
Acest medicament este foarte recomandat de guvernul chinez 

Medicina chineză a jucat un rol activ și important în această prevenire și control al epidemiilor. 

De la izbucnirea epidemiei de noul coronavirus, medicamentul chinez patentat capsule (granule) 

Lianhua Qingwen(AGRIPAVI) produs de Ling Pharmaceutical a fost recomandat de țară și de 

peste 20 de provincii și orașe pentru noi programe de diagnosticare și tratament pentru 

pneumonia provocată de noul coronavirus și a devenit cel mai recomandat medicament chinez 

brevetat. Spitalele container de tip modular îl utilizează pe scară largă. 

Echipa academicianului Zhong Nanshan a declarat la Conferința de Prevenire și Control Epidemic 

de la Guangdong: Studiile au confirmat că Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  are un efect inhibitor 

semnificativ asupra efectelor citopatice ale noilor coronavirusuri in vitro;  protejaza celulele ca 

un efect inhibator, sa nu fie atacate de virusi, TNF-A, IL-6 și alte boli inflamatorii.  Aduce 

speranță pentru tratamentul noului coronavirus, în special infecția ușoară și moderată, și 

ameliorează nevoia urgentă de rezistență la epidemii. 

În utilizarea pe scară largă a Lianhua Qingbing(AGRIPAVI)  în zona epidemică, atât pacienții 

confirmați, cât și cazurile suspectate au prezentat, de asemenea, rezultate bune. În 7 februarie, 

11 pacienți cu pneumonie produsă de noul coronavirus în Huanggang, Hubei s-au vindeca și au 

fost externați. Liu Yi, căpitanul filialei Zhuzhou a echipei Hunan Medical Support Hubei, a 

declarat: „Tratamentul nostru este în principal terapia antivirală, medicamentul chinez brevetat 

Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  și medicamentul occidental Lopinavir și sprijinul simptomatic în 

același timp. „Documentele Spitalului Puren afiliat Universității de Știință și Tehnologie din 

Wuhan, Spitalul Wuhan Ninth și China Resources WISCO General Hospital în care se prezintă 

utilizarea de granule Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  pentru a trata pneumonia produsă de noul 

coronavirus au fost publicate în „World TCM”, „Journal of Traditional Chinese Medicine”, 

„Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae”, indică faptul că îmbunătățește 

semnificativ febra, tusea și simptomele de oboseală la pacienții obișnuiți și la pacienții suspectați 

de pneumonie produsă de noul coronavirus, reduce febra, oboseala și durata tusei și oferă 

dovezi de cercetare pentru tratamentul clinic al bolii. 

La 27 ianuarie 2020, Oficiul General de Sănătate Națională și Comisia Națională de Sănătate și 

Oficiul Administrației de Stat a Medicinii Tradiționale Chineze a emis „Diagnosticul și 

tratamentul pneumoniei infecției cu noul coronavirus (versiunea 4 a studiului)”. Capsulele 

(granulele) au devenit medicamentul tradițional chinez recomandat pentru acest plan de 

diagnostic și tratament și sunt utilizate pentru tratamentul oboselii și febrei cu manifestări 

clinice în timpul perioadei de observație medicală. 

  

Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  este un medicament chinez nou, dezvoltat în perioada SARS în 

2003. Academia Chineză de Științe Medicale Militare a efectuat un studiu privind Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI)  împotriva Coronavirus SARS. Rezultatele au arătat cum capsulele Lianhua 

Qingwen(AGRIPAVI)  au inhibat virusul SARS-CoV. Jumătate din concentrația eficace (CI50) este 

de 0,09 mg/ml, iar indicele său terapeutic este de 40,33 care poate inhiba semnificativ 



replicarea virusului SARS. Lianhua Qingbing(AGRIPAVI)  este, de asemenea, unul dintre puținele 

medicamente tradiționale chinezești cu efect anti-SARS-CoV. Acest efect este clarificat în 

descrierea granulelor Lianhua Qingwen(AGRIPAVI). În 2015, un alt nou tip de coronavirus a 

cauzat sindromul respirator din Orientul Mijlociu. Comisia Naţională pentru Sănătate şi Medicină 

a recomandat capsulele/granulele Lianhua Qingwen(AGRIPAVI)  ca medicament preventiv în 

planul de diagnostic şi tratament. 

 


