آمپول متیل پردنیزولون استات
مشخصات دارو:

متیل پردنیزولون استات از دسته ی دارویی کورتیکواسترویید هاست که به صورت
سوسپانسیون تزریقی موجود می باشد و در هر سی سی از آن40 ،میلی گرم دارو می باشد.

موارد مصرف دارو:

اين دارو براي بيماري فعلي شما تجويز شده است  ،لذا از مصرف آن در موارد مشابه و
توصيه آن به ديگران خودداري نمایيد .
متیل پردنیزولون استات یک گلوکوکورتیکوئید دارای فعالیت متوسط است.این دارو
هیچگونه فعالیت مینرال کورتیکوئیدی ندارد ،ولی فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی آن زیاد
و حدود  5برابر هیدروکورتیزون با وزن معادل است .این دارو عمدتا⸗ بعنوان یک داروی
ضد التهاب و سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می شود ودر موارد شوک ،آلرژی ،درمان
یا کم کردن نواقص حسی و حرکتی ایجاد شده بوسیله صدمه حاد نخاعی ،داروی کمکی در
درمان پنومونی کاربرد دارد.

مقدار و نحوه مصرف دارو :

دارو را طبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
دوز متیل پردنیزولون استات بر اساس نوع بیماری  ،توسط پزشک شما تعیین می شود.
دوز معمول این دارو برای بیماری های مختلف  ،معموال  10-80میلی گرم عضالنی ،هر1-2
هفته می باشد.

موارد منع مصرف:

درحساسیت مفرط به اجزای فرآورده های کورتیکواستروئید،عفونت قارچی سیستمیک ،
در نوزادان نارس ،صدمات مغزی ،تزریق وریدی و تزریق داخل فضای مغزی-نخاعی منع
مصرف دارد.

هشدارها و احتیاطات :

استرویید ها از جمله متیل پردنیزولون استات می توانند باعث تضعیف سیستم ایمنی
شوند .در صورت ابتال به بیماری یا وجود هر گونه عفونت قبل از مصرف دارو با پزشک
خود مشورت نمایید.
زخم گوارشی ،بیماری کلیوی  ،فشار خون باال،پوکی استخوان،دیابت،اختالالت
ترومبوآمبولیک،حمالت تشنجی  ،میاستنی گراو  ،نارسایی قلبی ،سل  ،کم کاری تیروئید ،
سیروز کبدی ،بی ثباتی روانی ،کولیت اولسراتیو ،عفونت هرپس سیمپلکس چشمی.

بارداری و شیردهی:

تداخالت دارویی :
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درصورتی که باردار هستید یا قصد بارداری دارید قبل از مصرف دارو با پزشک خود
مشورت نمایید.
رده بندی  :FDAرده C
مصرف آمپول متیل پردنیزولون استات در دوران بارداری تنها در صورتی مجاز است که
مزیت این دارو نسبت به ریسک خطرات احتمالی آن در جنین قابل توجیه باشد.
مصرف پردنیزولون در شیردهی با احتیاط صورت گیرد زیرا می تواند در شیر مادر ترشح
شود.
درصورت مصرف هر گونه داروی دیگر پزشک خود را آگاه سازید.
این تداخالت می تواند شامل داروهای ذیل باشد:
داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
واکسن ها
داروهای ضد تشنج( مانند باربیتورات ها ،فنی تویین ،کاربامازپین)
داروهای ضد سل(مانند ریفامپین،ایزونیازید)
داروهای ضد هپاتیت  Cو ایدز (نویراپین ،افاویرنز ،ریتوناویر و نلفیناویر )
داروهای ضد قارچ(کتوکونازول ،ایتراکونازول) و آنتی بیوتیک ها(مانند اریترومایسین)
داروهای ضدبارداری و استروژن ها
داروهای کاهنده ی قند خون و انسولین

عوارض جانبی :

مانند همه ی دارو های دیگر ،متیل پردنیزولون استات می تواند عوارض ناخواسته ای به
دنبال داشته باشد ،گرچه همه ی مصرف کنندگان این دارو این عوارض را تجربه نمی کنند.
عوارض جانبی شایع این دارو شامل:
احساس سرخوشی،بی خوابی  ،سردرد ،عصبانیت  ،بیقراری
افزایش فشار خون  ،آریتمی ،ایست قلبی کشنده و کالپس گردش خون (به دنبال دوزهای
بزرگ و تزریق وریدی سریع) ،ترومبوآمبولی و ترومبوفلبیت
تاخیر در بهبود زخم،آکنه،بثورات پوستی ،هیرسوتیسم
آب مروارید ،گلوکوم
افزایش اشتها،تهوع،استفراغ،پانکراتیت
کاهش پتاسیم خون ،افزایش قندخون ،توقف رشد در کودکان ،عدم تحمل کربوهیدرات،
هیپوکلسمی
ضعف عضالنی – اسکلتی  ،استئوپروز
بی نظمی قاعدگی
سایر عوارض :بی کفایتی حاد غده فوق کلیوی ممکن است با افزایش استرس (عفونت،
جراحی ،ضربه) یا قطع ناگهانی مصرف دارو بعد از مصرف طوالنی مدت آن بروز کند،ابتال
به عفونتها.

شرایط نگهداری دارو:

دارو را در دمای کمتر از  30درجه سانتیگراد نگهداری واز یخ زدگی محافظت نمایید.
دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .
ساخت شركت داروسازي ابوريحان (سهامی عام)
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