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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לעתים משמש הוא. שלך הכליה יותרת בלוטות ידי על המיוצר טבעי להורמון דומה, קורטיקוסטרואיד, מתילפרדניזולון
 אדמומיות, חום, נפיחות( דלקת על מקל זה. מספיק ממנו מייצר לא שלך הגוף כאשר הזה הכימיקל את להחליף כדי קרובות
, למשל( ומעי התריס בלוטת, עיניים, כליות, דם, עור הפרעות; פרקים דלקת של מסוימות בצורות לטיפול ומשמש) וכאב

.סרטן של מסוימים בסוגים לטיפול גם משמש מתילפרדניזולון. ואסטמה; חמורות אלרגיות); קוליטיס

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים לפעמים נרשמה זו תרופה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ביותר לך המתאים מינון לוח ירשום שלך הרופא. הפה דרך ליטול כטבליה מגיע.
 אין. ההוראות לפי בדיוק מתילפרדניזולון קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך
Methylprednisolone הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול

תיאבון לאובדן לגרום עלולה בפתאומיות התרופה הפסקת. שלך הרופא עם לדבר מבלי מתילפרדניזולון ליטול תפסיק אל

 לוקח אתה אם. במשקל וירידה עור קילוף, ושרירים פרקים כאבי, חום, ראש כאבי, בלבול, נמנום, הקאות, קיבה קלקול,
 הפסקת לפני להסתגל לגופך לאפשר כדי בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא, רב זמן במשך גדולות מנות

 את ליטול שהפסקתם ואחרי המינון את בהדרגה מורידים אתם אם הללו הלוואי לתופעות לב שימו. לחלוטין התרופה
 או זמני באופן הטבליות מינון את להגדיל עליך שיהיה ייתכן. מיד לרופא התקשר, מתרחשות אלו בעיות אם. הטבליות
.שוב אותן ליטול להתחיל

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,מתילפרדניזולון נטילת לפני
 מהמזונות בחלק צהוב צבע( טרטרזין, אספירין-methylprednisolone, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.אחרת תרופה כל או), המעובדות והתרופות

( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי במיוחד, נוטל אתה מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
, ניאורל( ציקלוספורין), ביאקסין( קלריתרמיצין), זיטרומקס( אזיתרומיצין, אספירין, פרקים לדלקת תרופות), קומדין

הפה דרך), ניזורל( קטוקונזול), פרמרין( אסטרוגן, אריתרומיצין'), מים כדורי(' משתנים), לנוקסין( דיגוקסין) , סנדימונין
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.וויטמינים) תיאו-דור( תיאופילין), ריפדין( ריפמפין), דילנטין( פניטואין, פנוברביטל, מניעה אמצעי

.שלך הרופא עם לדבר מבלי מתילפרדניזולון תיקח אל), שלך העור על שלא( פטרייתי זיהום לך יש אם

 בלוטת של פעילות תת; סוכרת; לב או מעיים, כליות, כבד במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
( שחפת; התקפים; הרפס עיניים דלקת; אוסטאופורוזיס; גרביס מיאסטניה; נפש מחלת; גבוה דם לחץ; התריס
.כיבים או); שחפת

, מתילפרדניזולון נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

.מתילפרדניזולון נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 את הגבל, פרקים לדלקת אחרות תרופות או אספירין של גדולים מינונים נוטלים או כיבים של היסטוריה לך יש אם
 יותר לרגישים שלך והמעיים הקיבה את הופך מתילפרדניזולון. התרופה נטילת בזמן האלכוהוליים המשקאות צריכת

 שלך הסיכון את מגבירה זו השפעה. פרקים לדלקת מסוימות ותרופות אספירין, אלכוהול של המגרים להשפעות
.לכיבים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 ההנחיות לפי פעל. עשיר חלבון או באשלגן עשירה, מלח דלת, נתרן דלת דיאטה אחר לעקוב לך להורות עשוי שלך הרופא
.האלה

.חלב או אוכל עם מתילפרדניזולון קח. קיבה לקלקול לגרום עלול מתילפרדניזולון

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 כדי אלה הוראות רשום. מנה שכחת אם לעשות מה שלך הרופא את שאל, מתילפרדניזולון ליטול מתחיל אתה כאשר
.יותר מאוחר בהן לעיין שתוכל

 הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, ביום פעם מתילפרדניזולון נוטל אתה אם
 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה

.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול מתילפרדניזולון
:חולף לא או חמור הללו

קיבה קלקול

בקיבה גירוי

הקֲָאָה

ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

שינה נדודי

שקט אי
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דּכִָאֹון

חרֲדָהָ

אקנה

מוגברת שיער צמיחת

קלות חבורות

נעדרת או סדירה לא וסת

:מיד שלך לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
בעור פריחה

קרסוליים או תחתונות רגליים, נפוחות פנים

ראייה בעיות

רב זמן שנמשך זיהום או הצטננות

שרירים חולשת

זפת או שחור שרפרף

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התמוטט הקורבן אם,
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911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן שלא או לנשום מתקשה, מהתקף סבל

?אחר מידע לדעת צריך

 התגובה את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 צמיחת את להאט יכול שמתילפרדניזולון מכיוון לילדים במיוחד חשובות בדיקות-methylprednisolone. ל שלך

.העצם

.שלך המינון את להתאים צורך שיהיה ייתכן. שלך לרופא התקשר, מחמיר מצבך אם

 לפני שנטלתם המלא המינון את רשמו( משלימים מינונים ליטול שתצטרכו שייתכן כך על המעידה זיהוי תעודת שאו
 או הרוקח את שאל). חמורים אסטמה והתקפי זיהומים, פציעות( לחץ של בתקופות מתילפרדניזולון של) הדרגתית הפחתה
.שלך הטלפון ומספר הרופא שם, ומינונים תרופות, רפואיות בעיות, שמך את בכרטיס רשום. זה כרטיס להשיג כיצד הרופא

 נטילת בזמן שחפת או חצבת, רוח לאבעבועות חשוף אתה אם. למחלות יותר רגיש להיות לך גורמת זו תרופה
, מתילפרדניזולון נוטל שאתה בזמן עור בדיקת כל או אחר חיסון, חיסון תעשה אל. שלך לרופא התקשר, מתילפרדניזולון

.שאולי לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

.הטיפול במהלך המתרחשים) שרירים וכאבי שתן מתן בזמן כאב, גרון כאב, חום( זיהום סימני או פציעות כל על דווח

.במשקל חריגה עלייה על דווח. יום כל עצמך את לשקול לך להורות עשוי שלך הרופא

אפור או ירוק, לצהוב שקוף מלבן צבע משנה או מתעבה) אסתמה התקף במהלך משתעל שאתה העניין( שלך הליחה אם

.לזיהום סימנים להיות עשויים אלה שינויים; שלך לרופא התקשר,

( בדם הסוכר רמת אחר עוקב אתה אם. בדם הסוכר רמת את להעלות עשויmethylprednisolone , סוכרת לך יש אם
 או גבוהה שלך בדם הסוכר רמת אם שלך לרופא התקשר. מהרגיל גבוהה בתדירות השתן או הדם את בדוק, בבית) גלוקוז
.שלך התזונה ואת לסוכרת התרופות מינון את לשנות צורך שיהיה ייתכן; בשתן סוכר קיים אם

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®מדרול

15/09/2017-  לאחרונה מתוקן
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זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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