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Инжектиране на метилпреднизолон
произнася се като (meth il pred nis' oh lone)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на метилпреднизолон се използва за лечение на тежки алергични реакции. Инжектирането на 

метилпреднизолон се използва за лечение на множествена склероза (заболяване, при което нервите не функционират 

правилно), лупус (заболяване, при което тялото атакува много от собствените си органи), стомашно-чревно заболяване и някои 

видове артрит. Инжектирането на метилпреднизолон също се използва за лечение на определени състояния, които засягат 

кръвта, кожата, очите, нервната система, щитовидната жлеза, бъбреците и белите дробове. Понякога се използва в комбинация с 

други лекарства за лечение на симптоми на ниски нива на кортикостероиди (липса на определени вещества, които обикновено 

се произвеждат от тялото и са необходими за нормалното функциониране на тялото). Инжектирането на метилпреднизолон е в 

клас лекарства, наречени кортикостероиди. Той работи за лечение на хора с ниски нива на кортикостероиди, като замества 

стероидите, които обикновено се произвеждат естествено от тялото. Той също така работи за лечение на други състояния чрез 

намаляване на отока и зачервяването и чрез промяна на начина на работа на имунната система.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на метилпреднизолон се предлага като прах, който се смесва с течност, която се инжектира 

интрамускулно (в мускул) или интравенозно (във вена). Предлага се също като суспензия за инжектиране, която 

се инжектира интрамускулно, вътреставно (в става) или интралезионално (в лезия). Вашият личен график на 

дозиране ще зависи от вашето състояние и от това как реагирате на лечението.

Може да получите инжекция с метилпреднизолон в болница или медицинско заведение, или може да ви бъде дадено 

лекарството, което да използвате у дома. Ако ще използвате инжекция с метилпреднизолон у дома, вашият доставчик на 

здравни услуги ще ви покаже как да инжектирате лекарството. Уверете се, че разбирате тези указания и попитайте вашия 

доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги какво да правите, ако имате 

проблеми с инжектирането на метилпреднизолон.

Вашият лекар може да промени дозата Ви на инжекция с метилпреднизолон по време на лечението, за да е сигурен, че винаги 

използвате най-ниската доза, която работи за Вас. Вашият лекар може също да се наложи да промени дозата Ви, ако изпитвате 

необичаен стрес върху тялото си, като операция, заболяване или инфекция. Уведомете Вашия лекар, ако симптомите Ви се 

подобрят или влошат, или ако се разболеете или имате някакви промени в здравето си по време на лечението.
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други употреби на това лекарство

Инжектирането на метилпреднизолон също понякога се използва за лечение на гадене и повръщане от някои видове 

химиотерапия за рак и за предотвратяване на отхвърляне на трансплантиран орган. Говорете с Вашия лекар за рисковете от 

употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с метилпреднизолон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към метилпреднизолон, други лекарства, бензилов 
алкохол или някоя от съставките на инжекцията с метилпреднизолон. Попитайте вашия фармацевт за списък 
на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или 

планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: аминоглутетимид (Cytadren; вече не се предлага в САЩ); амфотерицин В (Abelcet, Ambisome, 

Amphotec); антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); аспирин и други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като 

ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn) и селективни COX-2 инхибитори като целекоксиб (Celebrex); карбамазепин (Equetro, Tegretol, Teril); инхибитори на 

холинестеразата като донепезил (Aricept, в Namzaric), галантамин (Razadyne), неостигмин (Bloxiverz), пиридостигмин (Mestinon, Regonol) и ривастигмин (Exelon); 

холестирамин (Prevalite); циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune); лекарства за диабет, включително инсулин; дигоксин (Lanoxin); диуретици („хапчета за вода“); 

еритромицин (EES, Ery-Tab, Erythrocin, други); естрогени, включително хормонални контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти 

и инжекции); изониазид (Laniazid, Rifamate, in Rifater); кетоконазол (Nizoral, Xolegel); фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифабутин (микобутин); и рифампин 

(Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 

ефекти. пластири, пръстени, импланти и инжекции); изониазид (Laniazid, Rifamate, in Rifater); кетоконазол (Nizoral, Xolegel); фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, Phenytek); 

рифабутин (микобутин); и рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 

наблюдава внимателно за странични ефекти. пластири, пръстени, импланти и инжекции); изониазид (Laniazid, Rifamate, in Rifater); кетоконазол (Nizoral, Xolegel); 

фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифабутин (микобутин); и рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Може да се наложи Вашият лекар да 

промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате гъбична инфекция (различна от кожата или ноктите). Вашият лекар вероятно ще 
Ви каже да не използвате инжекция с метилпреднизолон. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате идиопатична 
тромбоцитопенична пурпура (ИТП; продължаващо състояние, което може да причини лесно синини или кървене 
поради необичайно нисък брой тромбоцити в кръвта). Вашият лекар вероятно няма да Ви даде метилпреднизолон 
интрамускулно, ако имате ИТП.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали туберкулоза (ТБ: вид белодробна инфекция); катаракта (замъгляване 

на лещата на окото); глаукома (заболяване на очите); Синдром на Кушинг (състояние, при което тялото произвежда твърде 

много от хормона кортизол); диабет; високо кръвно налягане; сърдечна недостатъчност; скорошен сърдечен удар; 

емоционални проблеми, депресия или други видове психични заболявания; миастения гравис (състояние, при което 

мускулите стават слаби); остеопороза (състояние, при което костите стават слаби и крехки и могат лесно да се счупят); 

гърчове; язви; или заболяване на черния дроб, бъбреците, сърцето, червата или щитовидната жлеза. Също така уведомете 

Вашия лекар, ако имате някакъв вид нелекувана бактериална, паразитна или вирусна инфекция някъде в тялото си или 

херпесна очна инфекция (вид инфекция, която причинява рана на клепача или повърхността на окото).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато получавате инжекция с метилпреднизолон, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекция с метилпреднизолон.

не си правете никакви ваксини (ваксини за предотвратяване на заболявания), без да говорите с Вашия лекар.
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трябва да знаете, че инжектирането на метилпреднизолон може да намали способността ви да се борите с 
инфекцията и може да ви попречи да развиете симптоми, ако получите инфекция. Стойте далеч от хора, които са 
болни и си мийте ръцете често, докато използвате това лекарство. Не забравяйте да избягвате хора, които имат 
варицела или морбили. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако смятате, че може да сте били около някого, който 
е имал варицела или морбили.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Вашият лекар може да Ви инструктира да следвате диета с ниско съдържание на сол или диета с високо съдържание на калий или калций. 

Вашият лекар може също да предпише или препоръча добавка с калций или калий. Следвайте внимателно тези указания.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на метилпреднизолон може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

световъртеж

забавено зарастване на порязвания и натъртвания

акне

тънка, крехка или суха кожа

червени или лилави петна или линии под кожата

вдлъбнатини на кожата на мястото на инжектиране

повишени телесни мазнини или движение към различни области на тялото ви

затруднено заспиване или оставане на заспиване

неподходящо щастие

екстремни промени в настроението, промени в личността

изключителна умора

депресия

повишено изпотяване

мускулна слабост

болки в ставите

световъртеж

нередовна или липсваща менструация

повишен апетит

хълцане

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:
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възпалено гърло, треска, втрисане, кашлица или други признаци на инфекция

припадъци

проблеми със зрението

подуване на очите, лицето, устните, езика, гърлото, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

затруднено дишане или преглъщане

недостиг на въздух

внезапно наддаване на тегло

обрив

копривна треска

сърбеж

объркване

необичайни кожни петна в устата, носа или гърлото

изтръпване, парене или изтръпване на лицето, ръцете, краката, стъпалата или ръцете

Инжектирането на метилпреднизолон може да накара децата да растат по-бавно. Лекарят на вашето дете ще наблюдава 

внимателно растежа на детето ви, докато детето ви използва инжекция с метилпреднизолон. Говорете с лекаря на вашето дете 

за рисковете от даване на това лекарство на вашето дете.

Хората, които използват инжекция с метилпреднизолон за дълго време, могат да развият глаукома или катаракта. 

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на инжекция с метилпреднизолон и колко често трябва да 

преглеждате очите си по време на лечението.

Инжектирането на метилпреднизолон може да увеличи риска от развитие на остеопороза. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от употребата на това лекарство.

Инжектирането на метилпреднизолон може да причини други странични ефекти. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато използвате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?
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Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да провери 

реакцията на тялото ви към инжектиране на метилпреднизолон.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че използвате 

инжекция с метилпреднизолон.

Ако имате кожни тестове, като тестове за алергия или туберкулоза, кажете на лекаря или техника, че 

получавате инжекция с метилпреднизолон.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на метилпреднизолон.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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