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Medroxiprogesteron
pronuntat ca (me drox' ee proe jes' te rone)

de ce este prescris acest medicament?

Medroxiprogesteronul este utilizat pentru a trata menstruația anormală (perioadele) sau sângerările vaginale 

neregulate. Medroxiprogesteronul este, de asemenea, utilizat pentru a aduce un ciclu menstrual normal la femeile 

care au avut menstruație normal în trecut, dar care nu au avut menstruație de cel puțin 6 luni și care nu sunt 

însărcinate sau nu fac menopauză (schimbarea vieții). Medroxiprogesteronul este, de asemenea, utilizat pentru a 

preveni creșterea excesivă a mucoasei uterului (uter) și poate scădea riscul de cancer al uterului la pacienții care 

iau estrogen. Medroxiprogesteronul face parte dintr-o clasă de medicamente numite progestative. Funcționează 

prin oprirea creșterii mucoasei uterului și determinând uterul să producă anumiți hormoni.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Medroxiprogesteronul vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi în anumite zile ale unui 

ciclu lunar obișnuit. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați medroxiprogesteron, luați-l aproximativ la aceeași oră în 

fiecare zi în zilele în care sunteți programat să îl luați. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați medroxiprogesteron 

exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Medroxiprogesteronul vă poate controla starea, dar nu o va vindeca. Continuați să luați medroxiprogesteron 
conform programului dvs. lunar, chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați medroxiprogesteron fără a 
discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua medroxiprogesteron,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la medroxiprogesteron (Provera, Depo-Provera), la 
orice alte medicamente sau la porumb.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, 
suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați. Asigurați-vă că menționați aminoglutetimidă
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(Cytadren). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 

efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată cancer la sâni sau organe feminine; sângerare 
vaginală inexplicabilă; un avort ratat (o sarcină care s-a încheiat când copilul nenăscut a murit în uter, dar nu a fost 
expulzat din corp); cheaguri de sânge în picioare, plămâni, creier sau ochi; accident vascular cerebral sau mini-
accident vascular cerebral; convulsii; migrene; depresie; astm; Diabet; sau boli ale inimii, rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce luați medroxiprogesteron, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Medroxiprogesteronul 
nu trebuie utilizat niciodată pentru a testa sarcina sau pentru a preveni avortul spontan în primele câteva luni de 
sarcină. Nu s-a demonstrat că medroxiprogesteronul previne avortul spontan și poate dăuna fătului.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
medroxiprogesteron.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Medroxiprogesteronul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

sânii care sunt sensibili sau produc un lichid

modificări ale fluxului menstrual

sângerare vaginală neregulată sau pete

acnee

creșterea părului pe față

căderea părului pe scalp

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

somnolenţă

stomac deranjat

creșterea sau pierderea în greutate

Unele reacții adverse pot fi grave. Următoarele simptome sunt mai puțin frecvente, dar dacă 
aveți oricare dintre ele, sunați imediat medicului dumneavoastră:
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durere, umflare, căldură, roșeață sau sensibilitate la un singur picior

vorbire lentă sau dificilă

amețeli sau leșin

slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior

dificultăți de respirație

tusind cu sânge

durere bruscă ascuțită sau zdrobitoare în piept

bătăi rapide sau bătătoare ale inimii

modificări bruște ale vederii sau pierderea vederii

viziune dubla

vedere încețoșată

ochi bulbucati

perioadele pierdute

depresie

îngălbenirea pielii sau a ochilor

febră

urticarie

erupții cutanate

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

Unele animale de laborator cărora li sa administrat medroxiprogesteron au dezvoltat tumori mamare. Nu se știe dacă 

medroxiprogesteronul crește riscul de cancer de sân la om. Medroxiprogesteronul poate crește, de asemenea, șansa de a 

dezvolta un cheag de sânge care se deplasează către plămâni sau creier. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile de a lua acest medicament.

Medroxiprogesteronul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp 

ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?
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Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt 

disponibile și online lahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a 

prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

medroxiprogesteron.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Amin®¶

Curretab®¶

Cycrin®¶

Prodroxi®¶
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Provera®

rand nume de produse combinate

Prefaza®(conțin acetat de 
medroxiprogesteron și estrogeni 
conjugați)

Prempro®(conținând
Acetat de medroxiprogesteron și 
estrogeni conjugați)

numele lor

acetoximetilprogesteron

metilacetoxiprogesteron

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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