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Metilprednisolon
pronunțat ca (meth ill pred niss' oh lone)

de ce este prescris acest medicament?

Metilprednisolonul, un corticosteroid, este similar cu un hormon natural produs de glandele suprarenale. Este adesea folosit 

pentru a înlocui această substanță chimică atunci când corpul dumneavoastră nu produce suficient din ea. Ameliorează inflamația 

(umflare, căldură, roșeață și durere) și este utilizat pentru a trata anumite forme de artrită; tulburări ale pielii, sângelui, rinichilor, 

ochilor, tiroidei și intestinale (de exemplu, colită); alergii severe; si astmul. Metilprednisolonul este, de asemenea, utilizat pentru a 

trata anumite tipuri de cancer.

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Metilprednisolonul vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. Medicul dumneavoastră vă va prescrie un program de dozare care este 

cel mai potrivit pentru dumneavoastră. 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 metilprednisolon exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau 

mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Nu încetați să luați metilprednisolon fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Oprirea bruscă a medicamentului poate provoca 

pierderea apetitului, stomac deranjat, vărsături, somnolență, confuzie, dureri de cap, febră, dureri articulare și musculare, 

descuamarea pielii și scădere în greutate. Dacă luați doze mari pentru o perioadă lungă de timp, medicul dumneavoastră vă va 

scădea probabil doza treptat pentru a permite organismului să se adapteze înainte de a opri complet medicamentul. Atenție la 

aceste reacții adverse dacă scădeți treptat doza și după ce încetați să luați comprimatele. Dacă apar aceste probleme, sunați 

imediat medicul dumneavoastră. Poate fi necesar să vă măriți temporar doza de comprimate sau să începeți să le luați din nou.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua metilprednisolon,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la metilprednisolon, aspirină, tartrazină (un colorant galben 
în unele alimente și medicamente procesate) sau la orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală luați, în 
special anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin), medicamente pentru artrită, 
aspirina, azitromicină (Zithromax), claritromicină (Biaxin), ciclosporină (Neoral, Sandimmune) , digoxină (Lanoxin), 
diuretice („pastile de apă”), eritromicină, estrogen (Premarin), ketoconazol (Nizoral), oral
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contraceptive, fenobarbital, fenitoină (Dilantin), rifampină (Rifadin), teofilină (Theo-Dur) și vitamine.

dacă aveți o infecție fungică (alta decât pe piele), nu luați metilprednisolon fără a discuta cu medicul 
dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică, renală, intestinală sau cardiacă; 
Diabet; o glanda tiroida subactiva; tensiune arterială crescută; boală mintală; miastenia gravis; osteoporoza; 
infecție cu herpes ocular; convulsii; tuberculoza (TB); sau ulcere.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați metilprednisolon, adresați-vă medicului dumneavoastră.

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

luați metilprednisolon.

dacă aveți antecedente de ulcere sau luați doze mari de aspirină sau alte medicamente pentru artrită, limitați-
vă consumul de băuturi alcoolice în timp ce luați acest medicament. Metilprednisolonul face stomacul și 
intestinele mai susceptibile la efectele iritante ale alcoolului, aspirinei și anumitor medicamente pentru artrită. 
Acest efect crește riscul de ulcer.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Medicul dumneavoastră vă poate instrui să urmați o dietă săracă în sodiu, săracă, potasiu sau bogată în proteine. Urmați aceste 

instrucțiuni.

Metilprednisolonul poate provoca dureri de stomac. Luați metilprednisolon cu alimente sau lapte.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Când începeți să luați metilprednisolon, întrebați medicul dumneavoastră ce să faceți dacă uitați o doză. Notați aceste 

instrucțiuni, astfel încât să le puteți consulta mai târziu.

Dacă luați metilprednisolon o dată pe zi, 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?

Metilprednisolonul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

stomac deranjat

iritația stomacului

vărsături

durere de cap

ameţeală

insomnie

nelinişte
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depresie

anxietate

acnee

creșterea crescută a părului

vânătăi ușoare

perioade menstruale neregulate sau absente

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

erupții cutanate

umflarea feței, picioarelor sau gleznelor

probleme de vedere

raceala sau infectie care dureaza mult timp

slabiciune musculara

scaun negru sau gudron

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?

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).

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]

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.

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 la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit,
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a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator 

pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la metilprednisolon. Controalele sunt deosebit de importante pentru copii, deoarece 

metilprednisolonul poate încetini creșterea oaselor.

Dacă starea dumneavoastră se înrăutățește, sunați la medicul dumneavoastră. Poate fi necesară ajustarea dozei dumneavoastră.

Purtați un card de identificare care indică faptul că este posibil să fie necesar să luați doze suplimentare (notați doza 

completă pe care ați luat-o înainte de a o scădea treptat) de metilprednisolon în perioadele de stres (răni, infecții și crize 

severe de astm). Întrebați farmacistul sau medicul dumneavoastră cum să obțineți acest card. Listați numele dvs., 

problemele medicale, medicamentele și dozele, precum și numele și numărul de telefon al medicului pe card.

Acest medicament vă face mai susceptibil la boli. Dacă sunteți expus la varicelă, rujeolă sau tuberculoză (TB) în timp ce 

luați metilprednisolon, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu vă vaccinați, nu faceți nicio altă imunizare sau niciun 

test cutanat în timp ce luați metilprednisolon decât dacă medicul dumneavoastră vă spune că este posibil.

Raportați orice leziuni sau semne de infecție (febră, dureri în gât, dureri în timpul urinării și dureri musculare) care apar în 

timpul tratamentului.

Medicul dumneavoastră vă poate instrui să vă cântăriți în fiecare zi. Raportați orice creștere neobișnuită în greutate.

Dacă sputa dumneavoastră (materia pe care o tușiți în timpul unui atac de astm) se îngroașă sau își schimbă culoarea de la alb 

limpede la galben, verde sau gri, sunați-vă medicul; aceste modificări pot fi semne ale unei infecții.

Dacă aveți diabet, metilprednisolonul vă poate crește nivelul zahărului din sânge. Dacă vă monitorizați glicemia (glucoza) acasă, 

testați-vă sângele sau urina mai des decât de obicei. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă glicemia este crescută sau dacă 

zahărul este prezent în urină; doza dumneavoastră de medicamente pentru diabet și dieta dumneavoastră ar putea trebui 

schimbate.

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 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

Medrol®

Ultima revizuire - 15.09.2017
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