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Grypa Koronawirus

Główne objawy
Gorączka, dreszcze, uczucie rozbicia, pojawiają się z wykle po 
2 - 3 dniach od pierwszych objawów: suchy kaszel i ból gardła.

Gorączka, suchy kaszel, duszność, ból mięśni, utrata węchu i smaku, 
rzadziej: splątanie, ból głowy, ból gardła.

Kiedy pojawiają się 
objawy?

Objawy pojawiają się miedzy 1.- 4. dniem od zakażenia, a cho-
ry zakaża od 1 dnia przed wystąpieniem objawów do 5 dni po 
ich ustąpieniu. Objawy występują nagle i zwykle od początku 
z dużym nasileniem.

Objawy pojawiają się między 2. - 14. dniem od zakażenia. Na począt-
ku objawy są słabe i narastają z czasem.

Przebieg zakażenia

Różny przebieg zakażenia (nawet do 50% zakażeń może prze-
biegać bezobjawowo, pozostałe albo przebiegają normalnie, 
albo z dodatkowymi powikłaniami, które mogą powodować 
wiele poważnych uszkodzeń w organizmie).

Różny przebieg zakażenia (od całkiem bezobjawowego, do ciężkiego 
zapalenia płuc z niewydolnością oddechową, a nawet wielonarządo-
wą).

Czy wymaga pobytu 
w szpitalu?

U większości chorych grypa ustępuje samoistnie. U chorych, 
u których pojawią się powikłania i choroba nie ustępuje, zale-
ca się hospitalizację.

U większości chorych COVID-19 ustępuje samoistnie. Pacjenci 
z ciężkim przebiegiem choroby i problemami oddechowymi wyma-
gają hospitalizacji.

Śmiertelność

Śmiertelność na poziomie 0,1  - 0,5%, która wynika z możli-
wości wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych. Na powi-
kłania szczególnie narażone są osoby starsze, kobiety w ciąży, 
osoby otyłe i chorujące na choroby przewlekłe, takie jak np. 
astma, choroba wieńcowa czy cukrzyca

Może prowadzić do zgonu, a śmiertelność zależy w dużej mierze od 
wieku pacjenta i występowania chorób współistniejących. W zależ-
ności od kraju i przekroju społeczeństwa, śmiertelność waha się od 
2,3 – 7%.

Ryzyko zachorowania 
a wiek

Zakażenie może wystąpić w każdym wieku. Zakażenie może wystąpić u osoby w każdym wieku. Szacuje się, że 
częściej chorują mężczyźni niż kobiety oraz zdecydowanie częściej 
osoby starsze niż dzieci.

Leczenie i profilaktyka Co roku aktualizowane szczepionki. Leczenie przyczynowe 
choroby (przeciwwirusowe), jak i powikłań. Leczenie obja-
wowe (zarówno choroby, jak i powikłań). Profilaktyka: dezyn-
fekcja rąk i powierzchni płaskich, noszenie maski ochronnej!

Prace nad szczepionką trwają. Leczenie objawowe (zarówno choroby 
jak i powikłań). W leczeniu szpitalnym może być podawana surowi-
ca odpornościowa (od ozdrowieńców). Optymalna terapia jest cią-
gle opracowywana (preparaty blokujące wchłanianie przez śluzówkę 
nosa, czy też zastosowanie istniejących już leków). Profilaktyka: de-
zynfekcja rąk i powierzchni płaskich, noszenie maski ochronnej!
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ZESTAWY 
PROMOCYJNE

Antyoksydacja i działanie  
przeciwzmarszczkowe dzięki  
witaminie C.

ZESTAW C-VIT KREM 50 ml  
+ SERUM 30 ml
 185,00 zł

Silne działanie przeciwstarzeniowe 
bez podrażnień dzięki trzem  
formom retinolu.

ZESTAW RETIAGE KREM 50 ml  
+ SERUM 30 ml
 210,00 zł
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ZAUFAJ MAXYMALNEJ

SILE LEKU
BIOTEBAL

MAX

OD POKOLEŃ DBAMY O TWOJĄ 
SKÓRĘ, WŁOSY I PAZNOKCIE

MERZ SPEZIAL DRAGEES, SUPLEMENT DIETY

Zawiera unikalne połączenie  
starannie dobranych składników:

Niacyna, witamina B2 są niezbędne  
do utrzymania zdrowego wyglądu skóry

Biotyna i cynk zapobiegają  
wypadaniu włosów

Witamina A oraz żelazo sprawiają,  
że paznokcie są mocne i wytrzymałe

MERZSPEZIAL .PL
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RUTYNA

CZARNY BEZ

DZIKA RÓŻA

WITAMINA D3

WITAMINA C

CYNK
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BIOPRAZOL® BIO MAX 

PRECYZYJNE 

SZYBKA  ULGA

¹ChPL Bioprazol Bio MAX 28.11.2019 
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