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Metilprednizolon Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (meth il pred nis' oh lone)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Metilprednizolon enjeksiyonu, şiddetli alerjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Metilprednizolon 
enjeksiyonu, multipl skleroz (sinirlerin düzgün çalışmadığı bir hastalık), lupus (vücudun kendi organlarının 
çoğuna saldırdığı bir hastalık), gastrointestinal hastalık ve belirli artrit türlerinin tedavisinde kullanılır. 
Metilprednizolon enjeksiyonu ayrıca kanı, cildi, gözleri, sinir sistemini, tiroidi, böbrekleri ve akciğerleri etkileyen 
belirli durumları tedavi etmek için kullanılır. Bazen düşük kortikosteroid düzeylerinin (genellikle vücut 
tarafından üretilen ve normal vücut işleyişi için gerekli olan bazı maddelerin eksikliği) semptomlarını tedavi 
etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Metilprednizolon enjeksiyonu, kortikosteroid adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Normalde vücut tarafından doğal olarak üretilen steroidleri değiştirerek düşük kortikosteroid 
seviyeleri olan insanları tedavi etmek için çalışır. Ayrıca şişliği ve kızarıklığı azaltarak ve bağışıklık sisteminin 
çalışma şeklini değiştirerek diğer durumları tedavi etmeye çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Metilprednizolon enjeksiyonu, intramüsküler (kas içine) veya intravenöz (damar içine) enjekte edilecek 
sıvı ile karıştırılmak üzere toz halinde gelir. Ayrıca, kas içine, eklem içine (eklem içine) veya intralezyonel 
olarak (bir lezyona) enjekte edilecek enjeksiyon için bir süspansiyon olarak gelir. Kişisel doz programınız, 
durumunuza ve tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olacaktır.

Bir hastanede veya tıbbi tesiste metilprednizolon enjeksiyonu alabilirsiniz veya evde kullanmanız için size 
ilaç verilebilir. Evde metilprednizolon enjeksiyonu kullanacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl enjekte 
edeceğinizi size gösterecektir. Bu talimatları anladığınızdan emin olun ve herhangi bir sorunuz varsa 
sağlık uzmanınıza sorun. Metilprednizolon enjeksiyonunu kullanırken herhangi bir sorun yaşarsanız, 
sağlık uzmanınıza ne yapacağınızı sorun.

Doktorunuz, her zaman sizin için uygun olan en düşük dozu kullandığınızdan emin olmak için tedaviniz sırasında 

metilprednizolon enjeksiyon dozunuzu değiştirebilir. Vücudunuz üzerinde ameliyat, hastalık veya enfeksiyon gibi 

olağandışı stres yaşıyorsanız, doktorunuzun dozunuzu değiştirmesi gerekebilir. Tedaviniz sırasında semptomlarınız 

düzelir veya kötüleşirse veya hastalanırsanız veya sağlığınızda herhangi bir değişiklik olursa doktorunuza söyleyiniz.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601157.html 1/5

TITLE - METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE /
 SOLU-MEDROL MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-methylprednisolone-sodium-succinate-solu-medrol-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601157.html


15.04.22, 12:23 Metilprednizolon Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

bu ilacın kullanım alanları

Metilprednizolon enjeksiyonu bazen kanser için belirli kemoterapi türlerinden kaynaklanan bulantı ve kusmayı 
tedavi etmek ve organ nakli reddini önlemek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Metilprednizolon enjeksiyonu almadan önce,
metilprednizolona,   diğer ilaçlara, benzil alkole veya metilprednizolon enjeksiyonundaki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini 
isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. 

Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: aminoglutetimid (Cytadren; ABD'de artık mevcut değildir); amfoterisin B (Abelcet, Ambisome, 

Amphotec); varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) 

gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve selekoksib (Celebrex) gibi seçici COX-2 inhibitörleri; karbamazepin (Equetro, Tegretol, Teril); 

donepezil (Aricept, Namzaric), galantamin (Razadyne), neostigmin (Bloxiverz), piridostigmin (Mestinon, Regonol) ve rivastigmin (Exelon) gibi kolinesteraz 

inhibitörleri; kolestiramin (Prevalite); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); insülin dahil diyabet ilaçları; digoksin (Lanoxin); diüretikler ('su hapları'); 

eritromisin (EES, Ery-Tab, Eritrosin, diğerleri); hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar ve enjeksiyonlar) dahil 

östrojenler; izoniazid (Laniazid, Rifamate, Rifater'de); ketokonazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); ve 

rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 

gerekebilir. yamalar, halkalar, implantlar ve enjeksiyonlar); izoniazid (Laniazid, Rifamate, Rifater'de); ketokonazol (Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoin 

(Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 

yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. yamalar, halkalar, implantlar ve enjeksiyonlar); izoniazid (Laniazid, Rifamate, Rifater'de); ketokonazol 

(Nizoral, Xolegel); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun 

ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

mantar enfeksiyonunuz varsa (cilt veya tırnaklarınız dışında) doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size 
metilprednizolon enjeksiyonu kullanmamanızı söyleyecektir. Ayrıca, idiyopatik trombositopenik purpura (ITP; kanda 
anormal derecede düşük trombosit sayısı nedeniyle kolay morarma veya kanamaya neden olabilen devam eden bir 
durum) olup olmadığını doktorunuza söyleyin. ITP'niz varsa, doktorunuz muhtemelen size intramüsküler olarak 
metilprednizolon vermeyecektir.

doktorunuza tüberkülozunuz olup olmadığını söyleyin (TB: bir tür akciğer enfeksiyonu); katarakt (göz 
merceğinin bulanıklaşması); glokom (bir göz hastalığı); Cushing sendromu (vücudun çok fazla kortizol 
hormonu üretmesi durumu); diyabet; yüksek kan basıncı; kalp yetmezliği; yakın zamanda bir kalp krizi; 
duygusal sorunlar, depresyon veya diğer akıl hastalığı türleri; myastenia gravis (kasların zayıfladığı bir 
durum); osteoporoz (kemiklerin zayıf ve kırılgan hale geldiği ve kolayca kırılabileceği durum); nöbetler; 
ülserler; veya karaciğer, böbrek, kalp, bağırsak veya tiroid hastalığı. Ayrıca vücudunuzun herhangi bir 
yerinde tedavi edilmemiş bakteriyel, parazitik veya viral enfeksiyon veya herpes göz enfeksiyonu (göz 
kapağı veya göz yüzeyinde yaraya neden olan bir enfeksiyon türü) varsa doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Metilprednizolon enjeksiyonu alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine metilprednizolon 
enjeksiyonu yaptığınızı söyleyin.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı (hastalıkları önlemek için aşı) yaptırmayın.
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Metilprednizolon enjeksiyonunun enfeksiyonla savaşma yeteneğinizi azaltabileceğini ve enfeksiyon 
kaparsanız semptom geliştirmenizi engelleyebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacı kullanırken hasta olan 
insanlardan uzak durun ve ellerinizi sık sık yıkayın. Su çiçeği veya kızamık olan insanlardan uzak 
durduğunuzdan emin olun. Etrafınızda su çiçeği veya kızamık olan birinin olduğunu düşünüyorsanız 
hemen doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz size düşük tuzlu veya potasyum veya kalsiyumdan zengin bir diyet uygulamanızı söyleyebilir. Doktorunuz 

ayrıca bir kalsiyum veya potasyum takviyesi reçete edebilir veya önerebilir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Metilprednizolon enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

baş dönmesi

kesiklerin ve morlukların iyileşmesini yavaşlattı

akne

ince, kırılgan veya kuru cilt

cilt altında kırmızı veya mor lekeler veya çizgiler

enjeksiyon yerinde cilt çöküntüleri

artan vücut yağı veya vücudunuzun farklı bölgelerine hareket

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

uygunsuz mutluluk

ruh halindeki aşırı değişiklikler kişilikte değişiklikler

Aşırı yorgunluk

depresyon

artan terleme

Kas Güçsüzlüğü

eklem ağrısı

baş dönmesi

düzensiz veya eksik adet dönemleri

Iştah artışı

hıçkırık

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:
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boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

nöbetler

görüş problemleri

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, boğazın, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

nefes darlığı

ani kilo alımı

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

ağız, burun veya boğazda anormal cilt yamaları

yüzde, kollarda, bacaklarda, ayaklarda veya ellerde uyuşma, yanma veya karıncalanma

Metilprednizolon enjeksiyonu çocukların daha yavaş büyümesine neden olabilir. Çocuğunuz metilprednizolon 

enjeksiyonu kullanırken çocuğunuzun doktoru çocuğunuzun büyümesini dikkatle izleyecektir. Çocuğunuza bu ilacı 

vermenin riskleri hakkında çocuğunuzun doktoruyla konuşun.

Metilprednizolon enjeksiyonunu uzun süre kullanan kişilerde glokom veya katarakt gelişebilir. 
Metilprednizolon enjeksiyonu kullanmanın riskleri ve tedaviniz sırasında gözlerinizi ne sıklıkla muayene 
ettirmeniz gerektiği hakkında doktorunuzla konuşun.

Metilprednizolon enjeksiyonu osteoporoz geliştirme riskinizi artırabilir. Bu ilacı kullanmanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Metilprednizolon enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı 
sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun metilprednizolon 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline metilprednizolon 

enjeksiyonu kullandığınızı söyleyiniz.

Alerji veya tüberküloz testleri gibi herhangi bir cilt testi yaptırıyorsanız, doktora veya teknisyene 
metilprednizolon enjeksiyonu yaptığınızı söyleyin.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Metilprednizolon enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

A-Methapred®

Depo-Medrol®

Solu-Medrol®

Son Revize - 05/15/2016

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601157.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

