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Methylprednisolone Injection
binibigkas bilang (meth il pred nis' oh lone)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang methylprednisolone injection ay ginagamit upang gamutin ang malubhang reaksiyong alerhiya. Ang methylprednisolone injection ay 

ginagamit sa pamamahala ng multiple sclerosis (isang sakit kung saan ang mga ugat ay hindi gumagana ng maayos), lupus (isang sakit 

kung saan inaatake ng katawan ang marami sa sarili nitong mga organo), gastrointestinal na sakit, at ilang uri ng arthritis. Ginagamit din 

ang methylprednisolone injection upang gamutin ang ilang partikular na kondisyon na nakakaapekto sa dugo, balat, mata, nervous 

system, thyroid, bato, at baga. Minsan ginagamit ito kasabay ng iba pang mga gamot upang gamutin ang mga sintomas ng mababang 

antas ng corticosteroid (kakulangan ng ilang partikular na substance na kadalasang ginagawa ng katawan at kailangan para sa normal na 

paggana ng katawan). Ang methylprednisolone injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na corticosteroids. Gumagana 

ito upang gamutin ang mga taong may mababang antas ng corticosteroids sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga steroid na natural na 

ginagawa ng katawan. Gumagana din ito upang gamutin ang iba pang mga kondisyon sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at 

pamumula at sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng paggana ng immune system.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang methylprednisolone injection ay nagmumula bilang pulbos na ihahalo sa likido upang iturok sa intramuscularly (sa isang 

kalamnan) o intravenously (sa isang ugat). Dumarating din ito bilang isang suspensyon para sa iniksyon upang iturok sa 

intramuscularly, intra-articularly (sa isang joint), o intralesionally (sa isang lesyon). Ang iyong personal na iskedyul ng dosing ay 

depende sa iyong kondisyon at sa kung paano ka tumugon sa paggamot.

Maaari kang makatanggap ng methylprednisolone injection sa isang ospital o pasilidad na medikal, o maaari kang bigyan ng gamot na gagamitin 

sa bahay. Kung gagamit ka ng methylprednisolone injection sa bahay, ipapakita sa iyo ng iyong healthcare provider kung paano mag-inject ng 

gamot. Tiyaking naiintindihan mo ang mga direksyong ito, at tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung 

mayroon kang anumang mga katanungan. Tanungin ang iyong healthcare provider kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang mga 

problema sa paggamit ng methylprednisolone injection.

Maaaring baguhin ng iyong doktor ang iyong dosis ng methylprednisolone injection sa panahon ng iyong paggamot upang matiyak na palagi 

mong ginagamit ang pinakamababang dosis na gumagana para sa iyo. Maaaring kailanganin din ng iyong doktor na baguhin ang iyong dosis 

kung nakakaranas ka ng hindi pangkaraniwang stress sa iyong katawan tulad ng operasyon, sakit, o impeksyon. Sabihin sa iyong doktor kung 

bubuti o lumalala ang iyong mga sintomas o kung nagkasakit ka o may anumang pagbabago sa iyong kalusugan sa panahon ng iyong paggamot.
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may mga gamit para sa gamot na ito

Ang methylprednisolone injection ay ginagamit din minsan upang gamutin ang pagduduwal at pagsusuka mula sa ilang uri ng chemotherapy para 

sa kanser at upang maiwasan ang pagtanggi sa organ transplant. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot 

na ito para sa iyong kondisyon.

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng methylprednisolone injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa methylprednisolone, anumang iba pang mga gamot, benzyl 

alcohol, o alinman sa mga sangkap sa methylprednisolone injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng 

mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal 

na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: aminoglutethimide (Cytadren; hindi na available sa US); amphotericin 

B (Abelcet, Ambisome, Amphotec); anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn) at mga selective COX-2 inhibitors tulad ng celecoxib (Celebrex); carbamazepine (Equetro, 

Tegretol, Teril); cholinesterase inhibitors tulad ng donepezil (Aricept, sa Namzaric), galantamine (Razadyne), neostigmine (Bloxiverz), pyridostigmine (Mestinon, 

Regonol), at rivastigmine (Exelon); cholestyramine (Prevalite); cyclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); mga gamot para sa diabetes kabilang ang insulin; digoxin 

(Lanoxin); diuretics ('mga tabletas ng tubig'); erythromycin (EES, Ery-Tab, Erythrocin, iba pa); estrogens kabilang ang hormonal contraceptives (birth control pill, 

patches, rings, implants, at injections); isoniazid (Laniazid, Rifamate, sa Rifater); ketoconazole (Nizoral, Xolegel); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); 

rifabutin (Mycobutin); at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot 

o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. mga patch, singsing, implant, at iniksyon); isoniazid (Laniazid, Rifamate, sa Rifater); ketoconazole (Nizoral, 

Xolegel); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); at rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater). Maaaring kailanganin ng iyong 

doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. mga patch, singsing, implant, at iniksyon); isoniazid 

(Laniazid, Rifamate, sa Rifater); ketoconazole (Nizoral, Xolegel); phenobarbital; phenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); at rifampin (Rifadin, Rimactane, 

sa Rifamate, sa Rifater). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side 

effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang impeksyon sa fungal (maliban sa iyong balat o mga kuko). Malamang na sasabihin sa iyo 

ng iyong doktor na huwag gumamit ng methylprednisolone injection. Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang 

idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP; isang patuloy na kondisyon na maaaring magdulot ng madaling pasa o pagdurugo dahil 

sa abnormal na mababang bilang ng mga platelet sa dugo). Malamang na hindi ka bibigyan ng iyong doktor ng methylprednisolone 

intramuscularly, kung mayroon kang ITP.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng tuberculosis (TB: isang uri ng impeksyon sa baga); katarata 
(pag-ulap ng lens ng mata); glaucoma (isang sakit sa mata); Cushing's syndrome (kondisyon kung saan ang katawan ay 
gumagawa ng masyadong maraming hormone cortisol); diabetes; altapresyon; heart failure; isang kamakailang atake sa 
puso; emosyonal na problema, depresyon o iba pang uri ng sakit sa isip; myasthenia gravis (isang kondisyon kung saan 
humihina ang mga kalamnan); osteoporosis (kondisyon kung saan ang mga buto ay nagiging mahina at marupok at 
madaling mabali); mga seizure; mga ulser; o sakit sa atay, bato, puso, bituka, o thyroid. Sabihin din sa iyong doktor kung 
mayroon kang anumang uri ng hindi ginagamot na bacterial, parasitic, o viral infection saanman sa iyong katawan o isang 
herpes eye infection (isang uri ng impeksiyon na nagdudulot ng sugat sa talukap ng mata o ibabaw ng mata).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng methylprednisolone injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
methylprednisolone injection.

huwag magkaroon ng anumang mga pagbabakuna (mga pag-shot para maiwasan ang mga sakit) nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.
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dapat mong malaman na ang methylprednisolone injection ay maaaring magpababa sa iyong kakayahan na labanan ang impeksiyon 

at maaaring pigilan ka sa pagkakaroon ng mga sintomas kung magkakaroon ka ng impeksyon. Lumayo sa mga taong may sakit at 

madalas na hugasan ang iyong mga kamay habang ginagamit mo ang gamot na ito. Siguraduhing iwasan ang mga taong may 

bulutong o tigdas. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung sa tingin mo ay maaaring nakapaligid ka sa isang taong nagkaroon ng 

bulutong o tigdas.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maaaring turuan ka ng iyong doktor na sundin ang mababang asin o diyeta na mataas sa potassium o calcium. Ang iyong doktor ay 

maaari ring magreseta o magrekomenda ng calcium o potassium supplement. Maingat na sundin ang mga direksyong ito.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang methylprednisolone injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagkahilo

mabagal na paggaling ng mga sugat at pasa

acne

manipis, marupok, o tuyong balat

pula o lila na mga tuldok o linya sa ilalim ng balat

mga pagkalumbay sa balat sa lugar ng iniksyon

nadagdagan ang taba ng katawan o paggalaw sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

hindi nararapat na kaligayahan

matinding pagbabago sa mood pagbabago sa personalidad

matinding pagod

depresyon

nadagdagan ang pagpapawis

kahinaan ng kalamnan

sakit sa kasu-kasuan

pagkahilo

hindi regular o wala ang regla

nadagdagan ang gana

hiccups

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:
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namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, ubo, o iba pang palatandaan ng impeksyon

mga seizure

mga problema sa paningin

pamamaga ng mga mata, mukha, labi, dila, lalamunan, braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

kahirapan sa paghinga o paglunok

kinakapos na paghinga

biglaang pagtaas ng timbang

pantal

mga pantal

nangangati

pagkalito

abnormal na mga patch ng balat sa bibig, ilong, o lalamunan

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mukha, braso, binti, paa, o kamay

Ang methylprednisolone injection ay maaaring maging sanhi ng paglaki ng mga bata nang mas mabagal. Maingat na babantayan ng doktor ng iyong anak 

ang paglaki ng iyong anak habang ang iyong anak ay gumagamit ng methylprednisolone injection. Makipag-usap sa doktor ng iyong anak tungkol sa mga 

panganib ng pagbibigay ng gamot na ito sa iyong anak.

Ang mga taong gumagamit ng methylprednisolone injection sa mahabang panahon ay maaaring magkaroon ng glaucoma o katarata. Makipag-

usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng methylprednisolone injection at kung gaano kadalas dapat mong suriin ang 

iyong mga mata sa panahon ng iyong paggamot.

Ang methylprednisolone injection ay maaaring tumaas ang iyong panganib na magkaroon ng osteoporosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

mga panganib ng paggamit ng gamot na ito.

Ang methylprednisolone injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?
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Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab 

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa methylprednisolone injection.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na gumagamit 

ka ng methylprednisolone injection.

Kung nagkakaroon ka ng anumang mga pagsusuri sa balat tulad ng mga pagsusuri sa allergy o tuberculosis, sabihin sa doktor o technician na 

ikaw ay tumatanggap ng methylprednisolone injection.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa methylprednisolone injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

A-Methapred®

Depo-Medrol®

Solu-Medrol®

Huling Binago - 05/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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