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Methylprednisolone Tiêm
phát âm là (meth il trước nis 'oh cô độc)

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc tiêm methylprednisolone được sử dụng để điều trị các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Thuốc tiêm 

methylprednisolone được sử dụng trong điều trị bệnh đa xơ cứng (bệnh trong đó các dây thần kinh không hoạt 

động bình thường), bệnh lupus (bệnh mà cơ thể tấn công nhiều cơ quan của chính mình), bệnh đường tiêu hóa và 

một số loại viêm khớp. Thuốc tiêm methylprednisolone cũng được sử dụng để điều trị một số tình trạng ảnh hưởng 

đến máu, da, mắt, hệ thần kinh, tuyến giáp, thận và phổi. Đôi khi nó được sử dụng kết hợp với các loại thuốc khác để 

điều trị các triệu chứng của nồng độ corticosteroid thấp (thiếu một số chất thường được cơ thể sản xuất và cần thiết 

cho hoạt động bình thường của cơ thể). Thuốc tiêm methylprednisolone nằm trong nhóm thuốc được gọi là 

corticosteroid. Thuốc có tác dụng điều trị những người có lượng corticosteroid thấp bằng cách thay thế các steroid 

thường được cơ thể sản xuất tự nhiên. Nó cũng hoạt động để điều trị các tình trạng khác bằng cách giảm sưng và 

tấy đỏ và bằng cách thay đổi cách thức hoạt động của hệ thống miễn dịch.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm methylprednisolone có dạng bột được trộn với chất lỏng để tiêm bắp (vào cơ) hoặc tiêm 
tĩnh mạch (vào tĩnh mạch). Nó cũng có dạng hỗn dịch dùng để tiêm được tiêm vào cơ, trong khớp 
(vào khớp), hoặc tiêm (vào một tổn thương). Lịch dùng thuốc cá nhân của bạn sẽ phụ thuộc vào 
tình trạng của bạn và vào cách bạn đáp ứng với điều trị.

Bạn có thể được tiêm methylprednisolone tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế, hoặc bạn có thể được cung cấp thuốc để sử dụng 

tại nhà. Nếu bạn định tiêm methylprednisolone tại nhà, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ hướng dẫn 

bạn cách tiêm thuốc. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu các hướng dẫn này và hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của 

bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn phải làm gì nếu bạn gặp bất kỳ 

vấn đề nào khi sử dụng tiêm methylprednisolone.

Bác sĩ có thể thay đổi liều tiêm methylprednisolone trong quá trình điều trị của bạn để đảm bảo rằng bạn luôn sử 

dụng liều thấp nhất phù hợp với bạn. Bác sĩ cũng có thể cần thay đổi liều lượng của bạn nếu bạn cảm thấy căng 

thẳng bất thường trên cơ thể như phẫu thuật, bệnh tật hoặc nhiễm trùng. Cho bác sĩ biết nếu các triệu chứng của 

bạn cải thiện hoặc trở nên tồi tệ hơn hoặc nếu bạn bị bệnh hoặc có bất kỳ thay đổi nào về sức khỏe trong quá trình 

điều trị.
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nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc tiêm methylprednisolone đôi khi cũng được sử dụng để điều trị buồn nôn và nôn do một số loại hóa trị liệu 

cho bệnh ung thư và để ngăn ngừa thải ghép nội tạng. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi sử dụng 

thuốc này đối với tình trạng của bạn.

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi tiêm methylprednisolone,
Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với methylprednisolone, bất kỳ loại thuốc nào khác, rượu 
benzyl hoặc bất kỳ thành phần nào trong thuốc tiêm methylprednisolone. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh 
sách các thành phần.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc 

dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây: aminoglutethimide (Cytadren; không còn có sẵn ở Mỹ); amphotericin B (Abelcet, Ambisome, 

Amphotec); thuốc chống đông máu ('thuốc làm loãng máu') như warfarin (Coumadin, Jantoven); aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác (NSAID) như 

ibuprofen (Advil, Motrin) và naproxen (Aleve, Naprosyn) và các chất ức chế chọn lọc COX-2 như celecoxib (Celebrex); carbamazepine (Equetro, Tegretol, Teril); thuốc 

ức chế cholinesterase như donepezil (Aricept, ở Namzaric), galantamine (Razadyne), neostigmine (Bloxiverz), pyridostigmine (Mestinon, Regonol), và rivastigmine 

(Exelon); cholestyramine (Prevalite); cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); thuốc điều trị bệnh tiểu đường bao gồm cả insulin; digoxin (Lanoxin); thuốc lợi tiểu 

('thuốc nước'); erythromycin (EES, Ery-Tab, Erythrocin, những loại khác); estrogen bao gồm các biện pháp tránh thai nội tiết tố (thuốc tránh thai, miếng dán, vòng, que 

cấy và thuốc tiêm); isoniazid (Laniazid, Rifamate, trong Rifater); ketoconazole (Nizoral, Xolegel); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); 

và rifampin (Rifadin, Rimactane, trong Rifamate, trong Rifater). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ. 

miếng dán, vòng, cấy ghép và tiêm); isoniazid (Laniazid, Rifamate, trong Rifater); ketoconazole (Nizoral, Xolegel); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); 

rifabutin (Mycobutin); và rifampin (Rifadin, Rimactane, trong Rifamate, trong Rifater). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn thận 

về các tác dụng phụ. miếng dán, vòng, cấy ghép và tiêm); isoniazid (Laniazid, Rifamate, trong Rifater); ketoconazole (Nizoral, Xolegel); phenobarbital; phenytoin 

(Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); và rifampin (Rifadin, Rimactane, trong Rifamate, trong Rifater). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc 

theo dõi bạn cẩn thận về các tác dụng phụ.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị nhiễm nấm (ngoài da hoặc móng tay). Bác sĩ có thể sẽ yêu cầu bạn 
không sử dụng thuốc tiêm methylprednisolone. Ngoài ra, hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị ban xuất 
huyết giảm tiểu cầu vô căn (ITP; một tình trạng đang diễn ra có thể dễ gây bầm tím hoặc chảy máu do 
số lượng tiểu cầu trong máu thấp bất thường). Bác sĩ có thể sẽ không tiêm bắp methylprednisolone 
cho bạn, nếu bạn có ITP.

cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh lao (lao: một loại nhiễm trùng phổi); đục thủy tinh 
thể (đục thủy tinh thể của mắt); bệnh tăng nhãn áp (một bệnh về mắt); Hội chứng Cushing (tình trạng 
cơ thể sản xuất quá nhiều hormone cortisol); Bệnh tiểu đường; huyết áp cao; suy tim; một cơn đau tim 
gần đây; các vấn đề về cảm xúc, trầm cảm hoặc các loại bệnh tâm thần khác; nhược cơ (tình trạng các 
cơ trở nên yếu); loãng xương (tình trạng xương trở nên yếu, dễ gãy và có thể dễ gãy); co giật; vết loét; 
hoặc bệnh gan, thận, tim, ruột, hoặc tuyến giáp. Cũng cho bác sĩ biết nếu bạn bị bất kỳ loại nhiễm 
trùng do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc vi rút nào chưa được điều trị ở bất kỳ vị trí nào trong cơ thể 
hoặc nhiễm trùng mắt do herpes (một loại nhiễm trùng gây đau trên mí mắt hoặc bề mặt mắt).

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai 
trong khi tiêm methylprednisolone, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

nếu bạn đang phẫu thuật, bao gồm cả phẫu thuật nha khoa, hãy nói với bác sĩ hoặc nha sĩ rằng bạn đang 
được tiêm methylprednisolone.

không tiêm chủng (mũi phòng ngừa bệnh) mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn.
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bạn nên biết rằng tiêm methylprednisolone có thể làm giảm khả năng chống nhiễm trùng của bạn và có 
thể ngăn bạn phát triển các triệu chứng nếu bạn bị nhiễm trùng. Tránh xa những người bị bệnh và rửa tay 
thường xuyên khi bạn đang sử dụng thuốc này. Hãy chắc chắn để tránh những người bị thủy đậu hoặc 
bệnh sởi. Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã từng ở gần một người bị 
thủy đậu hoặc bệnh sởi.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Bác sĩ có thể hướng dẫn bạn thực hiện chế độ ăn ít muối hoặc nhiều kali hoặc canxi. Bác sĩ cũng có thể kê đơn 
hoặc đề nghị bổ sung canxi hoặc kali. Thực hiện theo các hướng dẫn này một cách cẩn thận.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Thuốc tiêm methylprednisolone có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu 
chứng nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

đau đầu

chóng mặt

làm chậm quá trình chữa lành vết cắt và vết bầm tím

mụn

da mỏng, mỏng manh hoặc khô

các vết hoặc đường màu đỏ hoặc tím dưới da

lõm da tại chỗ tiêm

tăng mỡ cơ thể hoặc di chuyển đến các vùng khác nhau trên cơ thể của bạn

khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được

hạnh phúc không phù hợp

thay đổi cực đoan trong tâm trạng thay đổi tính cách

Cực kỳ mệt mỏi

Phiền muộn

tăng tiết mồ hôi

yếu cơ

đau khớp

chóng mặt

kinh nguyệt không đều hoặc không có

tăng khẩu vị

nấc cụt

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng 
này, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc được điều trị y tế khẩn cấp:
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đau họng, sốt, ớn lạnh, ho hoặc các dấu hiệu nhiễm trùng khác

co giật

vấn đề về thị lực

sưng mắt, mặt, môi, lưỡi, cổ họng, cánh tay, bàn tay, bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân

khó thở hoặc nuốt

hụt hơi

tăng cân đột ngột

phát ban

tổ ong

ngứa

lú lẫn

các mảng da bất thường trong miệng, mũi hoặc cổ họng

tê, bỏng rát hoặc ngứa ran ở mặt, cánh tay, chân, bàn chân hoặc bàn tay

Tiêm methylprednisolone có thể khiến trẻ chậm lớn hơn. Bác sĩ của con bạn sẽ theo dõi sự phát triển của con bạn một 

cách cẩn thận trong khi con bạn đang sử dụng phương pháp tiêm methylprednisolone. Nói chuyện với bác sĩ của con 

bạn về những rủi ro khi cho con bạn dùng thuốc này.

Những người sử dụng thuốc tiêm methylprednisolone trong thời gian dài có thể bị tăng nhãn áp hoặc đục thủy 
tinh thể. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi sử dụng tiêm methylprednisolone và tần suất bạn nên 
khám mắt trong quá trình điều trị.

Tiêm methylprednisolone có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh loãng xương. Nói chuyện với bác sĩ của bạn 
về những rủi ro khi sử dụng thuốc này.

Thuốc tiêm methylprednisolone có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất 
thường nào khi sử dụng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 

(1-800-332-1088).

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông 
tin cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn 
nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

hat thông tin khác tôi nên biết?
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Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm. Bác sĩ sẽ yêu cầu một số xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để 

kiểm tra phản ứng của cơ thể bạn với việc tiêm methylprednisolone.

Trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào trong phòng thí nghiệm, hãy nói với bác sĩ và nhân viên phòng thí nghiệm rằng bạn đang sử dụng 

phương pháp tiêm methylprednisolone.

Nếu bạn đang thực hiện bất kỳ xét nghiệm da nào như xét nghiệm dị ứng hoặc bệnh lao, hãy nói với bác sĩ hoặc kỹ thuật viên 

rằng bạn đang được tiêm methylprednisolone.

Đưng để bât cư ai sử dụng thuôc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp 
lại đơn thuốc.

Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về tiêm methylprednisolone.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn (bán 

qua quầy) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế độ 

ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 

quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

A-Methapred®

Depo-Medrol®

Solu-Medrol®
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