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Injecție cu metilprednisolon
pronunțat ca (meth il pred nis' oh lone)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu metilprednisolon este utilizată pentru a trata reacțiile alergice severe. Injecția cu metilprednisolon este utilizată 

în gestionarea sclerozei multiple (o boală în care nervii nu funcționează corect), lupusului (o boală în care organismul atacă 

multe dintre propriile organe), boli gastrointestinale și anumite tipuri de artrită. Injecția de metilprednisolon este, de 

asemenea, utilizată pentru a trata anumite afecțiuni care afectează sângele, pielea, ochii, sistemul nervos, tiroida, rinichii și 

plămânii. Este folosit uneori în combinație cu alte medicamente pentru a trata simptomele nivelului scăzut de 

corticosteroizi (lipsa anumitor substanțe care sunt de obicei produse de organism și sunt necesare pentru funcționarea 

normală a organismului). Injecția cu metilprednisolon face parte dintr-o clasă de medicamente numite corticosteroizi. 

Funcționează pentru a trata persoanele cu niveluri scăzute de corticosteroizi prin înlocuirea steroizilor care sunt în mod 

normal produși în mod natural de organism. De asemenea, funcționează pentru a trata alte afecțiuni, reducând umflarea 

și roșeața și prin schimbarea modului în care funcționează sistemul imunitar.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de metilprednisolon vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu lichid pentru a fi injectată intramuscular (într-

un mușchi) sau intravenos (într-o venă). De asemenea, vine sub formă de suspensie injectabilă pentru a fi injectată 

intramuscular, intraarticular (într-o articulație) sau intralezional (într-o leziune). Programul dumneavoastră personal de dozare 

va depinde de starea dumneavoastră și de modul în care răspundeți la tratament.

Este posibil să primiți injecție cu metilprednisolon într-un spital sau o unitate medicală sau vi se poate administra 

medicamentul pe care să îl utilizați acasă. Dacă veți folosi injecția de metilprednisolon acasă, furnizorul de asistență 

medicală vă va arăta cum să injectați medicamentul. Asigurați-vă că înțelegeți aceste instrucțiuni și adresați-vă 

furnizorului de servicii medicale dacă aveți întrebări. Întrebați-vă furnizorul de asistență medicală ce să faceți dacă aveți 

probleme cu utilizarea injecției de metilprednisolon.

Medicul dumneavoastră vă poate schimba doza de injecție de metilprednisolon în timpul tratamentului pentru a vă asigura că utilizați întotdeauna cea mai 

mică doză care funcționează pentru dumneavoastră. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă modifice doza dacă aveți stres neobișnuit 

asupra corpului dumneavoastră, cum ar fi intervenții chirurgicale, boală sau infecție. Spuneți medicului dumneavoastră dacă simptomele dumneavoastră se 

ameliorează sau se înrăutățesc sau dacă vă îmbolnăviți sau dacă aveți orice modificare a sănătății dumneavoastră în timpul tratamentului.
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există utilizări pentru acest medicament

Injecția de metilprednisolon este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata greața și vărsăturile de la anumite tipuri de chimioterapie pentru 

cancer și pentru a preveni respingerea transplantului de organe. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament 

pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu metilprednisolon,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la metilprednisolon, la orice alte medicamente, alcool 
benzilic sau la oricare dintre ingredientele injectării cu metilprednisolon. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 
ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și 

produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: aminoglutetimidă (Cytadren; nu mai este 

disponibil în SUA); amfotericină B (Abelcet, Ambisome, Amphotec); anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); aspirina și alte 

medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn) și inhibitori selectivi ai COX-2, cum ar fi celecoxib 

(Celebrex); carbamazepină (Equetro, Tegretol, Teril); inhibitori de colinesterază, cum ar fi donepezil (Aricept, în Namzaric), galantamina (Razadyne), neostigmină 

(Bloxiverz), piridostigmină (Mestinon, Regonol) și rivastigmină (Exelon); colestiramină (Prevalite); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); medicamente pentru 

diabet, inclusiv insulina; digoxină (Lanoxin); diuretice („pastile de apă”); eritromicină (EES, Ery-Tab, Erythrocin, altele); estrogeni, inclusiv contraceptive hormonale 

(pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi și injecții); izoniazidă (Laniazid, Rifamate, în Rifater); ketoconazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, 

Phenytek); rifabutină (Mycobutin); și rifampină (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 

medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. plasturi, inele, implanturi și injecții); izoniazidă (Laniazid, Rifamate, în Rifater); ketoconazol 

(Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifabutină (Mycobutin); și rifampină (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater). Este posibil ca medicul 

dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. plasturi, inele, implanturi și injecții); 

izoniazidă (Laniazid, Rifamate, în Rifater); ketoconazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifabutină (Mycobutin); și rifampină (Rifadin, 

Rimactane, în Rifamate, în Rifater). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 

efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție fungică (alta decât pe piele sau unghii). Medicul dumneavoastră vă va 
spune probabil să nu utilizați injecție de metilprednisolon. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 
purpură trombocitopenică idiopatică (ITP; o afecțiune continuă care poate provoca vânătăi sau sângerări ușoare din cauza 
unui număr anormal de scăzut de trombocite în sânge). Medicul dumneavoastră probabil nu vă va administra 
metilprednisolon pe cale intramusculară, dacă aveți ITP.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată tuberculoză (TB: un tip de infecție pulmonară); 
cataractă (încețoșarea cristalinului ochiului); glaucom (o boală oculară); sindromul Cushing (afecțiune în care 
organismul produce prea mult din hormonul cortizol); Diabet; tensiune arterială crescută; insuficienta cardiaca; un atac 
de cord recent; probleme emoționale, depresie sau alte tipuri de boli mintale; miastenia gravis (o afecțiune în care 
mușchii devin slabi); osteoporoza (stare in care oasele devin slabe si fragile si se pot rupe usor); convulsii; ulcere; sau 
boli ale ficatului, rinichilor, inimii, intestinale sau tiroidiene. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 
orice tip de infecție bacteriană, parazită sau virală netratată oriunde în corpul dumneavoastră sau o infecție cu herpes 
ocular (un tip de infecție care provoacă o răni pe pleoapă sau pe suprafața ochiului).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce primiți injecție cu metilprednisolon, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 

administrează injecție cu metilprednisolon.

nu faceți vaccinări (injecții pentru prevenirea bolilor) fără a discuta cu medicul dumneavoastră.
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trebuie să știți că injecția cu metilprednisolon vă poate scădea capacitatea de a lupta împotriva infecțiilor și vă 
poate împiedica să dezvoltați simptome dacă aveți o infecție. Stați departe de persoanele care sunt bolnave și 
spălați-vă des pe mâini în timp ce utilizați acest medicament. Asigurați-vă că evitați persoanele care au varicelă 
sau rujeolă. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă credeți că ați fost în preajma cuiva care a avut 
varicela sau rujeolă.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Medicul dumneavoastră vă poate instrui să urmați o dietă săracă în sare sau o dietă bogată în potasiu sau calciu. De asemenea, medicul 

dumneavoastră vă poate prescrie sau recomanda un supliment de calciu sau potasiu. Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu metilprednisolon poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

ameţeală

vindecarea încetinită a tăieturilor și vânătăilor

acnee

piele subțire, fragilă sau uscată

pete sau linii roșii sau violete sub piele

depresiuni ale pielii la locul injectării

creșterea grăsimii corporale sau mișcarea către diferite zone ale corpului

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

fericire nepotrivită

modificări extreme ale stării de spirit modificări ale personalității

oboseală extremă

depresie

transpirație crescută

slabiciune musculara

dureri articulare

ameţeală

perioade menstruale neregulate sau absente

apetit crescut

sughitul

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:
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durere în gât, febră, frisoane, tuse sau alte semne de infecție

convulsii

probleme de vedere

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

dificultăți de respirație sau de înghițire

dificultăți de respirație

creștere bruscă în greutate

eczemă

urticarie

mâncărime

confuzie

pete anormale pe piele în gură, nas sau gât

amorțeală, arsuri sau furnicături la nivelul feței, brațelor, picioarelor, picioarelor sau mâinilor

Injecția cu metilprednisolon poate determina copiii să crească mai lent. Medicul copilului dumneavoastră va urmări cu atenție creșterea copilului 

dumneavoastră în timp ce copilul dumneavoastră utilizează injecție de metilprednisolon. Discutați cu medicul copilului dumneavoastră despre 

riscurile administrării acestui medicament copilului dumneavoastră.

Persoanele care folosesc injecție de metilprednisolon pentru o perioadă lungă de timp pot dezvolta glaucom sau cataractă. 

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării injecției de metilprednisolon și cât de des ar trebui să vi se 

examineze ochii în timpul tratamentului.

Injecția cu metilprednisolon poate crește riscul de a dezvolta osteoporoză. Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre riscurile utilizării acestui medicament.

Injecția cu metilprednisolon poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu metilprednisolon.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că 

utilizați injecție de metilprednisolon.

Dacă aveți teste cutanate, cum ar fi teste de alergie sau tuberculoză, spuneți medicului sau tehnicianului că vi se 

administrează injecție cu metilprednisolon.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu metilprednisolon.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand
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