
DECA-DURABOLIN
(nandrolondekanoat)

LÄKEMEDLETS NAMN
Deca-Durabolin(Injektionslösning av nandrolondekanoat)

Molekylformel: C28H44O3

Kemiskt namn: 3-oxo-estr-4-en-17β-yldekanoat
Molekylmassa: 428,7 Cas. Nr: 360-70-3

Deca-Durabolin är ett androgent oljigt preparat för intramuskulär administrering.

BESKRIVNING

Nandrolondekanoat är ett vitt till krämvitt, kristallint pulver. Det är praktiskt taget olösligt i vatten 
men är fritt lösligt i kloroform, etanol, eter, fixerade oljor och estrar.

Deca-Durabolin kommer i 1 ml förfyllda sprutor innehållande 1 ml ljusgul oljig vätska.

Sammansättning

Varje ml Deca-Durabolin innehåller 50 mg av den aktiva ingrediensen nandrolondekanoat. Produkten 
innehåller även de inaktiva ingredienserna bensylalkohol (0,1 ml) och jordnötsolja som utgör volymen.

FARMAKOLOGI

Farmakodynamiska egenskaper

Deca-Durabolin är ett injicerbart anabolt preparat. Den farmakologiskt aktiva substansen är 
nandrolon. Dekanoatestern ger preparatet en verkningstid på cirka tre veckor efter injektion.

Nandrolon är kemiskt relaterat till det manliga hormonet. Jämfört med testosteron har det en 
förbättrad anabol och en minskad androgen aktivitet. Detta har visats i djurbioanalyser och förklarats 
av receptorbindningsstudier. Den låga androgeniciteten av nandrolon bekräftas i klinisk användning. 
Hos människan har Deca-Durabolin visat sig positivt påverka kalciummetabolismen och öka 
benmassan vid osteoporos. Hos kvinnor med spritt bröstkarcinom har Deca-Durabolin rapporterats 
ge objektiva regressioner under många månader. Dessutom har Deca-Durabolin en 
kvävebesparande verkan. Denna effekt på proteinmetabolism har fastställts genom metaboliska 
studier och används terapeutiskt under tillstånd där proteinbrist existerar, såsom under kroniska 
försvagande sjukdomar och efter större operationer och allvarliga trauman.
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Deca-Durabolin fungerar som ett stödjande komplement till specifika terapier och dietåtgärder samt 
parenteral näring.

Androgena effekter (t.ex. virilisering) är relativt ovanliga vid rekommenderade doser. 
Nandrolon saknar C17alfa-alkylgruppen som är associerad med förekomsten av 
leverdysfunktion och kolestas.

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Nandrolondekanoat frigörs långsamt från injektionsstället till blodet med en halveringstid på 6 dagar.

Distribution
I blodet hydrolyseras estern snabbt till nandrolon med en halveringstid på en timme eller mindre. Den kombinerade 
processen för hydrolys och distribution och eliminering av nandrolon har en genomsnittlig halveringstid på cirka 4 
timmar.

Metabolism och utsöndring
Nandrolon metaboliseras av levern. 19-norandrosteron, 19-noretiokolanolon och 19-
norepiandrosteron har identifierats som metaboliter i urinen. Det är inte känt om dessa 
metaboliter uppvisar en farmakologisk verkan.

INDIKATIONER

• Akut njursvikt, kronisk njurinsufficiens och anemi vid kronisk njursvikt.
• För palliativ behandling av inoperabelt bröstkarcinom.
• Osteoporos (där östrogenbehandling är kontraindicerad).
• Aplastisk anemi.
• Patienter på långtidsbehandling med kortikosteroider.

KONTRAINDIKATIONER

• Graviditet.
• Laktation.
• Känt eller misstänkt prostatakarcinom eller bröstkarcinom hos män.
• Överkänslighet mot den aktiva substansen, nandrolondekanoat, eller något av hjälpämnena, inklusive 

jordnötsolja. Deca-Durabolin är därför kontraindicerat hos patienter som är allergiska mot jordnötter 
och soja (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

• Nefros eller den nefrotiska fasen av nefrit.
• Leversjukdom med nedsatt utsöndring av bilirubin.
• Hjärtfel.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

• De rekommenderade doserna bör inte överskridas.
• Om tecken på virilisering utvecklas bör avbrytande av behandlingen övervägas.
• Deca-Durabolin-injektionen ska inte ges om patienten är påverkad av heparin.

• Anabola steroider bör användas med försiktighet hos patienter med benign prostatahypertrofi.
• Det har förekommit sällsynta rapporter om hepatocellulära neoplasmer och leverpelios i samband med 

långtidsbehandling med androgen-anabola steroider.
• Deca-Durabolin innehåller 100 mg bensylalkohol per ml lösning och får inte ges till barn 

yngre än 3 år, inklusive för tidigt födda barn eller nyfödda. Bensylalkohol kan orsaka 
toxiska reaktioner och anafylaktoida reaktioner hos spädbarn och barn upp till 3 år.

• Det finns inga tillräckliga data om användningen av Deca-Durabolin hos barn. Säkerhet och 
effekt har inte fastställts.
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• Deca-Durabolin innehåller jordnötsolja och bör inte tas/appliceras av patienter som är kända för att 
vara allergiska mot jordnöt. Eftersom det finns ett möjligt samband mellan allergi mot jordnötter och 
allergi mot soja, bör patienter med sojaallergi också undvika Deca-Durabolin (se 
KONTRAINDIKATIONER).

• Patienter med följande tillstånd bör övervakas:
- latent eller uppenbar hjärtsvikt, njursvikt eller dysfunktion, hypertoni, epilepsi eller 

migrän (eller en historia av dessa tillstånd), eftersom anabola steroider ibland kan 
inducera salt- och vätskeretention;
historia av hjärtinfarkt eller kronisk artärsjukdom. Eftersom serumkolesterol kan öka 
eller minska under androgenbehandling krävs försiktighet vid administrering till 
sådana patienter. Seriella bestämningar av serumkolesterol är viktiga.
diabetes - SeInteraktioner med andra läkemedel;
ofullständig staturell tillväxt, eftersom anabola steroider i höga doser kan påskynda 
epifysstängning;
skelettmetastaser av bröstcancer; dessa patienter kan utveckla hyperkalcemi och 
hyperkalciuri spontant, i vilket fall Deca-Durabolin bör avbrytas och hyperkalcemin 
behandlas på lämpligt sätt. Om kalciumnivåerna återgår till det normala kan 
behandlingen med anabola steroider återupptas;
leverdysfunktion.

-

-
-

-

-

• Förskrivare bör vara försiktiga med att Deca-Durabolin inte kommer att missbrukas och bör vara 
medvetna om att vissa individer kan uppvisa ett drogsökande beteende. Missbruk av anabola 
ämnen för att förbättra förmågan inom idrott medför följande allvarliga hälsorisker och bör 
avrådas: vattenretention; testikelatrofi och hämning av spermatogenes hos män; oligomenorré 
och virilisering, ses som heshet, akne och hirsutism hos kvinnor; peliosis hepatis eller annan 
hepatoxicitet (seBIVERKNINGAR).

Effekter på fertilitet

Standardstudier på fertilitet och tidig embryonal utveckling på vuxna djur har inte utförts med 
nandrolondekanoat.

Användning under graviditet (kategori D)

Kontraindicerat. Anabola steroider och andra substanser med androgen effekt kan ha en viriliserande 
effekt på fostret.

Använd vid amning

Kontraindicerat. Anabola steroider kan ha en viriliserande effekt på nyfödd och mängden 
nandrolonestrar som utsöndras i bröstmjölk är okänd.

Cancerframkallande egenskaper

Studier på de cancerframkallande effekterna av nandrolondekanoat på djur har inte utförts.

Genotoxicitet

Studier av de genotoxiska effekterna av nandrolondekanoat har inte utförts.

Interaktioner med andra läkemedel

• Antikoagulantia: Anabola steroider kan öka känsligheten för orala antikoagulantia. Doseringen av 
antikoagulantia kan behöva minskas för att bibehålla protrombintiden på önskad terapeutisk 
nivå. Patienter som får oral antikoagulantia kräver noggrann övervakning, särskilt när anabola 
läkemedel påbörjas eller stoppas.

• Insulin och andra hypoglykemiska medel: hos diabetespatienter kan de metaboliska effekterna av 
anabola läkemedel minska blodsockret och därmed minska behovet av insulin och andra 
hypoglykemiska medel.

RA 1235 OSSmPC 9 (ref 8.0) - 3-



Effekter på laboratorietester

• Anabola ämnen kan minska nivåerna av proteinbundet jod (PBI), tyroxinbindningsförmåga och upptag 
av radioaktivt jod.

• Anabola kan orsaka förändringar i glukostoleranstestet och metyrapontestet (hypofysens 
funktion).

BIVERKNINGAR

Biverkningar är beroende av dosering, dosintervall och individuell känslighet. De skadliga effekterna 
beror på preparatets androgena aktivitet.

Systemorgan
Klass Allmänning Ovanlig Sällsynt

Allmän Vattenretention

Endokrin Virilisering (in
honor*) visas som:
heshet
acne
hirsutism
ökat/minskat
libido.

Hämning av spermatogenes 
Oligospermia
Testikelatrofi
Impotens
Gynekomasti
Ökad frekvens av erektioner 
Ökad penisstorlek (prepubertära 
pojkar)
Hypertrofi av klitoris Ökad 
tillväxt av könshår 
Oligomenorré
Amenorré

Metabolisk Hyperlipidemi
Sänkt serum HDL-kolesterol

Hematologiska Ökat hemoglobin till 
onormala höga nivåer

Kardiovaskulär Hypertoni
Gastrointestinala Illamående

Lever och gallvägar Onormal lever
fungera
Gulsot
Pelios
hepatit

Genitourinary Epididymit
Blåsan irritabilitet
Minskat urinflöde
Benign prostatahypertrofi 
Priapism

Muskuloskeletala För tidig epifysstängning (hos 
barn)

Hud &
Bilagor

Acne Oljig hud
Flottigt hår
Utslag
Klåda
Exantem
Urtikaria kl
injektionsställe
Furunkulos

(* Vid hög dosering, långtidsbehandling och frekvent administrering kan tecken på virilisering uppträda hos kvinnor 
som är känsliga för hormonbehandling. Om tecken på virilisering uppstår bör avbrytande av behandlingen 
övervägas. Heshet kan vara det första tecknet på röstförändringar som kan vara långvarig och ibland oåterkallelig.)
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DOSERING OCH ADMINISTRERING

Deca-Durabolin ska endast administreras genom djup intramuskulär injektion. Flaskor och ampuller är endast 
avsedda för engångsbruk.

• Njursjukdomar såsom akut njursvikt och kronisk njurinsufficiens: 25-50 mg var 2-3 vecka. 
Initialt kan högre doser (50 mg varje vecka) krävas.

• För palliativ behandling av inoperabelt bröstkarcinom: 50 mg var 2-3 vecka.
• Osteoporos (där östrogenbehandling är kontraindicerad):50 mg var 2-3 vecka.
• För patienter på långtidsbehandling med kortikosteroider: 50 mg var 2-3 vecka.
• OBS För en optimal anabol effekt är det nödvändigt att administrera tillräckliga mängder 

vitaminer, mineraler och protein i en kaloririk kost.
• För behandling av anemi:

o
o

Aplastisk anemi: 50-150 mg varje vecka.
Anemi av kronisk njursvikt: 100 mg för kvinnor, 200 mg för män en gång i veckan.

Efter att en tillfredsställande förbättring eller en normalisering av den röda blodbilden har erhållits, bör 
behandlingen avbrytas gradvis på basis av regelbunden övervakning av de hematologiska parametrarna. Om 
ett återfall inträffar någon gång medan dosen reduceras eller efter att behandlingen avslutats, bör 
återinsättande av behandlingen övervägas.

Debuten av en terapeutisk effekt kan variera kraftigt mellan patienter. Om inget tillfredsställande svar inträffar 
efter 3-6 månaders behandling, bör administreringen avbrytas.

Pediatriska patienter:Deca-Durabolin rekommenderas inte till pediatriska patienter (seFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER).

ÖVERDOSERING

Det finns inga specifika rekommendationer för hantering av överdosering med Deca-Durabolin. Den akuta 
intramuskulära toxiciteten hos nandrolonestrar är mycket låg.

PRESENTATION OCH FÖRVARINGSVILLKOR

Deca-Durabolin Orgaject 50mg/ml injektionsvätska, lösning (AUST R 10655): 1 ml i en engångsspruta av 
glas.

Butik under 250C och skydda mot ljus.

SPONSORENS NAMN OCH ADRESS
Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Australien

Merck Sharp & Dohme (New Zealand) Ltd 
PO Box 99 851
Ny marknad
Auckland 1149
Nya Zeeland

GIFTSCHEMA FÖR MEDICINEN

Schema 4 – Receptbelagd medicin

RA 1235 OSSmPC 9 (ref 8.0) - 5-



DATUM FÖR GODKÄNNANDE

Datum för TGA-godkännande: 22 februari 2007 
Datum för senaste ändring: 6 oktober 2011

Den information som tillhandahålls avser endast Deca-Durabolin 50mg och bör inte användas i 
samband med någon annan produkt som också kan innehålla samma aktiva ingrediens.
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