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بريدنيزولونميثيل
)lone) 'oh niss pred ill methكـ تنطق

الدواء؟هذا وصف لماذا

المادة هذه محل لتحل يستخدم ما غالباً الكظرية. الغدد تنتجه طبيعي هرمون كورتيكوستيرويد ، وهو بريدنيزولون ، ميثيل يشبه

معينة أشكال لعالج ويستخدم  )واأللمواالحمرار والحرارة التورم (االلتهاب يخفف منها. يكفي ما جسمك ينتج ال عندما الكيميائية

الشديدة الحساسية  ؛ )القولونالتهاب مثل (واألمعاء الدرقية والغدة والعين والكلى والدم الجلد اضطرابات المفاصل ؛ التهاب من

السرطان.من معينة أنواع لعالج أيضاً بريدنيزولون ميثيل يستخدم والربو.

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات أحياناً الدواء هذا يوصف

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

اإلرشادات اتبع يناسبك. الذي الجرعات جدول طبيبك لك سيصف الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز بريدنيزولون ميثيل يأتي

خذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة

methylprednisolone  ًطبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماما

واضطراب الشهية فقدان إلى فجأة الدواء إيقاف يؤدي أن يمكن طبيبك. مع التحدث دون بريدنيزولون ميثيل تناول عن تتوقف ال

جرعات تأخذ كنت إذا الوزن. وفقدان الجلد وتقشير والعضالت المفاصل وآالم والحمى والصداع واالرتباك والنعاس والقيء المعدة

تماماً. الدواء إيقاف قبل بالتكيف لجسمك للسماح تدريجياً جرعتك بتخفيض طبيبك يقوم أن المحتمل فمن طويلة ، لفترة كبيرة

بطبيبك اتصل المشاكل ، هذه حدثت إذا األقراص. تناول عن التوقف وبعد تدريجياً جرعتك تقلل كنت إذا الجانبية اآلثار لهذه انتبه

أخرى.مرة تناولها في البدء أو مؤقتاً األقراص من جرعتك زيادة إلى تحتاج قد الفور. على

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

بريدنيزولون ،ميثيل تناول قبل

في صفراء صبغة (التارترازين أو األسبرين أو بريدنيزولون ميثيل تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

أخرى.أدوية أي أو  )المصنعةواألدوية األطعمة بعض

مثل  )''الدم مميعات  (``التخثر مضادات وخاصة تتناولها ، التي الموصوفة وغير الموصوفة األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )بياكسين(وكالريثروميسين  ، )زيثروماكس(وأزيثروميسين واألسبرين ، المفاصل ، التهاب وأدوية  ، )كومادين(الوارفارين

(االستروجين االريثروميسين ،  ، ء)الماحبوب (البول مدرات  ، )النوكسين(الديجوكسين  ، )سانديميوننيورال ، (وسيكلوسبورين
الفمطريق عن  ، )نيزورال(كيتوكونازول  ، )بريمارين
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والفيتامينات. ، )دورثيو (الثيوفيلين  ، )ريفادين(ريفامبين  ، )ديالنتين(الفينيتوين الفينوباربيتال ، الحمل ، موانع

طبيبك.إلى التحدث دون بريدنيزولون ميثيل تتناول فال  ، )الجلدبخالف (فطرية عدوى من تعاني كنت إذا

مرتفع؛ دم ضغط خاملة درقية غدة السكري؛ داء القلب ؛ أو األمعاء أو الكلى أو الكبد أمراض من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر

تقرحات.أو  ؛ )السل(السل النوبات؛ الهربس عدوى العظام؛ هشاشة الوبيل؛ العضلي الوهن عقلي؛ مرض

بريدنيزولون ، ميثيل تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

ميثيل تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

بريدنيزولون.

تناول من فحد المفاصل ، اللتهاب أخرى أدوية أو األسبرين من كبيرة جرعات تناول أو القرحة من تاريخ لديك كان إذا

للكحول المهيجة للتأثيرات عرضة أكثر وأمعائك معدتك بريدنيزولون ميثيل يجعل الدواء. هذا تناول أثناء الكحولية المشروبات

بالقرحة.إصابتك خطر من التأثير هذا يزيد المفاصل. التهاب أدوية وبعض واألسبرين

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

هذه اتبع البروتين. عالي أو بالبوتاسيوم غني أو الملح قليل أو الصوديوم منخفض غذائي نظام اتباع طبيبك منك يطلب قد

التوجيهات.

الحليب.أو الطعام مع بريدنيزولون ميثيل تناول المعدة. في اضطراب بريدنيزولون ميثيل يسبب قد

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

حتى التعليمات هذه اكتب جرعة. نسيت إذا تفعله أن يجب عما طبيبك اسأل  ، methylprednisoloneتناول في تبدأ عندما

الحقاً.إليها الرجوع يمكنك

الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة فتناول يومياً ، واحدة مرة  methylprednisoloneتتناول كنت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً بريدنيزولون ميثيل يسبب قد
تختفي:ال أو شديدة

مضطربهمعده

المعدةتهيج

التقيؤ

الراسصداع

دوخة

األرق

األرق
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كآبة

القلق

الشبّاَبحبَ ُّ

الشعرنمو زيادة

سهلةكدمات

الغائبةأو المنتظمة غير الحيض فترات

الفور:على بطبيبك فاتصل التالية ، األعراض من أياً واجهت إذا

الجلديالطفح

الكاحلينأو والساقين الوجه تورم

الرؤيةفي مشاكل

طويلةلفترة تستمر التي العدوى أو البرد

العضالتضعف

قطرانيأو أسود براز

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

الضحية ،انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت
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911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس في صعوبة أو نوبة من يعاني كان

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

لميثيل استجابتك من للتحقق المعملية االختبارات بعض طبيبك سيطلب والمختبر. طبيبك مع المواعيد بجميع احتفظ

العظام.نمو يبطئ أن يمكن بريدنيزولون ميثيل ألن لألطفال خاص بشكل مهمة الفحوصات بريدنيزولون.

الجرعة.تعديل إلى تحتاج قد بطبيبك. اتصل حالتك ، ساءت إذا

من  ً)تدريجياخفضها قبل تناولتها التي الكاملة الجرعة اكتب (إضافية جرعات تناول إلى تحتاج قد أنك إلى تشير تعريف بطاقة احمل

كيفية عن الطبيب أو الصيدلي اسأل . )الشديدةالربو ونوبات وااللتهابات اإلصابات (اإلجهاد فترات خالل بريدنيزولون ميثيل

البطاقة.على هاتفه ورقم الطبيب واسم وجرعاتك وأدويتك الطبية ومشاكلك اسمك اكتب البطاقة. هذه على الحصول

فاتصل بريدنيزولون ، ميثيل تناول أثناء  )(TBالسل أو الحصبة أو الماء لجدري تعرضت إذا لألمراض. عرضة أكثر الدواء هذا يجعلك

ذلك.يمكنك أنه طبيبك يخبرك لم ما بريدنيزولون ميثيل تناول أثناء جلدي اختبار أي أو آخر تحصين أو لقاح على تحصل ال بطبيبك.

العالج.أثناء تحدث التي  )العضالتوآالم التبول أثناء واأللم الحلق والتهاب الحمى (للعدوى عالمات أو إصابات أي عن أبلغ

الوزن.في عادية غير زيادة أي عن اإلبالغ يوم. كل نفسك تزن أن طبيبك منك يطلب قد

فاتصل الرمادي ، أو   األخضر أو األصفر إلى األبيض من لونه يتغير أو يتكاثف  )الربونوبة أثناء تسعلها التي المادة (البلغم كان إذا

عدوى.وجود على عالمات التغييرات هذه تكون قد بطبيبك ؛

(الدم في السكر نسبة تراقب كنت إذا الدم. في السكر مستوى من بريدنيزولون ميثيل يزيد فقد السكري ، بداء مصاباً كنت إذا
إذا أو مرتفعاً لديك الدم سكر كان إذا بطبيبك اتصل المعتاد. من أكثر متكرر بشكل البول أو الدم بفحص فقم المنزل ، في  )الجلوكوز

الغذائي.ونظامك السكري دواء من جرعتك تغيير يلزم قد بولك ؛ في موجوداً السكر كان

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®ميدرول

15/09/2017- مراجعة آخر
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الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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