்கள் �தல் 2 மணி ேநரம் 
வைர உங்களின் வலப்பக்கம் ��ம்�ப் 

ப�த�்க் ெகாள்�ங்கள். 

நிைல 1: 30 நி�டங்கள் �தல் 2 மணி ேநரம் 
வைர உங்களின் வ�ற்�ன் ��, அ�த்�ப் 

ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள்.  

நிைல 3: 30 நி�டங்கள் �தல் 2 மணி ேநரம் 
வைர எ�ந்� உடக்ா�ங்கள். 

நிைல 4: 30 நி�டங்கள் �தல் 2 மணி ேநரம் 
வைர உங்களின் இடப்பக்கம் ��ம்�ப் 

ப�த�்க் ெகாள்�ங்கள். 

நிைல 5: �ண்�ம் நிைல 1 ல் ��யவா� 
வ�ற்�ன் ��, அ�த�்ப் ப�த�்க் 

ெகாள்�ங்கள். 

உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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2. Create a temperature chart.

TEMPERATURE

1. Monitor temperature by a mercury thermometer. It gives a very
accurate reading (better than digital). Normal temperature of human 
body is 97.56 F to 99.6 F. We consider fever only when temperature is 
>99.6 F. You probably heard that the average human body 
temperature is 98.6 F. But in recent times temperature varies between 
97.5-99.6 F.

3. Fever medicines like Paracetamol/Dolo/Crocin/Calpol should
only be taken in SOS meaning Signs of Stress (in case of symptoms) 
and not regularly. But the minimum time interval between 2 doses of 
any antipyretic should not be less than 4 hours.

4. In case of body pain please take Mefenamic Acid eg. Meftal 500 but 
only SOS (Sign of Stress). Again, for all medications please consult your 
doctor before taking. The purpose of this document is to ensure that 
you know what options you have & can discuss with your doctor & not 
to self administer as different bodies react differently to medicines.



4. உங்க�க்� உடம்� வ� ஏற்படட்ால் Mefenamic Acid - Meftal 500 என்ற 
ம�ந்ைத எ�த�்க் ெகாள்�ங்கள். ஆனால் மன அ�தத்ம் ஏற்படட்ால், 
ம�த�்வ ஆேலாசைனக்�ப்  �ன்னேர, இம்ம�ந்�ைன எ�த�்க் 
ெகாள்�ங்கள். இந்த ஆவணத�்ன் �லம், பல்ேவ� ம�த�்வ வ��ைறகள் 
பற்�த ்ெதரிந்� ெகாள்ள�ம், ம�த�்வ ஆேலாசைன ெபற�ம் மற்�ம் 
�யமாக ஏேத�ம் ம�ந்�ைன எ�த�்க்ெகாண்டால், ஒ� �லரின் உட�க்�ப் 
பக்க �ைள�கைள ஏற்ப�த�்ம் என்பைத உணரத்�்வேத ேநாக்கமா�ம்.        

ெவப்பநிைல

1. பாதரச ெவப்பமானியால் உடல் ெவப்பநிைலையப் பரிேசா�தத்ல். இதன் 
�லம் �க�ம் �ல்�யமான அள��கைளப் ெபறலாம். (இலக்க �ைறைய 
�டச ்�றந்த�). ஒ� மனிதனின் சராசரி ெவப்பநிைல என்ப� 97.56°F �தல் 
99.6°F ஆ�ம். நம் உட�ன் ெவப்பநிைல 99.6°F �ட அ�கமா�ம் ேபா� 
காய்சச்லாகக் க�தப்ப��ற�. மனிதனின் சராசரி உடல் ெவப்பநிைல 98.6°F 
என்� நாம் அைனவ�ம் அ�ந்��ப்ேபாம்். ஆனால் தற்ேபாைதய நிைல�ல் 
ெவப்பநிைலயான� சராசரியாக 97.5°F - 99.6°F இைட�ல் மா�ப��ற�. 

2. ெவப்பநிைல�ன் ஒப்�ட�் வைரபடதை்த உ�வாக்�தல். 
ெதாடரந்்� 7 நாடக்�க்கான உடல் ெவப்பநிைல�ைன ஒப்�� ெசய்� 
பரிேசாதைன ெசய்தல்.

3. காய்சச்ல் ம�ந்�களான Paracetamol / Dolo / Crocin / Calpol ேபான்றவற்ைற 
மன அ�தத்ம் (மன அ�தத்த�்ற்கான அ���கள்) ஏற்படட்ால் மட�்ேம 
எ�த�்க் ெகாள்�ங்கள். அ��ம் ெதாடரந்்� எ�த�்க் ெகாள்ள �டா�. 
நான்� மணி ேநரத�்ற்� ேமல் ஒ� �ைற தான், காய்சச்�க்கான ம�ந்�ைன 
எ�த�்க் ெகாள்ளலாம்.

உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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5. If antipyretics are not able to decrease the fever & within 4 hours of 
taking them again fever is emerging, instead of taking the medication 
again please do Cold Compression \ Tepid Sponging & do a doctor 
consult.

IDENTIFY YOU HAVE COVID-19 OR NOT 

PROBLEM COVID-19 COLDFLU

Symptom 
Onset

Gradual Abrupt Gradual

Incubation
Period

2 - 14 Days 1 - 4 Days 1 - 3 Days

Cough Common Common Mild to 
moderate

Shortness 
of Breeth

Common Sometimes Mild

CommonFever Common Rare

Runny Nose Sometimes Sometimes Common

Fatigue Common Common Sometimes



உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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உங்க�க்� ெகாேரானா ெதாற்� உள்ளதா என்பைதக் 
கண்ட�தல்

ேகா�ட் - 19 

அ����ன் தாக்கம் ப�ப்ப�யாக 
அ�கரிக்�ம் 

��ெரன 
அ�கரிக்�ம் 

ப�ப்ப�யாக 
அ�கரிக்�ம் 

ேநாய் அ���கள் 
ேதான்�ம் 

காலஇைடெவளி  

2 - 14 நாடக்ள்  1 - 4 நாடக்ள்  1 - 3 நாடக்ள்  

இ�மல் ெபா�வாக
 ஏற்ப�ம் 

ெபா�வாக
ஏற்ப�ம் 

ேலசாக இ�ந்�,
�தமாக 

அ�கரிக்�ம் 

�ச�்த்�ணறல் ெபா�வாக 
ஏற்ப�ம் 

�ல சமயங்களில் 
ஏற்ப�ம் 

�தமாக
ெதன்ப�ம்   

ெபா�வாக 
ஏற்ப�ம் 

காய்சச்ல்  ெபா�வாக 
ஏற்ப�ம் 

அரிதாக 
ஏற்ப�ம்

�க்� ஒ��தல் �ல சமயங்களில் 
ஏற்ப�ம் 

�ல சமயங்களில் 
ஏற்ப�ம் 

ெபா�வாக 
ஏற்ப�ம் 

ேசார�் ெபா�வாக
 ஏற்ப�ம் 

ெபா�வாக 
ஏற்ப�ம் 

�ல சமயங்களில் 
ஏற்ப�ம் 

5. Antipyretics ம�ந்� எ�த�்க் ெகாண்ட நான்� மணி ேநரத�்ற்� �ற�ம், 
காய்சச்ல் �ைறயாமல் அ�கரிதத்ால், �ளிரந்்த நீர,் �ணி ெகாண்� உடல் 
ெவப்பநிைலைய �ைறக்க �ய�ங்கள் மற்�ம் ம�த�்வ 
ஆேலாசைனைய�ம் ெப�ங்கள். 

சளி  அ���கள்  ஃப்� காய்சச்ல்  
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TEST TEST TEST

1. We understand that RT-PCR/other testing modalities are in short
supply. But try to arrange for an RTPCR as soon as possible.

2. If an RT-PCR is not accessible 
please get a RAT (Rapid 
Antigen Test) done, though the 
false negativity is high and if the 
test shows positive for COVID-19, 
then no further RT-PCR and CT 
needs to be done, but in case of 
negative test RT-PCR/CT needs to 
be done. If RT-PCR comes as 
negative and still symptoms persist, 
then please get a CT scan done.

3. CT Scan: this is a fairly 
conclusive test for Covid testing 
but should be used as a last 
resort as its extremely radiation 
prone (X-ray) and not accessible 
for all cases.



RT-PCR 
MACHINE

LYSIS BUFFERSWAB

1.RT-PCR மற்�ம் மற்ற ம�த�்வ உபகரணங்கள் தட�்ப்பாடாக இ�ந்தா�ம், 
RT-PCR �ைர�ல் பரிேசாதைன ெசய்�ங்கள். 

2. RT-PCR �ைடக்கா�டட்ால், 
ஆன்�ெஜன் பரிேசாதைன (RAT - Rapid 
Antigen Test) ெசய்�ங்கள். அ�ல் 
ெகாேரானா ெதாற்� இல்ைல என 
வ�வதற்� வாய்ப்�ள்ள�. ெகாேரானா 
ெதாற்� இல்ைல என வந்தால், 
�ண்�ம் RT-PCR/ CT பரிேசாதைன 
ெசய்�ங்கள். RT-PCR
பரிேசாதைன��ம், ெகாேரானா 
ெதாற்� இல்ைல என வந்�, ேம�ம் 
அ���கள் காணப்படட்ால் CT 
பரிேசாதைனைய ேமற்ெகாள்�ங்கள். 

பரிேசாதைன 

3. CT பரிேசாதைன  - இந்த 
பரிேசாதைனேய  ெகாேரானா 
ெதாற்�க்� இ�� மற்�ம் 
உ��சே்சாதைன ஆ�ம். ஆனால் 
இ�ல் �க�ம் க�ர�்ச�் 
பா�ப்�ள்ளதால், எல்லா 
ேசாதைனக�க்�ம் இந்த 
�ைற�ைன அ�க ��யாததால், 
இ��யாக இப்பரிேசாதைனையச ்
ெசய்�ங்கள். 
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Ground Glass opacities is a diagnostic of COVID19 in these times. 
(CORAD Score helps in Diagnosis & CT Severity Score helps in
Prognosisestimation).

RAT (Rapid Antigen Test)

Positive Negative

RT - PCR if 
symptoms

are persistent

CT scan if
symptoms are

persistent

Symptoms suggestive
of COVID 19

COVID 19
Confirmed

Ground Glass Opacities என்ப� தற்ேபாைதய நிைல�ல் ெகாேரானா ெதாற்ைறக் 
கண்ட��ம் �ைறயா�ம். CORAD �லம் ெதாற்ைறக் கண்ட�ய�ம், CT Severity 
�லம் �ன் கணிப்�  ம�ப்�ட�்ற்�ம் உத��ற�.

ஆன்�ெஜன் ேசாதைன  

ெதாற்� உள்ள�  ெதாற்� இல்ைல  

ெகாேரானா ெதாற்� 
உ�� ெசய்யப்படல் 

ேம�ம் அ��� 
இ�ப்�ன், 

RT - PCR 
பரிேசாதைனைய 
ேமற்ெகாள்�தல்  

ேம�ம் அ��� 
இ�ப்�ன், CT 

பரிேசாதைனைய 
ேமற்ெகாள்�தல் 

ெகாேரானா ெதாற்�ன் 
அ���கள்  

Positive
Positive

ெதாற்� உள்ள�  
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1. ZINCOVIT 1xBDx10 days (BD-Twice a Day) -Multi-Vitamin + 
Multimineral Support.

2. Limcee chewable vitamin C tablets 1xTDSX10 days (Three
Times a Day).

3. Steam with camphor TDS (Three Times a Day).

4. Gargles and Betadine BD (Twice a Day).

5. Drink a lot of liquids:
 i. Lemon Juice
 ii. Haldi milk
 iii. Anar Juice
 iv. Mausami Juice
 v. Water
 vi. Soup
 vii. Methi seeds in water
 viii. Kaadha
 xi. Coconut Water

6. Have a nutritious diet with fresh vegetables, fruits, ashwagandha, 
amla, chawanprash, high protein diet(dal, raw paneer, soya, milk, nuts). 
There is no study to show the significance of the above food and liquid 
intake; this is purely on the basis of personal experience and the fact 
that they don't have any side effects and augment general immunity.

7. Pranayama and breathing exercises.

  START THE FOLLOWING TREATMENT ON 
EMERGENCE EVEN IF TESTING HAS NOT BEEN DONE
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1. ZINCOVIT 1 x  ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைற x 10 நாடக்ள் பல்��ரி�ன் + பல் 
கனிம ம�ந்� ஊக்கம்.
.  
2. ெமல்�ம் தன்ைம�ைடய Limcee, ைவடட்�ன் � மாத�்ைரகள் 
1 x ஒ� நாைளக்� �ன்� �ைற x 10 நாடக்ள் . 

3. கற்�ரத்�டன் ��ய நீரா�  ஒ� நாைளக்� �ன்� �ைற. 

4. Betadine வாய் கைரசல் ெகாண்� வா�ைன �தத்ம் ெசய்�ங்கள். (ஒ� 
நாைளக்� இரண்� �ைற).

5. ைவடட்�ன் நிைறந்த �ரவங்கள்:
 I. எ��சை்ச சா�.  
 II. மஞ்சள் கலந்த பால்.  
 III. மா�ைள சா�.  
 IV. சாத�்க்�� சா�.  
 V. தண்ணீர.்  
 VI. வ�சா�. 
 VII. ெவந்தயம்.  
 VIII. கசாயம்.  
 XI. இளநீர.்

6. சத்தான உண�களான காய்க�கள், பழங்கள், ெநல்�க்காய், அஸ்வகந்தா,  
�ரதசச்த�் �க்க உண�கள் (ப�ப்�, பன்னீர,் ேசாயா, பால், �ைதகள்) 
ஆ�யவற்ைற உணேவா� எ�த�்க் ெகாள்�ங்கள். ேமற்கண்ட உண� 
மற்�ம் ைவடட்�ன் நிைறந்த �ரவங்களின் �க்�யத�்வதை்த வ���தத் 
எந்த�த ஆய்�ம் இல்ைல. இ� �ற்��ம் தனிப்படட் அ�பவத�்ன் 
அ�ப்பைட�ல் �றப்ப��ற�. இதன் �லம் எந்த�த பக்க �ைள�க�ம் 
ஏற்படாமல், உட�ன் ேநாய் எ�ரப்்�ச ்சக்�ைய அ�கரிக்�ற�.

7. �ச�்ப்ப�ற்� மற்�ம் �வாச ப�ற்�கள்.     

ெகாேரானா பரிேசாதைன ெசய்யா�ட்டா�ம், �ன்பற்ற ேவண்�ய 
பா�காப்� வ��ைறகள்
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3. IVERMECTIN

Is an inhibitor of Covid-19 causative virus (SARS CoV-2). It has
been shown to have 5000 fold reduction in virus at 48h in cell
structure. Ivermectin is taken 12 mg OD x 3 days. Though ivermectin 
as a drug is an antiparasitic and has been approved by the FDA for 
the same classification, please consult your doctor
before taking this.

WHAT TO DO WHEN TESTED POSITIVE
(MEDICATION) 

*ONLY AFTER CONSULTATION OF YOUR DOCTOR

1. ANTIBIOTIC

Covid is a viral infection technically there 
is no role of an antibiotic but to contain 
any bacterial superinfection, it should be 
taken. (OD-Once a Day) 
Eg: Azithromycin 500 mg OD x 5 
days,(OD-Once a Day) 
Doxycycline 100 mg BD x 5 Days.

2. ANTIVIRAL
The use of a drug called Favipiravir has been recommended by
the NMPAC and has been used in the US as well. Favipiravir (oral)
medicine is given in the following way:
Day 1: Loading dose: 1800 mg x BD
Day 2: - Day 7: 800 mg x BD
The consumption of favipiravir should only be done after consulting
a doctor. Favipiravir selectively inhibits the RNA polymerase
which is necessary for viral replication.
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1. ANTIBIOTIC

2. ANTIVIRAL

ெகாேரானா ெதாற்� உ�� ெசய்யப்பட்டால், எ�த்�க் ெகாள்ள 
ேவண்�ய ம�ந்�கள்

*உங்கள் ம�த்�வரின் ஆேலாசைனக்�ப் �ன்னேர த�ந்த ம�ந்�ைன எ�த்�க் ெகாள்ளலாம்.  

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்�க்�, 
ெபா�வாக Antibiotic உபேயா�ப்ப�ல்ைல, 
ஆனால் பாக்�ரியா ெதாற்ைறத ்த�ரக்்க, 
Antibiotic  எ�த�்க் ெகாள்ளலாம்.
(எ.கா.) Azithromycin 500 �.�. ஒ� நாைளக்� 
ஒ� �ைற  x 5 நாடக்ள் 
Doxycycline ன் 500 �.�.  ஒ� நாைளக்� 
இரண்� �ைற x 5 நாடக்ள் 

NMPAC ஆல் அங்�கரிக்கப்படட் Favipiravir ம�ந்� 
பரிந்�ைரக்கப்பட�்ள்ள�. இம்ம�ந்தான� அெமரிக்கா��ம் 
பயன்ப�தத்ப்பட�் வ��ற�. Favipiravir ம�ந்� �ழ்க்கண்ட அள�களில் 
எ�த�்க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 
நாள் 1: ம�ந்�ன் அள�  1800 �.�. x ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைற 
நாள்-2 - நாள்-7: 800 �.�. x ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைற
ம�த�்வரின் ஆேலாசைனக்�ப் �ன்னேர இம்ம�ந்�ைன எ�த�்க் 
ெகாள்ளலாம். இம்ம�ந்�ன் �லம், ைவரஸ் மா�ரிைய உ�ப்ெப�க்�ம் RNA 
வளரச்�்ையத ்த�க்க இய�ம்.   

3. IVERMECTIN

Ivermectin ம�ந்தான�, ெகாேரானா ெதாற்�க்கான காரணிகைளத ்
த�க்�ம் த�ப்பானா�ம். இதன் �லம் 48 மணிேநர ெசல் கடட்ைமப்�ல், 
ைவரசான� 5000 மடங்� �ைறவாகச ்ெசயல்ப�வதாகக்  
கண்ட�யப்பட�்ள்ள�. Ivermectin ம�ந்தான� 12 mg ஒ� நாைளக்� ஒ� 
�ைற x 3 நாடக்�க்� எ�த�்க் ெகாள்ளலாம். Ivermectin ஒ� Antiparasitic 
ம�ந்தா�ம் மற்�ம் FDA அைமப்பா�ம்  அங்�கரிக்கப்பட�்ள்ள�. 
இம்ம�ந்�ைன, ம�த�்வரின் ஆேலாசைனக்�ப் �ன்னேர எ�த�்க் 
ெகாள்�ங்கள்.       
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Cough syrup eg Benedryl; chlorpheniramine are used for 
symptomatic cough relief. It should be taken after consultation with
your doctor. Mucinac 600 dispersible tablets is a sugar free
mucolytic medicine. It works by thinning the mucus (phlegm), 
making it easier to cough out. It clears the air passage and makes 
breathing easier and also has anti-oxidant action. To be taken after 
consultation with your doctor. 1 x BD x 7 days.

As we learned about the connection between blood clots and
COVID-19, we knew that aspirin used to prevent stroke and heart
attack could be important for COVID-19 patients *This is only for
heart / stroke patients & to be administered under proper guidance
of a doctor, not to be consumed as such for mild / moderate
cases without comorbidities.

5. ANTICOAGULANTS

4. ANTITUSSIVE FOR COUGH

6. INHALED BUDESONIDE

A steroid used to treat asthma, if 
given early to Covid-19 patients
with mild symptoms, scales 
down the need for urgent 
medical care and reduces 
recovery time, a new study 
published in. The Lancet 
Respiratory Medicine has said.
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4. இ�ம�க்கான நிவாரணி

இ�ம�க்கான ம�ந்� (எ.கா) Benedryl; Chlorpheniramine ம�ந்தான�, 
இ�ம�க்கான அ��� இ�க்�ம் ேபா� அதன் நிவாரணத்�ற்�ப் 
பயன்ப�த்தலாம். இம்ம�ந்�ைன, ம�த்�வரின் ஆேலாசைனக்�ப் 
�ன்னேர எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள். Mucinac 600 ம�ந்தான�, சரக்்கைர 
இல்லாத ��ேகா��க் வைக ம�ந்தா�ம். இதன் �லம் சளி 
ெமல்�யதாக்�, இ�ம���ந்� ��பட உத��ற�. இம்ம�ந்தான�, 
�வாசப்பாைதையச ்�த்தம் ெசய்� �வாசத்ைத எளிதாக்��ற� மற்�ம் 
எ�ர ்ஆக்�ஜேனற்ற ெசயல்பா�கைள�ம் ெகாண்�ள்ள�. 
இம்ம�ந்�ைன, ம�த்�வரின் ஆேலாசைனக்�ப் �ன்னேர ( 1 x ஒ� 
நாைளக்� இரண்� �ைற x 7 நாடக்ள் ) எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள். 

5. இரத்தம் உைறயாைம

ேகா�ட ்-19க்�ம், இரதத்க் கட�்க�க்�ம் இைட�லான ெதாடரை்ப பற்� 
நாம் அ�ந்�ள்ேளாம். பக்கவாதம் மற்�ம் மாரைடப்ைபத ்த�க்க பயன்ப�ம் 
Aspirin ம�ந்தான�,  ேகா�ட ்-19 ேநாயாளிக�க்� �க்�யமான�. *இ� 
இதயம் / பக்கவாத ேநாயாளிக�க்� மட�்ேம மற்�ம் இதைன ம�த�்வரின் 
சரியான வ�காட�்த�ன் �ழ் நிரவ்�தத்ல் �றந்த� .  ஒன்�ற்� ேமற்படட் 
ேநாய்கள் இல்லாமேலா மற்�ம் ேலசான / �தமான அ���ேயா� 
இ�ந்தாேலா  இம்ம�ந்�ைன உடெ்காள்ளக்�டா�. 

6. ம�ந்�ைன உள்ளி�க்�ம் �ச�் இ�ப்பான் 

ஸ்�ராய்� ஆஸ்�மா�க்�  
பயன்ப�ம் ஒ� வைக ம�ந்தா�ம். 
ேலசான அ���க�டன் உள்ள 
ேகா�ட ்- 19 ேநாயாளிகள் 
இம்ம�ந்�ைன ஆரம்பத�்ல் 
எ�த�்க் ெகாண்டால், ேநாயாளி�ன் 
அவசர ம�த�்வ கவனிப்�ன் 
ேதைவைய�ம் , ேநா���ந்� 
��ப�ம் �ட�் ேநரதை்த�ம் 
�ைறக்�ற� என்� � லான்ெசட ்
�வாச ம�த�்வ அைமப்பால் 
ெவளி�டப்படட் ஒ� ��ய ஆய்� 
ெதரி�த�்ள்ள�.  
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THE CURIOUS QUESTION OF
STEROIDS?

1. Steroids are extremely effective in moderate to serious cases.

2. We preferably defer giving steroids for the first 7 days as the
virus is in its replication phase and administration of steroids may lead 
to flaring up of the viral replication.

3. Both Dexamethasone and Methylprednisolone are being used.
Eg: Dexona/ Dexacort (6mg OD x 5 days) + 3mg x OD x 3 days +
1.5mg OD x 3 days. In case of methylprednisolone (Medrol 16 mg
BD x 5 days + 8 mg BD x 3 days + 4mg BD x 3 days).

4. Steroids are never stopped abruptly and need to be stopped
in a weaning depreciation manner.

5. Steroid administration has a lot of uses/ harms. Thus caution
should be that this needs to be administered only under the    
supervision of a doctor.

6. Steroids behave very weirdly in diabetes’ blood sugar level
needs to be monitored during the steroid treatment and diabetic
medication may need to be altered while on steroids.

7. In cases where fever does not subside/ CRP does not get under
control/ hypoxia occurs and steroid can be given but in consultation
with a doctor.



ஸ்�ராய்�களின் �க்�யமான ேகள்�கள்: 

1. ��ரமாகப் பா�ப்�க்� உள்ளா�ம் ேபா�, ஸ்�ராய்�கள் �க�ம்  
பய�ள்ளதாக இ�க்�ம். 

 2. �தல் 7 நாடக்ளில் ைவரஸ் உ�ப்ெப�க்கம் அைடவதால்  
ஸ்�ராய்�கள் சற்� தாமதமாக எ�த�்க் ெகாள்�தல் �றந்த�. 
ஏெனனில் ஸ்�ராய்டான�, ைவரஸ் மா�ரி உ�ப்ெப�க்கத�்ைன 
ஊக்��க்�ம். 

3. Dexamethasone, Methylprednisolone ஆ�ய இரண்� ஸ்�ராய்�க�ம் 
பயன்ப�தத்ப்ப��ன்றன. எ.கா: Dexona/ Dexacort (6 �.�. ஒ� நாைளக்� 
ஒ� �ைற x 5 நாடக்ள்) + 3 �.�. ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைற  x 3 நாடக்ள் + 1.5 
�.�. ஒ� நாைளக்� ஒ� �ைற x 3 நாடக்ள். Methylprednisolone (Medrol 16 
�.�. ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைற x 5 நாடக்ள் + 8 �.�. ஒ� நாைளக்� 
இரண்� �ைற x 3 நாடக்ள் + 4 �.�. ஒ� நாைளக்� இரண்� �ைற x 3 
நாடக்ள்).     

4. ஸ்�ராய்�கள் எ�த�்க் ெகாள்வைத ��ெரன நி�தத்க் �டா�.  
ப�ப்ப�யாகத ்த�ரக்்கலாம். 

5. ஸ்�ராய்� எ�த�்க் ெகாண்டால், நிைறய நன்ைமக�ம்/ �ைமக�ம்   
ஏற்படலாம்.  எனேவ இதைன ம�த�்வரின் வ�காட�்த�ன்ப� 
எ�த�்க் ெகாள்வ� �றந்த�. 

6. நீரி�� ேநா�ன் ேபா�, ஸ்�ராய்�கள் �க �த�்யாசமாகச ்
ெசயலாற்�ம். ஸ்�ராய்� ��சை்ச�ன் ேபா� இரதத்த�்ல் உள்ள 
சரக்்கைர அளைவக் கண்காணிக்க ேவண்�ம். ஸ்�ராய்�கள் எ�த�்க் 
ெகாள்�ம் ேபா�, நீரி�� ேநாய்க்கான ம�ந்�களில் மாற்றம் 
ஏற்படலாம். 

7. காய்சச்ல் �ைறயாத சந்தரப்்பங்களில் / �ஆர�் கட�்ப்ப�தத் இயலாத 
ேபா� / Hypoxia  ஏற்ப�ம் ேபா�, ம�த�்வ ஆேலாசைனக்�ப் 
�ன்னர ்ஸ்�ராய்�ைன எ�த�்க் ெகாள்ளலாம். 

 

உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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1. Complete Blood Count * 
2. Albumin/Globulin/AG Ratio
3. LDH *
4. S. Ferritin * 
5. AST 
6. ALT *
7. Urea * 

8. Creatinine *
9. IL6 (Semi-Specific) 
10. D-Dimer *
11. CRP *
12. Procalcitonin 
13. PT 
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INVESTIGATIONS

On day 7, a CT scan should be done and CT severity score should
be checked. On day 4/7/11 Covid profile should be done which has
the following tests:

ADMISSION INDICATORS

1. < 93 SpO2

2. Fever not getting under control by 
antipyretics / steroids

3. Comorbidities

4. Worsening CT / Lab reports

5. Breathlessness



பரிேசாதைனகள் 
ஏழாவ� நாளன்�, CT பரிேசாதைன ெசய்தல் ேவண்�ம் மற்�ம் CT �ன் 
�லம் ��ரமைட�ம் �றைனப் பரிேசா�தத்ல் ேவண்�ம். �ன்வ�ம் 
ஆய்�கள் �லம், 4/7/11வ� நாடக்ளில் ெகாேரானா பரவ�ன் தன்ைமையப் 
பரிேசா�தத்ல். (ேம�ம் ��ரமைட�ம் படச்த�்ல் ம�த�்வரக்ளின் 
பரிந்�ைர�ன்ப� �ன்வ�ம் ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்�தல் �றந்த�. 
ேலசான அ��� இ�ப்�ன், ஆய்�கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ய 
அவ�ய�ல்ைல). 

1. Complete Blood Count * 
2. Albumin/Globulin/AG Ratio
3. LDH *
4. S. Ferritin * 
5. AST 
6. ALT *
7. Urea * 

8. Creatinine *
9. IL6 (Semi-Specific) 
10. D-Dimer *
11. CRP *
12. Procalcitonin 
13. PT 

1. <93 SpO2 

2. Antipyretics / ஸ்�ராய்�கள் (Steriods) 
எ�த�்க் ெகாண்ட �ன்�ம் காய்சச்ல் 
�ைறயா� இ�தத்ல். 

3. ெகாேரானாவால் ஏற்ப�ம் இைணேநாய் 
(Comorbidities) 

4. ேமாசமான �. � ஸ்ேகன் /ஆய்வக 
அ�க்ைககள்.  

5. �ச�்த�்ணறல் 

ம�த்�வமைன 
ேசரக்்ைக - அ���கள்

உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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SEVERE COVID CASES 

1. REMDESIVIR

2. IV STEROIDS

Though there are a lot of theories on 
the efficacy of Remdesivir, but our 
experience at Radix Healthcare 
showed that Remdesivir is effective. 
Though there is no conclusive 
evidence but in cases where hospital 
admission is indicated we’re 
recommending Remdesivir within 
the first 10 days of the first symptom. 
Role of Remdesivir is questionable 
post 10 days of the first symptom. 
Dose 100 mg X 6 vials. Stat dose of 
200 mg on Day 1, then 100 mg every 
24 hours till day 5.

Steroids have proven to be life savers in case of high CRP / hypoxia.
In cases where oral steroids don't work get admitted & IV steroids
should be started.

3. BROAD SPECTRUM ANTIBIOTICS

To cover for super infection / secondary bacterial infection, IV
antibiotics like monocef can be started in a hospital environment.



உள்ளடக்கம் :  ரா�க்ஸ் ெஹல்த்ேகர ்   |    த�ழ் ெமா�ெபயரப்்� : ேகர ்�மர��
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1. REMDESIVIR

க�ைமயான ேகா�ட் 
நிைலக்கான ம�ந்�கள்

Remdesivir ெசயல்�றைனப் பற்� 
நிைறயக் ேகாடப்ா�கள் இ�ந்தா�ம், 
ேர�க்ஸ் �காதார அைமப்�ன் 
அ�பவத்தால் Remdesivir ெசயல்�றன் 
�க்க ம�ந்தாகக் க�தப்ப��ற�. 
எந்தெவா� உ��யான ஆதார�ம் 
இல்லா�டட்ா�ம் ம�த்�வமைன�ல் 
ேசரக்்ைக ெசய்யப்ப�ம் ேநரத்�ல், 
ெகாேரானா அ����ன் �தல் பத்� 
நாடக்�க்� Remdesivir 
பரிந்�ைரக்�ேறாம். அதன் �ற� 
Remdesivir பங்� ேகள்�க்�ரிய�.    

��ந்த �ஆர�்  / hypoxia ஏற்படட்ால்  ஸ்�ராய்�கள் �லம் உ�ர ்
காக்க இய�ம் என நி��க்கப்பட�்ள்ள�. வாய்வ� எ�த்�க் ெகாள்�ம்  
ஸ்�ராய்�கள் ேவைல ெசய்யா�டட்ால், அ�ம�க்கப்பட�், IV Steroids 
ெசயலாற்ற �வங்��ற�.   

2. IV STEROIDS

3. BROAD SPECTRUM ANTIBIOTICS

இரண்டாம் நிைல �ண்��ர ்ெதாற்�க்� Antibiotic Monocef ேபான்ற 
�ண்��ர ்எ�ரப்்�கைள ம�த்�வமைன �ழ�ல் ெதாடங்கலாம். 
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5. PLASMA THERAPY

4. TOCILIZUMAB

4. TOCILIZUMAB

This is a wonder drug in serious cases. Comes in names such as
Actmera. This is an IL-6 inhibitor which has proven to save a lot of
lives in cases of Cytokinin Storm / highly elevated IL-6 levels.

Wildly disputed theories are there for Plasma Therapy, but as the
disease is so new, for serious patients we should try each & everything. 
We’ve seen PT works, & a shot must be given in serious cases.

5. �ளாஸ்மா ��சை்ச 

��ரமான �ழ�ல், இ� �க்�யமான ம�ந்தா�ம். இம்ம�ந்�ன் ெபயர ்
Actmera. இ� ஒ� IL-6 த�ப்பான் ஆ�ம். இதன் �லம் Cytokinin Storm / 
�க�ம் உயரந்்த IL-6 நிைலகளில் உள்ள பல்ேவ� உ�ரக்ைள காப்பாற்ற 
���ம் என நி��க்கப்ப�ள்ள�.

�ளாஸ்மா ��சை்சக்�, எ�ராக பல்ேவ� எ�ரம்ைற �வாதங்கள் உள்ளன. 
ேநாயாளிக�க்�, இ�ேபான்ற ேநாய்கள் ��ய� என்பதால், அைனத்� 
வ��ைறகைள�ம் �யற்� ெசய்ய ேவண்�ம். ��ரமான �ழ�ல், PT 
ஆய்�ைன பரிேசா�த்�ப் பாரக்்க ேவண்�ம்.    
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ெபா� நல�க்காக  
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