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מתילפרדניזולון הזרקת
lone) oh nis' pred il(meth  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 לטיפול משמשת מתילפרדניזולון הזרקת. קשות אלרגיות בתגובות לטיפול משמשתMethylprednisolone  הזרקת
 מחלות), שלו מאיבריו רבים תוקף הגוף שבה מחלה( זאבת), כראוי פועלים אינם העצבים שבה מחלה( נפוצה בטרשת
 מסוימים במצבים לטיפול גם משמשת מתילפרדניזולון הזרקת. פרקים דלקת של מסוימים וסוגים העיכול מערכת

 בשילוב לעתים משמש הוא. והריאות הכליות, התריס בלוטת, העצבים מערכת, העיניים, העור, הדם על המשפיעים
 המיוצרים מסוימים בחומרים חוסר( קורטיקוסטרואידים של נמוכות רמות של בתסמינים לטיפול אחרות תרופות עם

 הנקראות תרופות של בקבוצה היא מתילפרדניזולון הזרקת). הגוף של תקין לתפקוד ונחוצים הגוף ידי על כלל בדרך
 סטרואידים החלפת ידי על קורטיקוסטרואידים של נמוכות רמות עם באנשים לטיפול פועל זה. קורטיקוסטרואידים

 ידי ועל ואדמומיות נפיחות הפחתת ידי על אחרים במצבים לטיפול גם פועל זה. הגוף ידי על כלל בדרך המיוצרים
.החיסונית המערכת פעולת אופן שינוי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בתור גם מגיע זה). לווריד( לווריד או) לשריר( לשריר להזרקה נוזל עם לערבוב כאבקה מגיעה מתילפרדניזולון הזרקת
 תלוי יהיה שלך האישי המינון לוח). לנגע( נגע תוך או), למפרק( מפרקית תוך, שרירית תוך להזרקה להזרקה תרחיף
.לטיפול מגיב אתה שבו ובאופן במצבך

 לשימוש התרופה את לקבל יכול שאתה או, רפואי במתקן או חולים בבית מתילפרדניזולון הזרקת לקבל עשוי אתה
 מבין שאתה ודא. התרופה את להזריק כיצד לך יראה שלך הרופא, בבית מתילפרדניזולון בהזרקת תשתמש אם. בבית
 הבריאות שירותי ספק את שאל. כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות שירותי ספק את ושאל, האלה ההנחיות את
.מתילפרדניזולון בהזרקת בשימוש כלשהן בעיות לך יש אם לעשות מה שלך

 משתמש תמיד שאתה בטוח להיות כדי הטיפול במהלך המתילפרדניזולון הזרקת מינון את לשנות עשוי שלך הרופא
 על חריג לחץ חווה אתה אם שלך המינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. עבורך שעובד ביותר הנמוך במינון
 אתה אם או מחמירים או משתפרים שלך הסימפטומים אם שלך לרופא ספר. זיהום או מחלה, ניתוח כגון שלך הגוף
.הטיפול במהלך בבריאותך כלשהם שינויים לך שיש או חולה
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זו בתרופה השימושים

 לסרטן כימותרפיה של מסוימים מסוגים והקאות בבחילות לטיפול גם לעיתים משמשת מתילפרדניזולון הזרקת
.למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. איברים השתלת דחיית ולמניעת

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,מתילפרדניזולון הזרקת קבלת לפני
 אחד כל או, בנזיל אלכוהול, אחרת תרופה כל-methylprednisolone, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. מתילפרדניזולון בהזרקת מהמרכיבים

 אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

 כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדיamphotericin; ); )B )Abelcet, Ambisome, Amphotec ב"בארה עוד זמין אינו(aminoglutethimide ;Cytadren : מהבאים

(Aleve, Naprosyn)  ונפרוקסן(Advil, Motrin)  איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין); נטובן'ג, קומדין( וורפרין

, אריספט( דונפזיל כגון אסטראז כולין מעכבי )celecoxib )Celebrex(; carbamazepine )Equetro, Tegretol, Teril; כגון סלקטיבייםCOX 2- ומעכבי

 ציקלוספורין(Prevalite);  כולסטירמין); אקסלון( וריבסטיגמין) רגונול, מסטינון( פירידוסטיגמין), בלוקסיברז( ניאוסטיגמין(Razadyne),  גלנטמין), בנמזאריק

;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)מים כדורי(' משתנים); לנוקסין( דיגוקסין; אינסולין כולל לסוכרת תרופות ;('אריתרומיצין -Tab, Erythrocin) ,EES, Ery

בריפאטר, ריפאמט, לניאזיד( איזוניאזיד); וזריקות שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי כולל אסטרוגנים); אחרים

;ketoconazole )Nizoral, Xolegel( ;(פניטואין; פנוברביטל )פניטק, דילנטין ;rifabutin )Mycobutin( ;(וריפמפין 

.(Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater)לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן

פניטק, דילנטין( פניטואין; פנוברביטל); )ketoconazole )Nizoral, Xolegel; בריפאטר, ריפאמט, לניאזיד( איזוניאזיד); והזרקות שתלים, טבעות, מדבקות.

;rifabutin )Mycobutin( ;(וריפמפין  .(Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater)או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

בריפאטר, ריפאמט, לניאזיד( איזוניאזיד); והזרקות שתלים, טבעות, מדבקות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

;ketoconazole )Nizoral, Xolegel( ;(פניטואין; פנוברביטל )פניטק, דילנטין ;rifabutin )Mycobutin( ;(וריפמפין 

.(Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater)לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן

.

 להשתמש לא לך יגיד כנראה שלך הרופא). בציפורניים או בעור מלבד( פטרייתי זיהום לך יש אם שלך לרופא ספר
 מצב(ITP;  אידיופטית טרומבוציטופנית פורפורה לך יש אם שלך לרופא ספר, כן כמו. מתילפרדניזולון בהזרקת
 שלך הרופא). בדם דם טסיות של חריג באופן נמוך מספר עקב דימום או קלות לחבלות לגרום שעלול מתמשך
ITP. לך יש אם, שרירית תוך מתילפרדניזולון לך ייתן לא כנראה

 עדשת של עננות( קטרקט); ריאות זיהום של סוג: שחפת( שחפת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
; סוכרת); קורטיזול מההורמון מדי יותר מייצר הגוף שבו מצב( קושינג תסמונת); עיניים מחלת( גלאוקומה); העין
; נפש מחלות של אחרים סוגים או דיכאון, רגשיות בעיות; לאחרונה לב התקף; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; גבוה דם לחץ

gravis myasthenia)חלשות הופכות העצמות בו מצב( אוסטאופורוזיס); לחלשים הופכים השרירים בו מצב 
 ספר. התריס בלוטת או מעיים, לב, כליות, כבד מחלת או; כיבים; התקפים); בקלות להישבר ועלולות ושבריריות

 בעין זיהום או בגופך מקום בכל מטופל לא ויראלי או טפילי, חיידקי זיהום של כלשהו סוג לך יש אם שלך לרופא גם
).העין פני על או בעפעף לפצע הגורם זיהום של סוג( הרפס

 הזרקת קבלת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, מתילפרדניזולון

מתילפרדניזולון הזרקת מקבל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

.

.שלך הרופא עם לדבר מבלי) מחלות למניעת זריקות( כלשהם חיסונים לך אין
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 לפתח ממך למנוע ועלולה בזיהום להילחם יכולתך את להפחית עשויה מתילפרדניזולון הזרקת כי לדעת עליך
 משתמש שאתה בזמן קרובות לעתים ידיים ושטוף חולים מאנשים התרחק. זיהום מקבל אתה אם תסמינים
 חושב אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. חצבת או רוח אבעבועות להם שיש מאנשים להימנע הקפד. זו בתרופה
.חצבת או רוח אבעבועות לו שהיה מישהו ליד היית שאולי

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

 גם עשוי שלך הרופא. סידן או באשלגן עשירה תזונה או מלח דלת תזונה אחר לעקוב לך להורות עשוי שלך הרופא
.בזהירות האלה ההנחיות את בצע. אשלגן או סידן תוסף על   להמליץ או לרשום

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה מתילפרדניזולון הזרקת
:חולף לא או חמור
ראֹׁש ּכאְבֵ

סחְרַחֹורתֶ

וחבורות חתכים של הריפוי את האטה

אקנה

יבש או שביר, דק עור

לעור מתחת סגולים או אדומים קווים או כתמים

ההזרקה באתר בעור שקעים

בגופך שונים לאזורים תנועה או בגוף השומן הגברת

ישן להישאר או להירדם קושי

הולם לא אושר

באישיות הרוח במצב בשינויים קיצוניים שינויים

קיצונית עייפות

דּכִָאֹון

מוגברת הזעה

שרירים חולשת

מפרקים כאב

סחְרַחֹורתֶ

נעדרת או סדירה לא וסת

מוגבר תיאבון

שיהוקים

, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא התקשר
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זיהום של אחרים סימנים או שיעול, צמרמורות, חום, גרון כאב

התקפים

ראייה בעיות

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, הידיים, הגרון, הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

בליעה או נשימה קשיי

נשימה קוצר

במשקל פתאומית עלייה

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

ּבלִּבּול

בגרון או באף, בפה חריגים עור כתמי

בידיים או ברגליים, ברגליים, בזרועות, בפנים עקצוץ או צריבה, תחושה חוסר

 בזמן ילדך בגדילת בקפידה יצפה ילדך של הרופא. יותר לאט לגדול לילדים לגרום עלולה מתילפרדניזולון הזרקת
.לילדך זו תרופה במתן הסיכונים על ילדך של הרופא עם שוחח. מתילפרדניזולון בהזרקת משתמש שילדך

 הרופא עם שוחח. קטרקט או גלאוקומה לפתח עלולים רב זמן במשך מתילפרדניזולון בהזרקת המשתמשים אנשים
.הטיפול במהלך שלך העיניים את לבדוק עליך תדירות ובאיזו מתילפרדניזולון בהזרקת בשימוש הסיכונים על שלך

 הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח. אוסטאופורוזיס לפתח הסיכון את להגביר עלולה מתילפרדניזולון הזרקת
.זו בתרופה בשימוש

 בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה מתילפרדניזולון הזרקת
.זו בתרופה השימוש

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך
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 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.מתילפרדניזולון להזרקת שלך הגוף תגובת

.מתילפרדניזולון בהזרקת משתמש שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 זריקת מקבל שאתה לטכנאי או לרופא ספר, שחפת או אלרגיה בדיקות כגון עור בדיקות עובר אתה אם
.מתילפרדניזולון

 של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם

.מתילפרדניזולון הזרקת לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®א-מתאפרד

®דפו-מדרול
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