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Metylprednisolon
uttalas som (meth ill pred niss' oh lone)

hur är denna medicin utskriven?

Metylprednisolon, en kortikosteroid, liknar ett naturligt hormon som produceras av dina binjurar. Det används ofta 
för att ersätta denna kemikalie när din kropp inte gör tillräckligt med den. Det lindrar inflammation (svullnad, värme, 
rodnad och smärta) och används för att behandla vissa former av artrit; hud-, blod-, njur-, ögon-, sköldkörtel- och 
tarmsjukdomar (t.ex. kolit); allvarliga allergier; och astma. Metylprednisolon används också för att behandla vissa 
typer av cancer.

Denna medicin skrivs ibland ut för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer 
information.

hur ska detta läkemedel användas?

Metylprednisolon kommer som en tablett att ta genom munnen. Din läkare kommer att ordinera ett 
doseringsschema som är bäst för dig. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 
apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta metylprednisolon exakt enligt anvisningarna. Ta inte 
mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Sluta inte ta metylprednisolon utan att prata med din läkare. Att stoppa läkemedlet abrupt kan orsaka 
aptitlöshet, orolig mage, kräkningar, dåsighet, förvirring, huvudvärk, feber, led- och muskelsmärtor, 
skalande hud och viktminskning. Om du tar stora doser under en längre tid, kommer din läkare förmodligen 
att minska din dos gradvis för att låta din kropp anpassa sig innan du slutar helt med läkemedlet. Se upp för 
dessa biverkningar om du gradvis minskar din dos och efter att du slutat ta tabletterna. Om dessa problem 
uppstår, kontakta din läkare omedelbart. Du kan behöva öka dosen av tabletter tillfälligt eller börja ta dem 
igen.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar metylprednisolon,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot metylprednisolon, acetylsalicylsyra, tartrazin (ett gult färgämne i 
vissa bearbetade livsmedel och läkemedel) eller andra läkemedel.

tala om för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel du tar, 
särskilt antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin), artritmediciner, aspirin, 
azitromycin (Zithromax), klaritromycin (Biaxin), ciklosporin (Neoral, Sandimmun) , digoxin (Lanoxin), 
diuretika ('vattenpiller'), erytromycin, östrogen (Premarin), ketokonazol (Nizoral), oral
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preventivmedel, fenobarbital, fenytoin (Dilantin), rifampin (Rifadin), teofyllin (Theo-Dur) och 
vitaminer.

om du har en svampinfektion (annat än på huden), ta inte metylprednisolon utan att tala med din 
läkare.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lever-, njur-, tarm- eller hjärtsjukdom; diabetes; 
en underaktiv sköldkörtel; högt blodtryck; mental sjukdom; myasthenia gravis; osteoporos; herpes 
ögoninfektion; anfall; tuberkulos (TB); eller sår.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar metylprednisolon, kontakta din läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
metylprednisolon.

om du har en historia av sår eller tar stora doser acetylsalicylsyra eller andra artritmediciner, begränsa din 
konsumtion av alkoholhaltiga drycker medan du tar detta läkemedel. Metylprednisolon gör din mage och 
tarmar mer mottagliga för de irriterande effekterna av alkohol, aspirin och vissa artritmediciner. Denna 
effekt ökar risken för sår.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Din läkare kan instruera dig att följa en diet med låg natrium, låg salthalt, kaliumrik eller högproteindiet. Följ dessa 

anvisningar.

Metylprednisolon kan orsaka magbesvär. Ta metylprednisolon med mat eller mjölk.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

När du börjar ta metylprednisolon, fråga din läkare vad du ska göra om du glömmer en dos. Skriv ner dessa 
instruktioner så att du kan hänvisa till dem senare.

Om du tar metylprednisolon en gång om dagen, ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det 
nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte 
dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Metylprednisolon kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

orolig mage

magirritation

kräkningar

huvudvärk

yrsel

sömnlöshet

rastlöshet
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depression

ångest

acne

ökad hårväxt

lätt blåmärken

oregelbundna eller frånvarande menstruationer

Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart:

hudutslag

svullet ansikte, underben eller vrister

synproblem

förkylning eller infektion som varar länge

muskelsvaghet

svart eller tjäraktig avföring

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat,
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haft ett anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för 
att kontrollera ditt svar på metylprednisolon. Kontroller är särskilt viktiga för barn eftersom 
metylprednisolon kan bromsa bentillväxten.

Om ditt tillstånd förvärras, ring din läkare. Din dos kan behöva justeras.

Bär ett id-kort som indikerar att du kan behöva ta tilläggsdoser (skriv ner hela dosen du tog innan du 
gradvis minskade den) av metylprednisolon under perioder av stress (skador, infektioner och svåra 
astmaanfall). Fråga din apotekspersonal eller läkare hur du skaffar detta kort. Ange ditt namn, 
medicinska problem, droger och doser samt läkarens namn och telefonnummer på kortet.

Detta läkemedel gör dig mer mottaglig för sjukdomar. Om du utsätts för vattkoppor, mässling eller 
tuberkulos (TB) när du tar metylprednisolon, kontakta din läkare. Ta inte en vaccination, annan 
immunisering eller något hudtest medan du tar metylprednisolon om inte din läkare säger till dig att du 
kan.

Rapportera alla skador eller tecken på infektion (feber, ont i halsen, smärta vid urinering och muskelvärk) som uppstår 

under behandlingen.

Din läkare kan instruera dig att väga dig varje dag. Rapportera eventuella ovanliga viktökningar.

Om ditt sputum (saken du hostar upp under en astmaanfall) tjocknar eller ändrar färg från klarvitt till gult, 
grönt eller grått, ring din läkare; dessa förändringar kan vara tecken på en infektion.

Om du har diabetes kan metylprednisolon öka din blodsockernivå. Om du övervakar ditt blodsocker 
(glukos) hemma, testa ditt blod eller urin oftare än vanligt. Ring din läkare om ditt blodsocker är högt 
eller om det finns socker i urinen; din dos av diabetesmedicin och din kost kan behöva ändras.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Medrol®

Senast reviderad - 2017-09-15
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Lär dig hur du citerar den här sidan
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