
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Metilprednizolon

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682795.html

metilprednizolon
olarak telaffuz edilir (meth ill pred niss' oh lone)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Bir kortikosteroid olan metilprednizolon, adrenal bezleriniz tarafından üretilen doğal bir hormona benzer. 
Vücudunuz yeterince yapmadığında genellikle bu kimyasalı değiştirmek için kullanılır. İltihabı (şişme, ısı, 
kızarıklık ve ağrı) giderir ve belirli artrit biçimlerini tedavi etmek için kullanılır; cilt, kan, böbrek, göz, tiroid ve 
bağırsak bozuklukları (örn. kolit); şiddetli alerjiler; ve astım. Metilprednizolon ayrıca belirli kanser türlerini 
tedavi etmek için kullanılır.

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Metilprednizolon ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Doktorunuz sizin için en iyi olan bir doz programı 
yazacaktır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan 
veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Metilprednizolonu aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuzla konuşmadan metilprednizolon almayı kesmeyin. İlacın aniden kesilmesi iştah kaybına, mide 
rahatsızlığına, kusmaya, uyuşukluğa, kafa karışıklığına, baş ağrısına, ateşe, eklem ve kas ağrısına, ciltte 
soyulmaya ve kilo kaybına neden olabilir. Uzun süre yüksek dozlar alırsanız, doktorunuz ilacı tamamen 
bırakmadan önce vücudunuzun ayarlamasına izin vermek için dozunuzu kademeli olarak azaltacaktır. 
Dozunuzu kademeli olarak azaltıyorsanız ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra bu yan etkilere dikkat edin. Bu 
sorunlar ortaya çıkarsa, derhal doktorunuzu arayın. Tablet dozunuzu geçici olarak artırmanız veya tekrar 
almaya başlamanız gerekebilir.

özel önlemler almalı mıyım?

Metilprednizolon almadan önce,
metilprednizolon, aspirin, tartrazin (bazı işlenmiş gıdalarda ve ilaçlarda sarı bir boya) veya diğer 
ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, özellikle varfarin (Coumadin), artrit 
ilaçları, aspirin, azitromisin (Zithromax), klaritromisin (Biaxin), siklosporin (Neoral, Sandimmune) gibi 
antikoagülanlar ("kan sulandırıcılar") aldığınızı söyleyin. , digoksin (Lanoxin), diüretikler ('su hapları'), 
eritromisin, östrojen (Premarin), ketokonazol (Nizoral), oral
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doğum kontrol hapları, fenobarbital, fenitoin (Dilantin), rifampin (Rifadin), teofilin (Theo-Dur) ve 
vitaminler.

Mantar enfeksiyonunuz varsa (cildiniz dışında), doktorunuzla konuşmadan metilprednizolon almayınız.

doktorunuza karaciğer, böbrek, bağırsak veya kalp hastalığınız olup olmadığını söyleyin; diyabet; az 
aktif tiroid bezi; yüksek kan basıncı; zihinsel hastalık; miyastenia gravis; osteoporoz; herpes göz 
enfeksiyonu; nöbetler; tüberküloz (TB); veya ülserler.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Metilprednizolon alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye metilprednizolon 
kullandığınızı söyleyin.

Ülser öykünüz varsa veya yüksek dozda aspirin veya diğer artrit ilaçları alıyorsanız, bu ilacı alırken 
alkollü içecek tüketiminizi sınırlayın. Metilprednizolon midenizi ve bağırsaklarınızı alkol, aspirin ve 
bazı artrit ilaçlarının tahriş edici etkilerine karşı daha duyarlı hale getirir. Bu etki ülser riskinizi artırır.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz size düşük sodyumlu, düşük tuzlu, potasyumdan zengin veya yüksek proteinli bir diyet izlemenizi söyleyebilir. Bu 

yönergeleri izleyin.

Metilprednizolon mide rahatsızlığına neden olabilir. Metilprednizolonu yiyecek veya sütle birlikte alınız.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Metilprednizolon almaya başladığınızda, bir dozu unutursanız ne yapacağınızı doktorunuza sorun. Daha 
sonra başvurabilmeniz için bu talimatları not edin.

Metilprednizolonu günde bir kez alıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir 
sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. 
Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Metilprednizolon yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

mide tahrişi

kusma

baş ağrısı

baş dönmesi

uykusuzluk hastalığı

huzursuzluk
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depresyon

endişe

akne

artan saç büyümesi

kolay morarma

düzensiz veya eksik adet dönemleri

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

deri döküntüsü

şişmiş yüz, alt bacaklar veya ayak bilekleri

görüş problemleri

uzun süren soğuk algınlığı veya enfeksiyon

Kas Güçsüzlüğü

siyah veya katranlı tabure

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi 

olarak şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kurban çöktüyse,
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nöbet geçirdiyse, nefes almada güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa hemen 911'i arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, metilprednizolona cevabınızı 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Kontroller özellikle çocuklar için önemlidir çünkü 

metilprednizolon kemik büyümesini yavaşlatabilir.

Durumunuz kötüleşirse doktorunuzu arayın. Dozunuzun ayarlanması gerekebilir.

Stres dönemlerinde (yaralanmalar, enfeksiyonlar ve şiddetli astım atakları) ek dozlar (yavaş yavaş 
azaltmadan önce aldığınız tam dozu yazın) metilprednizolon almanız gerekebileceğini gösteren bir kimlik 
kartı taşıyın. Bu kartı nasıl alacağınızı eczacınıza veya doktorunuza sorunuz. Kartta adınızı, tıbbi 
sorunlarınızı, ilaçlarınızı ve dozlarınızı, doktorun adı ve telefon numarasını listeleyin.

Bu ilaç sizi hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Metilprednizolon kullanırken su çiçeği, kızamık 
veya tüberküloza (TB) maruz kalırsanız doktorunuzu arayın. Metilprednizolon kullanırken doktorunuz 
size söylemediği sürece aşı, başka bir aşı veya herhangi bir cilt testi yaptırmayın.

Tedavi sırasında meydana gelen yaralanmaları veya enfeksiyon belirtilerini (ateş, boğaz ağrısı, idrar yaparken ağrı 

ve kas ağrıları) bildirin.

Doktorunuz size her gün kendinizi tartmanızı söyleyebilir. Olağandışı kilo alımını bildirin.

Balgamınız (astım krizi sırasında öksürdüğünüz madde) koyulaşırsa veya rengi açık beyazdan sarıya, yeşile 
veya griye dönerse doktorunuzu arayın; bu değişiklikler bir enfeksiyon belirtisi olabilir.

Diyabetiniz varsa, metilprednizolon kan şekeri seviyenizi artırabilir. Kan şekerinizi (glikoz) evde 
izliyorsanız, kanınızı veya idrarınızı normalden daha sık test edin. Kan şekeriniz yüksekse veya idrarınızda 
şeker varsa doktorunuzu arayın; diyabet ilacınızın dozunu ve diyetinizi değiştirmeniz gerekebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Medrol®
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