
Lyophilized Powder for concentrate for solution for infusion 
White to pale yellow powder.

1. Therapeutic indications

Remdesivir is indicated for the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in adults 
and Pediatrics (with body weight of at least 3.5 kg) with pneumonia requiring supplemental 
oxygen.

2. Posology and method of administration

Use of Remdesivir is confined to healthcare facilities in which patients can be monitored 
closely.
In Adults and Pediatrics weighing at least 40 kg:
 Day 1 – single loading dose of Remdesivir 200 mg given by intravenous infusion
 Day 2 onwards – 100 mg given once daily by intravenous infusion.
In Pediatrics with body weight of at least 3.5 kg to 40 kg:
 Day 1 – single loading dose of Remdesivir 5 mg/kg.
 Day 2 onwards – 2.5 mg/kg.
The total duration of treatment should be at least 5 days and not more than 10 days.
Method of administration
For intravenous infusion use
Remdesivir is for administration by intravenous infusion after reconstitution and further 
dilution.
It must not be given as an intramuscular (IM) injection.

Precautions for disposal and handling
Prepare solution for infusion under aseptic conditions and on the same day as 
administration. 
Remdesivir should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to 
administration, whenever solution and container permit. Should either be observed, the 
solution should be discarded and fresh solution prepared.
Remdesivir must be reconstituted with 19 mL sterile water for injections and diluted in 
sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) solution for injection before being administered via 
intravenous infusion over 30 to 120 minutes.
Recommended rate of infusion:

Reconstitution
Remove the required number of single-use vial(s) from storage. For each vial:
 Aseptically reconstitute Remdesivir powder for concentrate for solution for infusion by 
addition of 19 mL of sterile water for injections.
Discard the vial if a vacuum does not pull the sterile water for injections into the vial.
 Immediately shake the vial for 30 seconds.
 Allow the contents of the vial to settle for 2 to 3 minutes. A clear solution should result.
 If the contents of the vial are not completely dissolved, shake the vial again for 30 seconds 
and allow the contents to settle for 2 to 3 minutes. Repeat this procedure as necessary until 
the contents of the vial are completely dissolved.
 Inspect the vial to ensure the container closure is free from defects and the solution is free 
of particulate matter.
 Dilute immediately after reconstitution.
Dilution
Care should be taken to prevent inadvertent microbial contamination. As there is no 
preservative or bacteriostatic agent present in this product, aseptic technique must be used 
in preparation of the final parenteral solution. It is always recommended to administer IV 
medicines immediately after preparation when possible.

100 mg
Remdesivir- onak

Infusion Bag Volume Infusion Time Rate of Infusion 

250 mL 

30 min 8.33 mL/min 

60 min 4.17 mL/min 

120 min 2.08 mL/min 

100 mL 

30 min 3.33 mL/min 

60 min 1.67 mL/min 

120 min 0.83 mL/min 

 

Recommended dilution instructions

NOTE: 100 mL should be reserved for patients with severe fluid restriction, e.g. with ARDS 
or renal failure.
 Gently invert the bag 20 times to mix the solution in the bag. Do not shake.
 The prepared solution is stable for 4 hours at room temperature (20°C to 25°C) or 24 hours 
in the refrigerator (2°C to 8°C) (including any time before dilution into intravenous infusion 
fluids).
 After infusion is complete, flush with at least 30 mL of sodium chloride 9 mg/ml.

Incompatibilities
This medicinal product must not be mixed or administered simultaneously with other drugs.

3. Contraindications

-  Hypersensitivity to the active substance or excipients. 

-  Remdesivir should not be used in patients with eGFR <30 mL/min.

4. Warnings and Precautions

-  Hypersensitivity reactions (infusion related and anaphylactic) have been observed during and 

following administration. Signs and symptoms may include hypotension, hypertension, 

tachycardia, bradycardia, hypoxia, fever, dyspnea, wheezing, angioedema, rash, nausea, 

vomiting, diaphoresis, and shivering. 

- Maximum infusion time of up to 120 minutes can be considered to potentially prevent 

hypersensitivity signs and symptoms; immediately discontinue administration of Remdesivir 

and initiate appropriate treatment, when signs appeared.

 Liver function should be determined in all patients prior and during receiving Remdesivir. 
 Remdesivir should not be initiated in patients with Alanine Aminotransferase (ALT) ≥5 times the 
upper limit of normal at baseline.
Remdesivir should be discontinued in patients who develop:
ALT ≥5 times the upper limit of normal during treatment with Remdesivir. It may be restarted 
when ALT is <5 times the upper limit of normal.
Or ALT elevation accompanied by signs or symptoms of liver inflammation or increasing 
conjugated bilirubin, alkaline phosphatase, or international normalized ratio (INR).
 All patients should have eGFR determined prior to starting Remdesivir and while receiving it as 
clinically appropriate. Remdesivir should not be used in patients with eGFR <30 mL/min.
 Remdesivir contains betadex sulfobutyl ether sodium, which may potentially adversely affect 
renal function. 

5. Drug Interaction 

No clinical interaction studies have been performed with Remdesivir. 

- Coadministration of Remdesivir and chloroquine phosphate or hydroxychloroquine sulphate is 

not recommended based on an antagonistic effect of chloroquine on the intracellular metabolic 

activation and antiviral activity of Remdesivir.

- Remdesivir is a substrate for esterase in plasma and tissue, drug metabolizing enzymes 

CYP2C8, CYP2D6, and CYP3A4, and is a substrate for Organic Anion Transporting 

Polypeptides 1B1 (OATP1B1) and P-glycoprotein (P-gp) transporters. Strong inhibitors may 

result in increased Remdesivir exposure. The use of strong inducers (e.g. rifampicin) may 

decrease plasma concentrations of Remdesivir and is not recommended.

-  Dexamethasone is reported to be a moderate inducer of CYP3A and P-gp. Induction is dose-

dependent and occurs after multiple doses. Dexamethasone is unlikely to have a clinically 

significant effect on Remdesivir. Dexamethasone is a substrate of CYP3A4 and although 

Remdesivir inhibits CYP3A4, due to Remdesivir's rapid clearance after I.V administration, 

Remdesivir is unlikely to have a significant effect on dexamethasone exposure.

Remdesivir dose 
NaCl 0.9% infusion bag 

volume 
Volume from NaCl 0.9% 

to be discarded 
Required volume of 

reconstituted Remdesivir 

200 mg (2 vials) 
250 mL 40 mL 2 × 20 mL 

100 mL 40 mL 2 × 20 mL 

100 mg (1 vial) 
250 mL 20 mL 20 mL 

100 mL 20 mL 20 mL 

 

- Substrates of CYP3A4 or substrates of OATP 1B1/1B3 should be administered at least 2 
hours after Remdesivir.

- Coadministration of Remdesivir with CYP1A2 or CYP3A4 substrates with narrow therapeutic 

index may lead to loss of their efficacy.

6. Pregnancy and lactation
Pregnancy
Remdesivir should not be used during pregnancy unless the clinical condition of the women 
requires treatment with it.
Women of child-bearing potential have to use effective contraception during treatment.
Breast-feeding
It is unknown whether Remdesivir is excreted in human milk or the effects on the breast-fed 
infant, or the effects on milk production. Because of the potential for viral transmission to SARS-
CoV-2-negative infants and adverse reactions from the drug in breast-feeding infants, a 
decision must be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue/abstain from 
Remdesivir therapy.

7. Effects on ability to drive and use machines
Remdesivir is predicted to have no or negligible influence on these abilities.

8. Undesirable effects
The most common adverse reaction in healthy volunteers is increased transaminases (14%). 
The most common adverse reaction in patients with COVID-19 is nausea (4%). ADRs based on 
frequency are transaminases increased, headache, nausea, rash, hypersensitivity and infusion 
related reaction.

9. Pharmacological properties
Pharmacodynamic properties
Antivirals for systemic use, direct acting antivirals. 
Mechanism of action
Remdesivir is an adenosine nucleotide prodrug that is metabolized within host cells to form the 
pharmacologically active nucleoside triphosphate metabolite. Remdesivir triphosphate acts as 
an analog of adenosine triphosphate (ATP) and competes with the natural ATP substrate for 
incorporation into nascent RNA chains by the SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA polymerase, 
which results in delayed chain termination during replication of the viral RNA.
Pharmacokinetic properties
In healthy volunteers
Absorption
The predominant circulating metabolite is GS-441524. Peak plasma concentration was 
observed at end of infusion, regardless of dose level, and declined rapidly thereafter with a half-
life of approximately 1 hour. Peak plasma concentrations of GS-441524 were observed at 1.5 to 
2.0 hours post start of a 30 minutes infusion.
Distribution
Remdesivir is approximately 88% bound to human plasma proteins. Protein binding of GS-
441524 was low (2% bound) in human plasma. Blood plasma ratio was approximately 0.68 at 
15 minutes from start of infusion, increased over time reaching ratio of 1.0 at 5 hours.
Biotransformation
Remdesivir is extensively metabolized to the pharmacologically active nucleoside analog 
triphosphate GS-443902 (formed intracellularly). The metabolic activation pathway involves 
hydrolysis by esterases, which leads to the formation of the intermediate metabolite, GS-
704277. Phosphoramidate cleavage followed by phosphorylation forms the active 
triphosphate, GS-443902. Dephosphorylation of all phosphorylated metabolites can result in 
the formation of nucleoside metabolite GS-441524 that itself is not efficiently re-
phosphorylated. The human mass balance study also indicates presence of a currently 
unidentified major metabolite (M27) in plasma.
Elimination
The majority of the Remdesivir dose recovered in urine was GS-441524 (49%), while 10% was 
recovered as Remdesivir. These data indicate that renal clearance is the major elimination 
pathway for GS-441524. The median terminal half-lives of Remdesivir and GS-441524 were 
approximately 1 and 27 hours, respectively.

10. Storage
Store below 25°C.
Keep out the sight and reach of children.
Protect from light, moisture and freezing.

Reference:
1. SmPC of Veklury 100 mg powder for concentrate for solution for infusion of Gilead Company 
(Ireland), https://www.medicines.org.uk/emc/product/11597/smpc, last updated on emc: 06 
July 2020.

2. https://www.fda.gov/media/137566/download.
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پودر لیوفیلیزه براي تهیه محلول غلیظ براي انفوزیون 

1. موارد مصرف:

رمدسیویر براي درمان بیماري ویروس کرونا 2019 (COVID-19) در بزرگساالن و کودکان 3/5 کیلوگرم 

به باال که تحت درمان تکمیلی با اکسیژن هستند، مصرف می شود.

2. مقدار و نحوه ي مصرف:

رمدسیویر در افرادي مصرف می شود که کامالً از نظر عالئم بالینی پایش می شوند. 

مقدار مصرف در بزرگساالن و کودکان 12 ساله و باالتر با وزن حداقل 40 کیلوگرم:

روز اول: انفوزیون وریدي تک دوز بارگیري (Loading Dose) 200 میلی گرم. 

روز دوم و روزهاي بعد: انفوزیون وریدي 100 میلی گرم.

مقدار مصرف در کودکان 3/5 کیلوگرم تا 40 کیلوگرم:

روز اول: 5 میلی گرم بر کیلوگرم

روز دوم و روزهاي بعد: 2/5 میلی گرم بر کیلوگرم

طول دوره ي درمان باید حداقل 5 روز و حداکثر 10 روز باشد.

نحوه ي مصرف:

رمدسیویر براي انفوزیون داخل وریدي پس از رقیق سازي به کار می رود.

از تزریق داخل عضالنی رمدسیویر خودداري کنید.

موارد احتیاط در هنگام آماده سازي و تزریق:

رمدسیویر به صورت پودر لیوفیلیزه سفید تا زرد کمرنگ است.

رقیق سازي محلول رمدسیویر باید کامالً تحت شرایط آسپتیک باشد.

محلول رقیق شده باید طی همان روز آماده سازي، مصرف شود.

رمدسیویر رقیق شده، باید پس از معاینه ي چشمی، شفاف و فاقد ذره باشد. 

آماده سازي ویال رمدسیویر:

تعداد ویالهاي مورد نیاز خود را بردارید. براي هر ویال:

پودر رمدسیویر براي محلول تزریقی براي انفوزیون با اضافه کردن 19 میلی لیتر آب استریل تزریقی در 

شرایط آسپتیک بازسازي میشود. حجم محلول حاصل 20 میلی لیتر و غلظت آن برابر با 5 میلی گرم در 

میلی لیتر است.

باقیمانده ي محلول رمدسیویر باید دور ریخته شود و محلول تازه آماده شده مصرف شود.

 در صورت رعایت نشدن شرایط خالً در زمان تزریق آب استریل تزریقی به داخل ویال، از این دارو استفاده نکنید.

فوراً ویال را به مدت 30 ثانیه تکان دهید. به مدت 2 تا 3 دقیقه به محتویات ویال فرصـت دهید تا یکنواخت شـود و 

محلول شفافی به دست آید. در صورتی که محتویات ویال به خوبی و کامالً حل نشــده باشد، این فرآیند را چند بار 

تکرار کنید تا محتویات ویال کامالً محلول شوند.

ویال را با معاینه ي چشـمی به طور دقیق و کامل بررسی کنید تا مطمئن شوید ذره یا هر گونه نقصـی در آن وجود  

ندارد.

سپس فوراً مراحل رقیق سازي را انجام دهید.

 رقیق سازي ویال رمدسیویر:

 مراقبتهاي الزم جهت پیشـــــــگیري از آلودگی میکروبی این فرآورده را به کار گیرید. ویال رمدسیویر فاقد ماده 

نگهدارنده یا باکتریواسـتاتیک اسـت؛ به همین دلیل به محض رقیق سـازي باید انفوزیون وریدي این دارو صـورت 

گیرد.

دستورالعمل پیشنهادي رقیق سازي رمدسیویر:

١٠٠ میلی گرم

رمدسیویر-

مقدار مصرف رمدسیویر

200 میل یگرم 

(2 ویال)

100 میل یگرم (1 ویال)

حجم سدیم کلراید 0/9 

درصد 

250 میل یلیتر

100 میل یلیتر

250 میل یلیتر

100 میل یلیتر

حجمی از سدیم کلراید 

0/9 درصد که باید دور 

ریخته شود

40 میل یلیتر

40 میل یلیتر

20 میل یلیتر

20 میل یلیتر

حجم مورد نیاز رمدسیویر 

بازسازي شده با آب استریل 

تزریقی

2 × 20 میل یلیتر

2 × 20 میل یلیتر

20 میل یلیتر

20 میل یلیتر

 توجه:

محلول 100 میلی لیتري باید براي بیمارانی که محدودیت دریافت حجم دارند (افراد مبتال به نارسایی 

کلیوي یا سندرم دیسترس تنفسی حاد) مصرف شود.

به آرامی براي 20 بار کیسه حاوي رمدسیویر رقیق شده در سدیم کلراید را برگردانید تا محلول به خوبی 

مخلوط شود. از تکان دادن فرآورده در این مرحله خودداري کنید.

محلول رقیق شده به این روش، به مدت 4 ساعت در دماي اتاق (20 تا 25 درجه سانتیگراد) یا به مدت 24 

ساعت در یخچال (2 تا 8 درجه سانتیگراد) پایدار است. این زمان شامل زمانهاي قبل از رقیق سازي با 

محلولهاي انفوزیون داخل وریدي هم می شود.

پس از اتمام انفوزیون به طور کامل، حداقل با 30 میلی لیتر سدیم کلراید 0/9 درصد تزریقی، جهت شست و 

شوي داروي باقیمانده در ست تزریق، انفوزیون را ادامه دهید.

ناسازگاریها:

از مخلوط کردن و یا تزریق همزمان رمدسیویر با سایر داروها خودداري کنید.

سرعت انفوزیون پیشنهادي:

3. موارد منع مصرف:

· حساسیت به رمدسیویر یا سایر اجزاي به کار رفته در فرموالسیون.

· رمدسیویر نباید در افراد با eGFR <30 mL/min مصرف شود.

4.  هشدارها و موارد احتیاط:

براي کاهش احتمال بروز واکنش حساسیتی مفرط ناشی از رمدسیویر (شامل واکنش هاي وابسته به سرعت 

و نحوه انفوزیون و واکنش هاي آنافیالکتیک) با عالئم افت فشار خون، باال رفتن فشار خون، افزایش ضربان 

قلب، کاهش ضربان قلب، افت اکسیژن خون، تب، اختالل در تنفس، ایجاد صدا در تنفس، آنژیوادم، بثورات 

جلدي (راش)، تهوع، استفراغ، تعریق و لرز، توصیه میشود که کاهش سرعت انفوزیون (با حداکثر زمان 

انفوزیون تا 120 دقیقه) در نظر گرفته شود و به محض بروز عالئم گفته شده، درمان با رمدسیویر متوقف 

شده و درمانهاي الزم شروع شود.

انجام آزمایش بررسی عملکرد کبدي در همه ي بیماران، قبل و در حین درمان با رمدسیویر باید صورت 

گیرد.

رمدسیویر نباید در بیماران با آنزیم کبدي آالنین آمینوترنسفراز (ALT) مساوي و بیشتر از 5 برابر حد 

باالیی محدوده ي طبیعی، مصرف شود.

رمدسیویر باید در بیمارانی که در حین درمان:

آنزیم کبدي آالنین آمینوترنسفراز (ALT) شان مساوي و بیشتر از 5 برابر حد باالیی محدوده ي طبیعی 

شود، متوقف شود و در صورت نیاز زمانی که این آنزیم به پایینتر از 5 برابر حد باالیی طبیعی رسید، مصرف 

شود.

 یا افزایش آنزیم کبدي آالنین آمینوترنسفراز (ALT) همراه با نشانه ها و عالئم التهاب کبد یا افزایش بیلی 

روبین کونژوگه، افزایش آلکالین فسفاتاز یا INR باشد، متوقف شود.

انجام آزمایش بررسی میزان فیلتراسیون گلومرولی تخمینی (eGFR) در همه ي بیماران، قبل و در حین 

درمان با رمدسیویر باید صورت گیرد. رمدسیویر نباید در افراد با eGFR کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه 

مصرف شود.

ویال رمدسیویر حاوي بتادکس سولفوبوتیل اتر سدیم است که می تواند عملکرد کلیوي را تحت تاثیر قرار 

دهد.

5. تداخالت دارویی:

مطالعه ي بالینی روي تداخالت دارویی رمدسیویر صورت نگرفته است.

حجم انفوزیون

 

250 میل یلیتر

100 میل یلیتر

زمان انفوزیون

30 دقیقه

60 دقیقه

120 دقیقه

30 دقیقه

60 دقیقه

120 دقیقه

سرعت انفوزیون

8/33 میل یلیتر در دقیقه

4/17 میل یلیتر در دقیقه

2/08 میل یلیتر در دقیقه

3/33 میل یلیتر در دقیقه

1/67 میل یلیتر در دقیقه

0/83 میل یلیتر در دقیقه

· مصرف همزمان رمدسیویر و کلروکین فسفات یا هیدروکسی کلروکین سولفات بر اساس اثرات 

آنتاگونیستی کلروکین روي فعالسازي داخل سلولی متابولیک رمدسیویر و اثرات ضدویروسی آن، توصیه نمی 

شود.
· رمدسیویر پیش ماده براي آنزیمهاي استراز پالسما و بافت، آنزیمهاي متابولیزه کننده ي داروها از جمله 

 1B1 و براي پلی پپتیدهاي انتقال دهنده یونی معدنی ،P3A4 و P2D6 ،P2C8 سیتوکروم
(OATP1B1) و انتقال دهنده ي P- گلیکوپروتئین (P-gp) است. مهارکننده هاي قوي آنزیمهاي گفته 

شده ممکن است منجر به افزایش غلظت رمدسیویر شوند. استفاده از القاکنندگان قوي آنزیمی از جمله 
ریفامپین که موجب کاهش غلظت پالسمایی رمدسیویر می شوند، توصیه نمی شود. 

· دگزامتازون القاکننده متوسط سیتوکروم P3A و P- گلیکوپروتئین است و به نظر میرسد این اثر القایی 
وابسته به دوز و بعد از چند بار مصرف رخ دهد. به نظر نمی رسد دگزامتازون بتواند روي رمدسیویر تاثیر 

قابل مالحظه اي داشته باشد. 

· دگزامتازون پیش ماده سیتوکروم P3A4 و همچنین رمدسیویر مهارگر این آنزیم است. با توجه به 
کلیرانس سریع رمدسیویر بعد از تجویز داخل وریدي، به نظر نمیرسد این دارو روي دگزامتازون اثر قابل 

مالحظه اي داشته باشد.

· داروهایی که پیش ماده آنزیم سیتوکروم P3A4 یا OATP 1B1/1B3 هستند، باید حداقل 2 ساعت 
بعد از رمدسیویر مصرف شوند.

· مصرف همزمان رمدسیویر با داروهایی که پیش ماده سیتوکروم P1A2 یا P3A4 با پنجره درمانی باریکی 
هستند، به دلیل احتمال القاي این آنزیمها توسط رمدسیویر می تواند منجر به کاهش اثربخشی آنها شود.

6. مصرف در دوران بارداري و شیردهی:

دوران بارداري:

رمدسیویر نباید در دوران بارداري مصرف شود مگر اینکه شرایط بالینی بیمار ضرورت به درمان با این دارو را 

ایجاد کند.

زنانی که در سنین باروري هستند باید روش ضدبارداري مطمئنی در حین درمان با این دارو به کار گیرند.

دوران شیردهی:

ترشح رمدسیویر در شیر و اثرات آن بر نوزاد شیرخوار و تولید شیر نامشخص است. با بررسی احتمال انتقال 

ویروس به نوزادي که ویروس سارس-کرونا ویروس- 2 را ندارد و عوارض جانبی دارو، پزشک متخصص باید 

درباره ي ادامه ي مصرف دارو یا ادامه ي شیردهی تصمیم گیرد.

7. اثرات دارو روي رانندگی و کار با ماشین آالت:

به نظر می رسد رمدسیویر روي توانایی رانندگی و کار با ماشین آالت تاثیري نداشته باشد.

8. عوارض جانبی احتمالی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه همه 

این عوارض در یک فرد دیده نمیشود. 

افزایش آنزیمهاي ترانس آمیناز کبدي (14 درصد در افراد سالم)، سردرد، تهوع (4 درصد در مبتالیان به 

بیماري کرونا ویروس 2019)، بثورات جلدي (راش)، واکنش هاي حساسیتی مفرط و واکنش هاي مربوط به 

انفوزیون.   

9. شرایط نگهداري:

دارو را در دماي پایینتر از 25 درجه سانتیگراد نگهداري کنید.

دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداري کنید.

دارو را دور از نور، رطوبت و یخ زدگی نگهداري کنید.

منبع: 

1. SmPC of Veklury 100 mg powder for concentrate for solution for infusion of Gilead 
Company (Ireland), https://www.medicines.org.uk/emc/product/11597/smpc, last updated on 
emc: 06 July 2020.

2. https://www.fda.gov/media/137566/download
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