
మోనోక్లో నల్ య ాంటీబాడీ టీీట్మ ాంట్అాంట ేఏమిట?ి 
 

మీకు తీవీ్మ ైన క్ొవిడ్-19 అస్వస్థతకు పీ్మ దాం ఉాండ,ి మీరు క్ొవిడ్-19 క్ొరకు పాజిటివ్గా టెస్్ట చయేబడినా లేదా పాజిటివ్గా టెస్్ట 
చేయబడ్డ  ఎవ్రితోన నైా క్లో జ్ క్ాాంటాక్్ట అయితే, మీరు మోనోక్లో నల్ య ాంటీబాడీ(mAb) చిక్ితసను ప్రిగణ ాంచవ్చుు. మీ వయస్సు, ఆరోగ్య 
చరిత్ర మరియు మీకు రోగ్లక్షణాలు ఎంత్ కాలం నసంచి ఉన్ాాయన్ ేదానిప ై ఆధారపడి కొవిడ్-19కు చికిత్ు చేయడానికి మీరు mAb 
చికిత్ు ప ందడానికి అరుు లు కావొచసు. 

mAb చికతి్ు కొవిడ్-19కు కారణమయ్యయ వ ైరస్ మీ శరీరంలోని కణాలలోక ిపరవశేంచకుండా నిరోధ ంచగ్లదస, మీ శరీరంలోని వ ైరస్ మొత్ాా నిా పరిమిత్ం 
చేస్సా ంద . అంట ేమీకు రోగ్లక్షణాలు త్ేలికపాటిగా ఉండవచసు, మీరు ఆస్సపత్రరలో ఉండాలిున అవస్రానిా త్గిగంచవచసు. 

mAb చికతి్ు ద గ్ువ పేరకొనా వయకుా లకు సాయపడవచసు: 

• మరింత్ తీవరమ ైన రోగ్లక్షణాలు ప ందడానికి అధ క రిస్ొ ఉంద  మరియు 

• 7 రోజులు లేదా అంత్కంట ేత్కుొవ రోజుల నసంచి రోగ్లక్షణాలత్ో కొవిడ్-19 టెస్్ కొరకు పాజిటవి్గా టెస్్ చేయబడాా రు లేదా 

• ఇటీవల పాజిటవి్గా టెస్్ చేయబడా ఎవరిత్ోన్ ైన్ా కలో జ్ కాంటాక్్ట అయయయరు 

______________________________________________________________________________ 

• మోనోక్లో నల్ య ాంటీబాడ ీఅాంటే ఏమిటి? 
మీ శరీరం స్ంకాామయత్కు విరుదధంగా పో రాడటానికి యయంటబీాడీస్ని స్హజంగా త్యయరు చేస్సా ంద . అయ్త్ే, మీ శరీరంలో కొవిడ్-19ని కలిగించే 
SARS-CoV-2 వంటి న్ావ ల్(లేదా కొతా్) వ ైరస్ని గ్ురిాంచేందసకు యయంటీబాడలీు డిజ ైన్ చేస ిఉండకపో వచసు. నిరిధష్్ స్ంకాామయత్కు విరుదధంగా 
పో రాడటానికి మోన్ోకలో నల్ యయంటీబాడీస్ లేదా mAbsలనస పరయోగ్శాలలో త్యయరు చేసాా రు (ఈ స్ందరభంలో, SARS-CoV-2) వాటిని ఇన్
ఫ్యయజన్గా న్ేరుగా మీ శరీరంలోనిక ిపరవేశప డత్ారు. మీరు తీవరమ ైన రోగ్లక్షణాలకు లేదా ఆస్సపత్రరలో ఉండాలిున అధ క పరమయదం ఉనాటోయ్త్ే 
mAb చికతి్ు సాయపడవచసు. 

కొవిడ్-19 కొరకు mAb చికతి్ు కొవిడ్-19 కంటే విభినామ ైనద . వాయకుిన్ మీ శరీరం యొకొ స్హజ రోగ్నిరోధక పరత్రస్పందననస పేరరేపిస్సా ంద , కానీ 
వ ైరస్ వయత్రరేకంగా త్గినంత్ పరత్రరోధకాలనస అభివృద ధ  చయేడానిక ిదీనికి వారాలు పడుత్ ంద . అందసవలో, మీకు వ రైస్ ఉంట,ే mAb చికిత్ు త్ననస 
త్ానస కాపాడుకలవడానికి అవస్రమ ైన యయంటీబాడీస్ని మీ శరీరానిక ిఇస్సా ంద . mAb చికిత్ు వాయకిున్ నసండ ిరోగ్నిరోధక శకాి అవస్రానిా భరీా 
చేయదస, కానీ మీరు తీవరమ ైన కలవిడ్-19 అభివృద ధ  చ ంద ేపరమయదం ఉంట ేఇద  మీకు సాయపడుత్ ంద . 

• మోనోక్లో నల్ య ాంటీబాడ ీచిక్ితస వ్లో నాకు అస్వస్థత 
కలుగుత ాందా? 

యయంటీబాడీ చికిత్ులోో  ఎలయంట ిల ైవ్ వ ైరస్ ఉండదస, అందసవలో mAb చికిత్ు నసంచి మీరు కొవిడ్-19ని ప ందసత్ారన్ ేపరమయదం ఉండదస. అయ్త్ే, 
యయంటీబాడీ చికిత్ుత్ో దసష్్రభావాలు ఉండవచసు దయచసే ిస్ంభావయ దసష్్రభావాల గ్ురించి మరియు మీరు వాటిని అనసభూత్ర చ ంద త్ ేఏమి 
చేయయలన్ే దాని గ్ురించి మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్త్ో మయటాో డండ.ి  



• మోనోక్లో నల్ య ాంటీబాడీస్టచిక్ితసకు నాకు అరహత లేనటోయితే నేను 
ఏమి చేయ లి? 

mAb చికతి్ు కొరకు మీరు అరుు లు కాదని మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్ నిరణయ్ంచవచసు. దీనికి అన్ేక కారణాలు ఉండవచసు. మీరు అనిా అరుత్ా 
పరమయణాలనస కలిగ ిఉండకపో వచసు, లేదా మీకు mAb చికతి్ుకు అనరుు లనస చేస ేఅంత్రీణీన ఆరోగ్య పరిసిిత్ర ఉండవచసు. ఇత్ర చికిత్ు ఎంపకిల 
కొరకు మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్నస అడగ్ండి: 

• నేను మోనోక్లో నల్ య ాంటీబాడీస్టని ఎల  ప ాందవ్చుు? 
దశ 1: 7 రోజులు లేదా అంత్కంట ేత్కుొవ రోజులకు కొవిడ్-19 కొరకు పాజిటవి్్గా టెస్్ చేయబడటం 

దశ 2: మీ ఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్ నసంచి రీఫ్రల్ ప ందండ.ి 

దశ 3: లభయమయ్యయ ఫ్యయజన్ స ంటర్ని కనసగకనండ ి

 

mAb ప ందడానికి మీకు చికిత్ు చేస ేఆరోగ్య స్ంరక్షణ పరదాత్ దాారా రీఫ్రల్ చేయయలి మరియు లభయమయ్యయ ఇన్ఫ్యయజన్ లొకేష్న్లకు డ ైర క్్ట 
చేయయలి. మీకు హెల్త ్క్ేర్ ప ీ వ ైడ్ర్ లేనటోయిత,ే మీ రోగ్లక్షణాలు మరియు చికతి్ు గ్ురించి ఎవరిత్ో మయటాో డాలన్దే  త్ లుస్సకలవడానిక ి1-877-332-
6585 వదద  Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (కాంబాట్ కలవిడ్ మోన్ోకలో నల్ యయంటీబాడీస్ కాల్ స ంటర్) కు కాల్ 
చేయండి. 
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