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Метилпреднизолон
произнася се като (meth ill pred niss' oh lone)

защо е предписано това лекарство?

Метилпреднизолон, кортикостероид, е подобен на естествен хормон, произвеждан от вашите надбъбречни жлези. Често се 

използва за замяна на този химикал, когато тялото ви не произвежда достатъчно от него. Облекчава възпалението (подуване, 

топлина, зачервяване и болка) и се използва за лечение на определени форми на артрит; заболявания на кожата, кръвта, 

бъбреците, очите, щитовидната жлеза и червата (напр. колит); тежки алергии; и астма. Метилпреднизолон се използва и за 

лечение на някои видове рак.

Това лекарство понякога се предписва за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече 

информация.

как трябва да се използва това лекарство?

Метилпреднизолон се предлага като таблетка, която се приема през устата. Вашият лекар ще Ви предпише схема на дозиране, която е най-

подходяща за Вас. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка 

част, която не разбирате. Вземете метилпреднизолон точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте 

по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Не спирайте приема на метилпреднизолон, без да говорите с Вашия лекар. Рязкото спиране на лекарството може да причини 

загуба на апетит, стомашно разстройство, повръщане, сънливост, объркване, главоболие, треска, болки в ставите и мускулите, 

лющене на кожата и загуба на тегло. Ако приемате големи дози за дълго време, Вашият лекар вероятно ще намали дозата Ви 

постепенно, за да позволи на тялото Ви да се адаптира, преди да спре напълно лекарството. Внимавайте за тези нежелани 

реакции, ако постепенно намалявате дозата си и след като спрете приема на таблетките. Ако възникнат тези проблеми, 

незабавно се обадете на Вашия лекар. Може да се наложи временно да увеличите дозата на таблетките или да започнете да ги 

приемате отново.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете метилпреднизолон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към метилпреднизолон, аспирин, тартразин (жълта боя в 
някои преработени храни и лекарства) или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства и лекарства без рецепта приемате, особено 
антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin), лекарства за артрит, аспирин, 
азитромицин (Zithromax), кларитромицин (Biaxin), циклоспорин (Neoral), Sandim , дигоксин (Lanoxin), 
диуретици („хапчета за вода“), еритромицин, естроген (Premarin), кетоконазол (Nizoral), перорално
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контрацептиви, фенобарбитал, фенитоин (Dilantin), рифампин (Rifadin), теофилин (Theo-Dur) и 
витамини.

ако имате гъбична инфекция (различна от кожата), не приемайте метилпреднизолон, без да говорите с 
Вашия лекар.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно, бъбречно, чревно или сърдечно заболяване; диабет; 

недостатъчна активност на щитовидната жлеза; високо кръвно налягане; психично заболяване; Миастения гравис; остеопороза; 

херпесна инфекция на очите; гърчове; туберкулоза (ТБ); или язви.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате метилпреднизолон, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
метилпреднизолон.

ако имате анамнеза за язви или приемате големи дози аспирин или други лекарства за артрит, ограничете 
консумацията на алкохолни напитки, докато приемате това лекарство. Метилпреднизолон прави стомаха и 
червата ви по-податливи на дразнещите ефекти на алкохола, аспирина и някои лекарства за артрит. Този 
ефект увеличава риска от язви.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Вашият лекар може да Ви инструктира да следвате диета с ниско съдържание на натрий, ниско съдържание на сол, богата на калий или високо протеинова диета. 

Следвайте тези указания.

Метилпреднизолон може да причини стомашно разстройство. Приемайте метилпреднизолон с храна или мляко.

какво да правя, ако пропусна доза?

Когато започнете да приемате метилпреднизолон, попитайте Вашия лекар какво да правите, ако забравите доза. Запишете тези 

инструкции, за да можете да се обърнете към тях по-късно.

Ако приемате метилпреднизолон веднъж дневно, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е 

почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте 

двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Метилпреднизолон може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой 
от тези симптоми е тежък или не изчезне:

разстроен стомах

дразнене на стомаха

повръщане

главоболие

световъртеж

безсъние

безпокойство
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депресия

тревожност

акне

повишен растеж на косата

лесно образуване на синини

нередовна или липсваща менструация

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар:

кожен обрив

подути лице, долни крака или глезени

проблеми със зрението

настинка или инфекция, която продължава дълго време

мускулна слабост

черни или катранени изпражнения

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече, далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е паднала,
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получили гърч, имате проблеми с дишането или не можете да бъдете събудени, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, 

за да провери отговора Ви към метилпреднизолон. Прегледите са особено важни за децата, тъй като метилпреднизолон 

може да забави растежа на костите.

Ако състоянието Ви се влоши, обадете се на Вашия лекар. Може да се наложи Вашата доза да бъде коригирана.

Носете идентификационна карта, която показва, че може да се наложи да приемате допълнителни дози (запишете пълната доза, 

която сте приели, преди постепенно да я намалите) метилпреднизолон по време на периоди на стрес (наранявания, инфекции и 

тежки пристъпи на астма). Попитайте Вашия фармацевт или лекар как да получите тази карта. Посочете името си, медицинските 

проблеми, лекарствата и дозите, както и името на лекаря и телефонния номер в картата.

Това лекарство ви прави по-податливи на заболявания. Ако сте изложени на варицела, морбили или туберкулоза (ТБ), 

докато приемате метилпреднизолон, обадете се на Вашия лекар. Не си правете ваксинация, друга имунизация или 

какъвто и да е кожен тест, докато приемате метилпреднизолон, освен ако Вашият лекар не Ви каже, че може.

Съобщавайте за всякакви наранявания или признаци на инфекция (температура, възпалено гърло, болка по време на уриниране и мускулни болки), които се 

появяват по време на лечението.

Вашият лекар може да Ви инструктира да се претегляте всеки ден. Докладвайте всяко необичайно наддаване на тегло.

Ако вашата храчка (материят, който кашляте по време на астматичен пристъп) се сгъсти или промени цвета си от ясно бяло до 

жълто, зелено или сиво, обадете се на Вашия лекар; тези промени може да са признаци на инфекция.

Ако имате диабет, метилпреднизолон може да повиши нивото на кръвната Ви захар. Ако следите кръвната си захар 

(глюкоза) у дома, тествайте кръвта или урината си по-често от обикновено. Обадете се на Вашия лекар, ако кръвната Ви 

захар е висока или ако в урината Ви има захар; може да се наложи промяна на дозата на лекарството за диабет и вашата 

диета.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Медрол®

Последна редакция - 15.09.2017 г
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