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Injektion av metylprednisolon
uttalas som (meth il pred nis' oh lone)

hur är denna medicin utskriven?

Metylprednisoloninjektion används för att behandla allvarliga allergiska reaktioner. Metylprednisoloninjektion 

används vid behandling av multipel skleros (en sjukdom där nerverna inte fungerar som de ska), lupus (en sjukdom 

där kroppen attackerar många av sina egna organ), gastrointestinala sjukdomar och vissa typer av artrit. 

Metylprednisoloninjektion används också för att behandla vissa tillstånd som påverkar blodet, huden, ögonen, 

nervsystemet, sköldkörteln, njurarna och lungorna. Det används ibland i kombination med andra mediciner för att 

behandla symtom på låga kortikosteroidnivåer (brist på vissa ämnen som vanligtvis produceras av kroppen och som 

behövs för normal kroppsfunktion). Metylprednisoloninjektion är i en klass av läkemedel som kallas 

kortikosteroider. Det fungerar för att behandla personer med låga nivåer av kortikosteroider genom att ersätta 

steroider som normalt produceras naturligt av kroppen. Det fungerar också för att behandla andra tillstånd genom 

att minska svullnad och rodnad och genom att förändra hur immunsystemet fungerar.

hur ska detta läkemedel användas?

Metylprednisoloninjektion kommer som pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras intramuskulärt (i en 

muskel) eller intravenöst (i en ven). Det kommer också som en suspension för injektion för att injiceras 

intramuskulärt, intraartikulärt (i en led) eller intralesionalt (i en lesion). Ditt personliga doseringsschema kommer 

att bero på ditt tillstånd och på hur du svarar på behandlingen.

Du kan få metylprednisoloninjektion på ett sjukhus eller medicinsk anläggning, eller så kan du få 
medicinen att använda hemma. Om du kommer att använda metylprednisoloninjektion hemma, 
kommer din läkare att visa dig hur du injicerar medicinen. Se till att du förstår dessa anvisningar och 
fråga din vårdgivare om du har några frågor. Fråga din vårdgivare vad du ska göra om du har några 
problem med att använda metylprednisoloninjektion.

Din läkare kan ändra din dos av metylprednisoloninjektion under din behandling för att vara säker på att du 
alltid använder den lägsta dosen som fungerar för dig. Din läkare kan också behöva ändra din dos om du 
upplever ovanlig stress på din kropp, såsom operation, sjukdom eller infektion. Tala om för din läkare om dina 
symtom förbättras eller förvärras eller om du blir sjuk eller har några förändringar i din hälsa under 
behandlingen.
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användningsområdena för detta läkemedel

Metylprednisoloninjektion används också ibland för att behandla illamående och kräkningar från vissa typer av 

kemoterapi för cancer och för att förhindra avstötning av organtransplantat. Tala med din läkare om riskerna med 

att använda denna medicin för ditt tillstånd.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får metylprednisoloninjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot metylprednisolon, andra mediciner, bensylalkohol 
eller något av innehållsämnena i metylprednisoloninjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över 
ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller 

planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: aminoglutetimid (Cytadren; inte längre tillgänglig i USA); amfotericin B (Abelcet, Ambisome, 

Amphotec); antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 

(NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn) och selektiva COX-2-hämmare såsom celecoxib (Celebrex); karbamazepin 

(Equetro, Tegretol, Teril); kolinesterashämmare såsom donepezil (Aricept, i Namzaric), galantamin (Razadyne), neostigmin (Bloxiverz), pyridostigmin 

(Mestinon, Regonol) och rivastigmin (Exelon); kolestyramin (Prevalite); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); mediciner för diabetes inklusive 

insulin; digoxin (Lanoxin); diuretika ('vattenpiller'); erytromycin (EES, Ery-Tab, Erythrocin, andra); östrogener inklusive hormonella preventivmedel (p-piller, 

plåster, ringar, implantat och injektioner); isoniazid (Laniazid, Rifamate, i Rifater); ketokonazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenytoin (Dilantin, 

Phenytek); rifabutin (Mycobutin); och rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller 

övervaka dig noggrant för biverkningar. plåster, ringar, implantat och injektioner); isoniazid (Laniazid, Rifamate, i Rifater); ketokonazol (Nizoral, Xolegel); 

fenobarbital; fenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); och rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater). Din läkare kan behöva ändra 

doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. plåster, ringar, implantat och injektioner); isoniazid (Laniazid, Rifamate, i Rifater); 

ketokonazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); och rifampin (Rifadin, Rimactane, i Rifamate, i Rifater). Din 

läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en svampinfektion (annat än på din hud eller på naglarna). Din läkare kommer 
förmodligen att säga åt dig att inte använda metylprednisoloninjektion. Tala också om för din läkare om du har 
idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP; ett pågående tillstånd som kan orsaka lätta blåmärken eller blödningar på 
grund av ett onormalt lågt antal blodplättar i blodet). Din läkare kommer förmodligen inte att ge dig metylprednisolon 
intramuskulärt om du har ITP.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft tuberkulos (TB: en typ av lunginfektion); grå starr 
(grumling av ögats lins); glaukom (en ögonsjukdom); Cushings syndrom (tillstånd där kroppen producerar 
för mycket av hormonet kortisol); diabetes; högt blodtryck; hjärtsvikt; en nyligen inträffad hjärtinfarkt; 
känslomässiga problem, depression eller andra typer av psykisk sjukdom; myasthenia gravis (ett tillstånd 
där musklerna blir svaga); osteoporos (tillstånd där benen blir svaga och sköra och lätt kan bryta); anfall; 
sår; eller lever, njure, hjärta, tarm eller sköldkörtelsjukdom. Tala även om för din läkare om du har någon 
typ av obehandlad bakteriell, parasitisk eller virusinfektion någonstans i kroppen eller en 
herpesögoninfektion (en typ av infektion som orsakar sår på ögonlocket eller ögonytan).

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får metylprednisoloninjektion, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får en 
metylprednisoloninjektion.

inte har några vaccinationer (sprutor för att förebygga sjukdomar) utan att prata med din läkare.
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du bör veta att metylprednisoloninjektion kan minska din förmåga att bekämpa infektioner och kan 
förhindra att du utvecklar symtom om du får en infektion. Håll dig borta från människor som är sjuka och 
tvätta händerna ofta medan du använder denna medicin. Var noga med att undvika människor som har 
vattkoppor eller mässling. Ring din läkare omedelbart om du tror att du kan ha varit i närheten av någon 
som hade vattkoppor eller mässling.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Din läkare kan instruera dig att följa en diet med låg salthalt eller en diet med mycket kalium eller kalcium. Din läkare kan 

också ordinera eller rekommendera ett kalcium- eller kaliumtillskott. Följ dessa anvisningar noggrant.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Injektion av metylprednisolon kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

yrsel

bromsad läkning av skärsår och blåmärken

acne

tunn, ömtålig eller torr hud

röda eller lila fläckar eller linjer under huden

hudfördjupningar på injektionsstället

ökat kroppsfett eller rörelser till olika delar av kroppen

svårt att somna eller att sova

olämplig lycka

extrema förändringar i humörförändringar i personlighet

extrem trötthet

depression

ökad svettning

muskelsvaghet

ledvärk

yrsel

oregelbundna eller frånvarande menstruationer

ökad aptit

hicka

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:
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ont i halsen, feber, frossa, hosta eller andra tecken på infektion

anfall

synproblem

svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga, svalg, armar, händer, fötter, vrister eller underben

svårigheter att andas eller svälja

andnöd

plötslig viktökning

utslag

nässelfeber

klåda

förvirring

onormala hudfläckar i mun, näsa eller svalg

domningar, sveda eller stickningar i ansikte, armar, ben, fötter eller händer

Metylprednisoloninjektion kan få barn att växa långsammare. Ditt barns läkare kommer att övervaka ditt 
barns tillväxt noggrant medan ditt barn använder metylprednisoloninjektion. Tala med ditt barns läkare om 
riskerna med att ge detta läkemedel till ditt barn.

Människor som använder metylprednisoloninjektion under lång tid kan utveckla glaukom eller grå starr. Tala 
med din läkare om riskerna med att använda metylprednisoloninjektion och hur ofta du ska få dina ögon 
undersökta under din behandling.

Metylprednisoloninjektion kan öka risken för att utveckla benskörhet. Tala med din läkare om 
riskerna med att använda detta läkemedel.

Metylprednisoloninjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 
problem när du använder denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?
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Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på metylprednisoloninjektion.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du använder 
metylprednisoloninjektion.

Om du har några hudtester som allergi- eller tuberkulostest, berätta för läkaren eller teknikern 
att du får en metylprednisoloninjektion.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Fråga din apotekspersonal om du har frågor om metylprednisoloninjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

A-Methapred®

Depo-Medrol®

Solu-Medrol®
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