
DECA-DURABOLIN
(decanoat de nandrolon)

NUMELE MEDICAMENTULUI
Deca-Durabolin(Soluție injectabilă de nandrolon decanoat)

Formula moleculară: C28H44O3

Denumire chimică: decanoat de 3-oxo-estr-4-en-17β-il
Masa moleculara: 428,7 Cas. Nr: 360-70-3

Deca-Durabolin este un preparat uleios androgen pentru administrare intramusculară.

DESCRIERE

Decanoatul de nandrolonă este o pulbere cristalină de culoare albă până la alb crem. Este practic insolubil în apă, 
dar este liber solubil în cloroform, etanol, eter, uleiuri fixe și esteri.

Deca-Durabolin vine în seringi preumplute de 1 ml care conțin 1 ml de lichid uleios galben deschis.

Compoziţie

Fiecare ml de Deca-Durabolin conține 50 mg de ingredient activ nandrolon decanoat. Produsul conține, 
de asemenea, ingredientele inactive alcool benzilic (0,1 ml) și ulei de arahide (arahide) care formează 
volumul.

FARMACOLOGIE

Proprietăți farmacodinamice

Deca-Durabolin este un preparat anabolic injectabil. Substanța activă farmacologic este nandrolona. 
Esterul decanoat conferă preparatului o durată de acțiune de aproximativ trei săptămâni după injectare.

Nandrolona este legată chimic de hormonul masculin. În comparație cu testosteronul, are o activitate 
anabolică îmbunătățită și o activitate androgenă redusă. Acest lucru a fost demonstrat în biotestele pe 
animale și explicat prin studii de legare la receptor. Androgenitatea scăzută a nandrolonului este 
confirmată în utilizarea clinică. La om, sa demonstrat că Deca-Durabolin influențează pozitiv metabolismul 
calciului și crește masa osoasă în osteoporoză. La femeile cu carcinom mamar diseminat, s-a raportat că 
Deca-Durabolin produce regresii obiective timp de mai multe luni. În plus, Deca-Durabolin are o acțiune de 
economisire a azotului. Acest efect asupra metabolismului proteinelor a fost stabilit prin studii metabolice 
și este utilizat terapeutic în condițiile în care există o deficiență de proteine, cum ar fi în timpul bolilor 
cronice debilitante și după intervenții chirurgicale majore și traume severe.
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Deca-Durabolin servește ca un adjuvant de susținere la terapii specifice și măsuri dietetice, precum și la nutriția 
parenterală.

Efectele androgene (de exemplu virilizarea) sunt relativ mai puțin frecvente la dozele 
recomandate. Nandrolonului îi lipsește gruparea C17alfa-alchil care este asociată cu apariția 
disfuncției hepatice și a colestazei.

Proprietăți farmacocinetice

Absorbţie
Decanoatul de nandrolon este eliberat lent de la locul injectării în sânge, cu un timp de înjumătățire de 6 zile.

Distributie
În sânge, esterul este hidrolizat rapid în nandrolonă cu un timp de înjumătățire de o oră sau mai puțin. Procesul 
combinat de hidroliză și distribuția și eliminarea nandrolonului are un timp mediu de înjumătățire de 
aproximativ 4 ore.

Metabolismul și excreția
Nandrolonul este metabolizat de ficat. 19-Norandrosteron, 19-noretiocolanolon și 19-
norepiandrosteron au fost identificați ca metaboliți în urină. Nu se știe dacă acești metaboliți 
prezintă o acțiune farmacologică.

INDICAȚII

• Insuficiență renală acută, insuficiență renală cronică și anemie de insuficiență renală cronică.
• Pentru tratamentul paliativ al carcinomului mamar inoperabil.
• Osteoporoza (unde este contraindicata terapia cu estrogeni).
• Anemie aplastică.
• Pacienți în tratament de lungă durată cu corticosteroizi.

CONTRAINDICAȚII

• Sarcina.
• Alăptarea.
• Carcinom de prostată sau carcinom mamar cunoscut sau suspectat la bărbați.
• Hipersensibilitate la substanța activă, nandrolon decanoat sau la oricare dintre excipienți, 

inclusiv uleiul de arahide. Prin urmare, Deca-Durabolin este contraindicat la pacienții alergici 
la arahide și soia (veziPRECAUȚII).

• Nefroza sau faza nefrotică a nefritei.
• Boală hepatică cu excreție alterată a bilirubinei.
• Infarct.

PRECAUȚII

• Dozele recomandate nu trebuie depășite.
• Dacă apar semne de virilizare, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului.
• Injecția cu Deca-Durabolin nu trebuie administrată dacă pacientul este sub influența 

heparinei.
• Steroizii anabolizanți trebuie utilizați cu precauție la pacienții cu hipertrofie benignă de prostată.
• Au existat raportări rare de neoplasme hepatocelulare și pelioză hepatică în asociere cu terapia 

cu steroizi androgeni-anabolizanți pe termen lung.
• Deca-Durabolin conține 100 mg alcool benzilic per ml de soluție și nu trebuie administrat 

copiilor mai mici de 3 ani, inclusiv prematurilor sau nou-născuților. Alcoolul benzilic poate 
provoca reacții toxice și reacții anafilactoide la sugari și copii cu vârsta de până la 3 ani.

• Nu sunt disponibile date suficiente despre utilizarea Deca-Durabolin la copii. Siguranța și eficacitatea 
nu au fost determinate.
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• Deca-Durabolin conține ulei de arahide (arahide) și nu trebuie administrat/aplicat de către pacienții 
despre care se știe că sunt alergici la arahide. Deoarece există o posibilă relație între alergia la 
arahide și alergia la soia, pacienții cu alergie la soia ar trebui să evite și Deca-Durabolin (vezi 
CONTRAINDICAȚII).

• Pacienții cu următoarele afecțiuni trebuie monitorizați:
- insuficiență cardiacă latentă sau evidentă, insuficiență sau disfuncție renală, hipertensiune arterială, 

epilepsie sau migrenă (sau antecedente ale acestor afecțiuni), deoarece steroizii anabolizanți pot induce 
ocazional retenția de sare și lichide;
antecedente de infarct miocardic sau boală arterială cronică. Deoarece colesterolul seric poate 
crește sau scădea în timpul terapiei cu androgeni, este necesară prudență în administrarea 
acestor pacienți. Determinările în serie ale colesterolului seric sunt importante.
diabet zaharat - VeziInteracțiuni cu alte medicamente;
creșterea statură incompletă, deoarece steroizii anabolizanți în doze mari pot accelera 
închiderea epifizare;
metastazele scheletice ale cancerului de sân; acești pacienți pot dezvolta spontan 
hipercalcemie și hipercalciurie, caz în care Deca-Durabolin trebuie întrerupt și 
hipercalcemia tratată corespunzător. Dacă nivelurile de calciu revin la normal, terapia 
cu steroizi anabolizanți poate fi reluată;
disfuncție hepatică.

-

-
-

-

-

• Medicii care prescriu medicamente ar trebui să aibă grijă ca Deca-Durabolin să nu fie utilizat în mod necorespunzător 
și ar trebui să fie conștienți de faptul că unele persoane pot manifesta un comportament de căutare de droguri. 
Utilizarea abuzivă a substanțelor anabolice pentru a spori capacitatea în sport prezintă următoarele riscuri grave 
pentru sănătate și trebuie descurajată: retenție de apă; atrofia testiculară și inhibarea spermatogenezei la bărbați; 
oligomenoree și virilizare, văzute ca răgușeală, acnee și hirsutism la femei; pelioză hepatică sau altă hepatoxicitate 
(veziEFECTE ADVERSE).

Efecte asupra fertilităţii

Studiile standard de fertilitate și dezvoltare embrionară timpurie la animale adulte nu au fost efectuate cu 
decanoat de nandrolon.

Utilizare în sarcină (categoria D)

Contraindicat. Steroizii anabolizanți și alte substanțe cu efecte androgenice pot avea un efect 
virilizant asupra fătului.

Utilizare în alăptare

Contraindicat. Steroizii anabolizanți pot avea un efect virilizant asupra nou-născutului, iar cantitatea de esteri de 
nandrolon excretată în laptele matern este necunoscută.

Carcinogenitate

Nu au fost efectuate studii privind efectele carcinogene ale decanoatului de nandrolon la animale.

Genotoxicitatea

Nu au fost efectuate studii privind efectele genotoxice ale decanoatului de nandrolon.

Interacțiuni cu alte medicamente

• Anticoagulante: Steroizii anabolizanți pot crește sensibilitatea la anticoagulantele orale. Doza de 
anticoagulante poate fi redusă pentru a menține timpul de protrombină la nivelul terapeutic dorit. 
Pacienții care primesc terapie anticoagulantă orală necesită o monitorizare atentă, mai ales atunci când 
medicamentele anabolice sunt începute sau oprite.

• Insulina și alți agenți hipoglicemianți: la pacienții diabetici, efectele metabolice ale 
anabolizantelor pot scădea glicemia și, prin urmare, scădea necesarul de insulină și alți 
agenți hipoglicemici.
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Efecte asupra testelor de laborator

• Anabolicele pot scădea nivelurile de iod legat de proteine   (PBI), capacitatea de legare a tiroxinei și 
absorbția de iod radioactiv.

• Anabolicele pot provoca modificări ale testului de toleranță la glucoză și testului de metirapone (funcționarea 
hipofizară).

EFECTE ADVERSE

Efectele adverse depind de doză, intervalul dintre doze și sensibilitatea individuală. Efectele adverse se 
datorează activității androgenice a preparatului.

Sistemul de organe
Clasă Uzual Mai puțin frecvente Rar

General Retentie de apa
Endocrin Virilizare (în

femele*) prezentate ca:
răguşeală
acnee
hirsutism
crescut/scăzut
libido.

Inhibarea spermatogenezei 
Oligospermiei
Atrofie testiculară
Impotenţă
Ginecomastie
Frecvența crescută a erecțiilor 
Creșterea dimensiunii penisului (băieți 
prepubescenți)
Hipertrofia clitorisului Creșterea 
crescută a părului pubian 
Oligomenoree
amenoree

Metabolic Hiperlipidemie
Scăderea colesterolului HDL seric

hematologice Creșterea hemoglobinei la 
niveluri anormale ridicate

Cardiovascular Hipertensiune

Gastrointestinal Greaţă
hepatobiliare Ficat anormal

funcţie
Icter
Pelioza
hepatită

Genito-urinar Epididimita
Iritabilitatea vezicii urinare

Reducerea fluxului de urină
Hipertrofie benignă de prostată 
Priapism

Musculo-scheletice Închiderea epifizară prematură 
(la copii)

piele și
Anexe

Acnee Piele grasă
Păr gras
Eczemă

Prurit
Exantem
Urticarie la
locul de injectare
Furunculoza

(* La doze mari, tratament pe termen lung și administrare frecventă, pot apărea semne de virilizare la femeile care sunt 
sensibile la tratamentul hormonal. Dacă apar semne de virilizare, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului. 
Răgușeala poate fi primul semn al modificărilor vocii care poate fi de lungă durată și uneori ireversibilă.)
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DOZAJ SI ADMINISTRARE

Deca-Durabolin trebuie administrat numai prin injecție intramusculară profundă. Flacoanele și fiolele sunt destinate 
doar pentru o singură utilizare.

• Afecțiuni renale, cum ar fi insuficiența renală acută și insuficiența renală cronică: 25-50 mg la 2-3 
săptămâni. Inițial, pot fi necesare doze mai mari (50 mg pe săptămână).

• Pentru tratamentul paliativ al carcinomului mamar inoperabil: 50 mg la fiecare 2-3 săptămâni.
• Osteoporoza (unde este contraindicata terapia cu estrogeni):50 mg la fiecare 2-3 săptămâni.
• Pentru pacienții care urmează un tratament pe termen lung cu corticosteroizi: 50 mg la fiecare 2-3 săptămâni.

• NB Pentru un efect anabolic optim este necesar să se administreze cantități adecvate de vitamine, 
minerale și proteine   într-o dietă bogată în calorii.

• Pentru tratamentul anemiei:
o
o

Anemia aplastică: 50-150 mg în fiecare săptămână.
Anemia cu insuficienta renala cronica: 100 mg pentru femei, 200 mg pentru bărbați o dată pe săptămână.

După o ameliorare satisfăcătoare sau o normalizare a tabloului de sânge roșu, tratamentul trebuie 
întrerupt treptat, pe baza monitorizării regulate a parametrilor hematologici. În cazul în care apare o 
recidivă în orice moment în timp ce doza este redusă sau după întreruperea tratamentului, trebuie luată 
în considerare reluarea tratamentului.

Debutul unui efect terapeutic poate varia foarte mult de la un pacient la altul. Dacă nu apare un răspuns 
satisfăcător după 3-6 luni de tratament, administrarea trebuie întreruptă.

Pacienți copii:Deca-Durabolin nu este recomandat la copii și adolescenți (veziPRECAUȚII).

Supradozaj

Nu există recomandări specifice pentru gestionarea supradozajului cu Deca-Durabolin. Toxicitatea acută 
intramusculară a esterilor de nandrolon este foarte scăzută.

CONDIȚII DE PREZENTARE ȘI PĂSTRARE

Deca-Durabolin Orgaject 50 mg/ml soluție injectabilă (AUST R 10655): 1 ml într-o seringă de sticlă de unică 
folosință.

Depozitați sub 250C și protejați de lumină.

NUMELE SI ADRESA SPONSORULUI
Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Australia

Merck Sharp & Dohme (Noua Zeelandă) Ltd 
PO Box 99 851
Piață nouă
Auckland 1149
Noua Zeelanda

PROGRAMA DE OTRAVURI AL MEDICAMENTULUI

Programul 4 – Medicamente pe bază de prescripție medicală
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DATA aprobării
Data aprobării TGA: 22 februarie 2007 Data celei mai 
recente modificări: 06 octombrie 2011

Informațiile furnizate se referă numai la Deca-Durabolin 50 mg și nu trebuie utilizate în legătură cu 
niciun alt produs care poate conține, de asemenea, același ingredient activ.
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