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Methylprednisolone
binibigkas bilang (meth ill pred niss' oh lone)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang methylprednisolone, isang corticosteroid, ay katulad ng isang natural na hormone na ginawa ng iyong adrenal glands. Madalas itong 

ginagamit upang palitan ang kemikal na ito kapag ang iyong katawan ay hindi nakakakuha ng sapat na ito. Pinapaginhawa nito ang 

pamamaga (pamamaga, init, pamumula, at pananakit) at ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng arthritis; mga sakit sa balat, dugo, 

bato, mata, thyroid, at bituka (hal., colitis); malubhang allergy; at hika. Ginagamit din ang methylprednisolone upang gamutin ang ilang uri 

ng kanser.

Ang gamot na ito ay minsan ay inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang 

impormasyon.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang methylprednisolone ay dumarating bilang isang tableta upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Magrereseta ang iyong doktor ng iskedyul ng dosing na 

pinakamainam para sa iyo. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang 

anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng methylprednisolone nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito 

o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Huwag tumigil sa pag-inom ng methylprednisolone nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Ang biglaang paghinto ng gamot ay maaaring magdulot ng 

pagkawala ng gana, pagsakit ng tiyan, pagsusuka, pag-aantok, pagkalito, sakit ng ulo, lagnat, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagbabalat ng balat, 

at pagbaba ng timbang. Kung umiinom ka ng malalaking dosis sa mahabang panahon, malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang 

paunti-unti upang payagan ang iyong katawan na mag-adjust bago ganap na ihinto ang gamot. Panoorin ang mga side effect na ito kung unti-unti mong 

binabawasan ang iyong dosis at pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng mga tablet. Kung mangyari ang mga problemang ito, tawagan kaagad ang 

iyong doktor. Maaaring kailanganin mong pansamantalang dagdagan ang iyong dosis ng mga tablet o simulan muli ang pag-inom ng mga ito.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng methylprednisolone,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa methylprednisolone, aspirin, tartrazine (isang dilaw na tina 
sa ilang naprosesong pagkain at gamot), o anumang iba pang gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot ang iniinom mo, lalo na 
ang mga anticoagulants ('mga pampanipis ng dugo') tulad ng warfarin (Coumadin), mga gamot sa arthritis, aspirin, 
azithromycin (Zithromax), clarithromycin (Biaxin), cyclosporine (Neoral, Sandimmune) , digoxin (Lanoxin), diuretics 
('water pills'), erythromycin, estrogen (Premarin), ketoconazole (Nizoral), oral
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contraceptives, phenobarbital, phenytoin (Dilantin), rifampin (Rifadin), theophylline (Theo-Dur), at 
bitamina.

kung mayroon kang impeksyon sa fungal (maliban sa iyong balat), huwag uminom ng methylprednisolone nang hindi nakikipag-usap sa iyong 

doktor.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay, bato, bituka, o puso; diabetes; isang 
hindi aktibo na thyroid gland; altapresyon; sakit sa pag-iisip; myasthenia gravis; osteoporosis; impeksyon sa mata 
ng herpes; mga seizure; tuberkulosis (TB); o mga ulser.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng methylprednisolone, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
methylprednisolone.

kung mayroon kang kasaysayan ng mga ulser o umiinom ng malalaking dosis ng aspirin o iba pang gamot sa arthritis, limitahan ang iyong 

pagkonsumo ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ng gamot na ito. Ginagawa ng Methylprednisolone na mas madaling kapitan 

ang iyong tiyan at bituka sa mga nakakainis na epekto ng alkohol, aspirin, at ilang partikular na gamot sa arthritis. Ang epektong ito ay 

nagdaragdag sa iyong panganib ng mga ulser.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maaaring turuan ka ng iyong doktor na sundin ang diyeta na mababa ang sodium, mababang asin, mayaman sa potasa, o mataas na protina. Sundin ang 

mga direksyong ito.

Ang methylprednisolone ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng tiyan. Uminom ng methylprednisolone kasama ng pagkain o gatas.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kapag nagsimula kang uminom ng methylprednisolone, tanungin ang iyong doktor kung ano ang gagawin kung makalimutan mo ang isang dosis. Isulat 

ang mga tagubiling ito para ma-refer mo ang mga ito sa ibang pagkakataon.

Kung umiinom ka ng methylprednisolone isang beses sa isang araw, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, 

kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. 

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang methylprednisolone ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

masakit ang tiyan

pangangati ng tiyan

pagsusuka

sakit ng ulo

pagkahilo

insomnia

pagkabalisa
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depresyon

pagkabalisa

acne

nadagdagan ang paglaki ng buhok

madaling pasa

hindi regular o wala ang regla

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pantal sa balat

namamagang mukha, ibabang binti, o bukung-bukong

mga problema sa paningin

sipon o impeksiyon na tumatagal ng mahabang panahon

kahinaan ng kalamnan

itim o tarry na dumi

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online 

sahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak,
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nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang iyong tugon sa methylprednisolone. Ang mga pagsusuri ay lalong mahalaga para sa mga bata dahil ang methylprednisolone ay 

maaaring makapagpabagal sa paglaki ng buto.

Kung lumala ang iyong kondisyon, tawagan ang iyong doktor. Maaaring kailangang ayusin ang iyong dosis.

Magdala ng kard ng pagkakakilanlan na nagpapahiwatig na maaaring kailanganin mong uminom ng mga pandagdag na dosis (isulat ang 

buong dosis na iyong ininom bago ito unti-unting bawasan) ng methylprednisolone sa panahon ng stress (mga pinsala, impeksyon, at 

matinding pag-atake ng hika). Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor kung paano makuha ang card na ito. Ilista ang iyong pangalan, 

mga problemang medikal, gamot at dosis, at pangalan at numero ng telepono ng doktor sa card.

Ginagawa ka ng gamot na ito na mas madaling kapitan ng mga sakit. Kung nalantad ka sa bulutong, tigdas, o tuberculosis (TB) habang 

umiinom ng methylprednisolone, tawagan ang iyong doktor. Huwag magkaroon ng pagbabakuna, iba pang pagbabakuna, o anumang 

pagsusuri sa balat habang umiinom ka ng methylprednisolone maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na maaari mo.

Iulat ang anumang pinsala o senyales ng impeksyon (lagnat, namamagang lalamunan, pananakit habang umiihi, at pananakit ng kalamnan) na 

nangyayari habang ginagamot.

Maaaring turuan ka ng iyong doktor na timbangin ang iyong sarili araw-araw. Iulat ang anumang hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang.

Kung ang iyong plema (ang bagay na inuubo mo sa panahon ng pag-atake ng hika) ay lumapot o nagbabago ng kulay mula sa malinaw na puti hanggang 

dilaw, berde, o kulay abo, tawagan ang iyong doktor; ang mga pagbabagong ito ay maaaring mga palatandaan ng isang impeksiyon.

Kung ikaw ay may diyabetis, ang methylprednisolone ay maaaring tumaas ang iyong antas ng asukal sa dugo. Kung sinusubaybayan mo ang iyong 

asukal sa dugo (glucose) sa bahay, suriin ang iyong dugo o ihi nang mas madalas kaysa karaniwan. Tawagan ang iyong doktor kung mataas ang 

iyong asukal sa dugo o kung mayroong asukal sa iyong ihi; ang iyong dosis ng gamot sa diabetes at ang iyong diyeta ay maaaring kailangang 

baguhin.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Medrol®

Huling Binago - 09/15/2017
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Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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