
ДЕКА-ДУРАБОЛИН
(нандролон деканоат)

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВОТО
Дека-Дураболин(Инжекционен разтвор на нандролон деканоат)

Молекулна формула: C28Х44О3

Химическо име: 3-оксо-естр-4-ен-17β-ил деканоат
Молекулна маса: 428,7 Cas. №: 360-70-3

Deca-Durabolin е андрогенен маслен препарат за интрамускулно приложение.

ОПИСАНИЕ

Нандролон деканоатът е бял до кремаво бял кристален прах. Той е практически неразтворим във вода, но е 
свободно разтворим в хлороформ, етанол, етер, нелетъчни масла и естери.

Deca-Durabolin се предлага в 1 ml предварително напълнени спринцовки, съдържащи 1 ml светложълта маслена течност.

Състав

Всеки ml Deca-Durabolin съдържа 50 mg от активната съставка нандролон деканоат. Продуктът съдържа 
също неактивните съставки бензилов алкохол (0,1 ml) и арахисово (фъстъчено) масло, съставляващи 
обема.

ФАРМАКОЛОГИЯ

Фармакодинамични свойства

Deca-Durabolin е инжекционен анаболен препарат. Фармакологично активното вещество е нандролон. 
Деканоатният естер дава на препарата продължителност на действие от около три седмици след 
инжектирането.

Нандролонът е химически свързан с мъжкия хормон. В сравнение с тестостерона, той има повишена анаболна и 
намалена андрогенна активност. Това е доказано в биотестове при животни и е обяснено с изследвания на 
рецепторното свързване. Ниската андрогенност на нандролон е потвърдена при клинична употреба. При хората 
е доказано, че Deca-Durabolin влияе положително на калциевия метаболизъм и увеличава костната маса при 
остеопороза. Съобщава се, че при жени с дисеминиран карцином на млечната жлеза Deca-Durabolin 
предизвиква обективна регресия в продължение на много месеци. Освен това, Deca-Durabolin има действие за 
пестене на азот. Този ефект върху протеиновия метаболизъм е установен чрез метаболитни изследвания и се 
използва терапевтично при състояния, при които съществува протеинов дефицит, като например по време на 
хронични инвалидизиращи заболявания и след тежка операция и тежка травма.

TITLE - NANDROLONE DECANOATE / DECA-DURABOLIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN BULGARIAN

Source : GP2U Telehealth

www.911globalmeds.com/buy-nandrolone-decanoate-deca-metadec-online
https://gp2u.com.au/static/pdf/D/DECA-DURABOLIN-PI.pdf


Deca-Durabolin служи като поддържащо допълнение към специфични терапии и диетични мерки, както и при 
парентерално хранене.

Андрогенните ефекти (напр. вирилизация) са относително редки при препоръчваните дози. 
Нандролонът няма С17алфа-алкилова група, която е свързана с появата на чернодробна 
дисфункция и холестаза.

Фармакокинетични свойства

Абсорбция
Нандролон деканоат се освобождава бавно от мястото на инжектиране в кръвта с полуживот от 6 дни.

Разпределение

В кръвта естерът бързо се хидролизира до нандролон с период на полуразпад от един час или по-малко. 
Комбинираният процес на хидролиза, разпределение и елиминиране на нандролон има среден полуживот от 
приблизително 4 часа.

Метаболизъм и екскреция
Нандролон се метаболизира от черния дроб. 19-норандростерон, 19-норетиохоланолон и 19-
норепиандростерон са идентифицирани като метаболити в урината. Не е известно дали тези 
метаболити проявяват фармакологично действие.

ПОКАЗАНИЯ

• Остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност и анемия на хронична бъбречна недостатъчност.

• За палиативно лечение на неоперабилен карцином на млечната жлеза.
• Остеопороза (при която естрогенната терапия е противопоказана).
• Апластична анемия.
• Пациенти на продължително лечение с кортикостероиди.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Бременност.
• Кърмене.
• Известен или предполагаем карцином на простатата или карцином на млечната жлеза при мъжете.

• Свръхчувствителност към активното вещество, нандролон деканоат или някое от помощните вещества, 
включително арахисово масло. Поради това Deca-Durabolin е противопоказан при пациенти, алергични към 
фъстъци и соя (вж.ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

• Нефроза или нефротичната фаза на нефрита.
• Чернодробно заболяване с нарушена екскреция на билирубин.

• Сърдечна недостатъчност.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

• Препоръчителните дози не трябва да се превишават.
• Ако се появят признаци на вирилизация, трябва да се обмисли прекратяване на лечението.
• Инжекцията Deca-Durabolin не трябва да се прилага, ако пациентът е под влияние на 

хепарин.
• Анаболните стероиди трябва да се използват с повишено внимание при пациенти с доброкачествена хипертрофия на простатата.

• Има редки съобщения за хепатоцелуларни неоплазми и чернодробна пелиоза във връзка с 
продължителна терапия с андрогенни анаболни стероиди.

• Deca-Durabolin съдържа 100 mg бензилов алкохол на mL разтвор и не трябва да се дава на деца 
под 3 години, включително недоносени бебета или новородени. Бензиловият алкохол може да 
причини токсични и анафилактоидни реакции при кърмачета и деца до 3 години.

• Няма достатъчно данни за употребата на Deca-Durabolin при деца. Безопасността и 
ефикасността не са определени.
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• Deca-Durabolin съдържа масло от арахис (фъстъци) и не трябва да се приема/прилага от пациенти, за които 
е известно, че са алергични към фъстъци. Тъй като съществува възможна връзка между алергия към 
фъстъци и алергия към соя, пациентите със соева алергия трябва също да избягват Deca-Durabolin (вж. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

• Пациентите със следните състояния трябва да бъдат наблюдавани:
- латентна или явна сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност или дисфункция, хипертония, епилепсия 

или мигрена (или анамнеза за тези състояния), тъй като анаболните стероиди понякога могат да предизвикат 
задържане на сол и течности;
анамнеза за инфаркт на миокарда или хронично артериално заболяване. Тъй като серумният холестерол 
може да се увеличи или намали по време на терапия с андроген, е необходимо повишено внимание при 
прилагане на такива пациенти. Серийните определяния на серумния холестерол са важни.
диабет – ВжВзаимодействия с други лекарства;
непълен растежен растеж, тъй като анаболните стероиди във високи дози могат да ускорят затварянето 
на епифизата;
скелетни метастази на рак на гърдата; тези пациенти могат да развият хиперкалциемия и 
хиперкалциурия спонтанно, като в този случай Deca-Durabolin трябва да се преустанови и 
хиперкалциемията да се лекува по подходящ начин. Ако нивата на калций се върнат към нормалното, 
терапията с анаболни стероиди може да бъде възобновена;
дисфункция на черния дроб.

-

-
-

-

-

• Предписващите трябва да внимават, че Deca-Durabolin няма да бъде използван неправилно и трябва да са наясно, че 
някои хора могат да проявяват поведение при търсене на наркотици. Злоупотребата с анаболни вещества за 
подобряване на способностите при спорт носи следните сериозни рискове за здравето и трябва да се обезкуражава: 
задържане на вода; атрофия на тестисите и инхибиране на сперматогенезата при мъже; олигоменорея и вирилизация, 
наблюдавани като дрезгав глас, акне и хирзутизъм при жените; пелиоза хепатит или друга хепатотоксичност (вж
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ).

Ефекти върху плодовитостта

Стандартни проучвания за плодовитост и ранно ембрионално развитие при възрастни животни не са 
провеждани с нандролон деканоат.

Употреба по време на бременност (Категория D)

Противопоказан. Анаболните стероиди и други вещества с андрогенни ефекти могат да имат вирилизиращ 
ефект върху плода.

Използване при кърмене

Противопоказан. Анаболните стероиди могат да имат вирилизиращ ефект върху новороденото и количеството 
нандролон естери, екскретирани в кърмата, е неизвестно.

Канцерогенност

Не са провеждани проучвания за канцерогенните ефекти на нандролон деканоат при животни.

Генотоксичност

Не са провеждани проучвания за генотоксичните ефекти на нандролон деканоат.

Взаимодействия с други лекарства

• Антикоагуланти: Анаболните стероиди могат да повишат чувствителността към пероралните антикоагуланти. Може 
да се наложи намаляване на дозата на антикоагулантите, за да се поддържа протромбиновото време на желаното 
терапевтично ниво. Пациентите, получаващи перорална антикоагулантна терапия, се нуждаят от внимателно 
наблюдение, особено при започване или спиране на анаболите.

• Инсулин и други хипогликемични средства: при пациенти с диабет метаболитните ефекти на анаболите могат 
да намалят кръвната захар и по този начин да намалят нуждите от инсулин и други хипогликемични средства.
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Ефекти върху лабораторните изследвания

• Анаболите могат да намалят нивата на протеин-свързания йод (PBI), капацитета на свързване на тироксина и 
усвояването на радиоактивен йод.

• Анаболите могат да причинят промени в теста за глюкозен толеранс и теста за метирапон (функциониране на 
хипофизата).

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЕФЕКТИ

Нежеланите ефекти зависят от дозата, интервала на дозиране и индивидуалната чувствителност. Неблагоприятните 
ефекти се дължат на андрогенната активност на препарата.

Системен орган
клас често срещани Нечести Рядко

Общ Задържане на вода

ендокринни Вирилизация (в
жени*) показано като:
дрезгавост
акне
хирзутизъм
повишена/намалена
либидото.

Инхибиране на сперматогенезата 
Олигоспермия
Атрофия на тестисите
импотентност
гинекомастия
Повишена честота на ерекции 
Увеличен размер на пениса 
(предпубертетни момчета)
Хипертрофия на клитора Повишен 
растеж на пубисното окосмяване 
Олигоменорея
аменорея

Метаболитни Хиперлипидемия
Намален серумен HDL холестерол

Хематологични Повишен хемоглобин до 
необичайно високи нива

Сърдечно-съдови Хипертония
Стомашно-чревни гадене
Хепатобилиарна Ненормален черен дроб

функция
жълтеница
Пелиоза
хепатит

Пикочо-половата система Епидидимит
Раздразнителност на пикочния мехур

Намален поток на урина
Доброкачествена хипертрофия на простатата 

Приапизъм

Мускулно-скелетна Преждевременно затваряне на епифизата 
(при деца)

кожа и
Придатъци

Акне Мазна кожа

Мазна коса
Обрив
Сърбеж
Екзантема
Уртикария при

място на инжектиране

фурункулоза
(* При високи дози, продължително лечение и често приложение, признаци на вирилизация могат да се появят при жени, които са 
чувствителни към хормонално лечение. Ако се появят признаци на вирилизация, трябва да се обмисли прекъсване на лечението. 
Дрезгавостта може да бъде първият признак на промени в гласа, които може да бъде дълготраен и понякога необратим.)
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ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Deca-Durabolin трябва да се прилага само чрез дълбока интрамускулна инжекция. Флаконите и ампулите са предназначени 
само за еднократна употреба.

• Бъбречни състояния като остра бъбречна недостатъчност и хронична бъбречна недостатъчност: 25-50 mg на всеки 2-3 
седмици. Първоначално може да са необходими по-високи дози (50 mg всяка седмица).

• За палиативно лечение на неоперабилен карцином на млечната жлеза: 50 mg на всеки 2-3 седмици.
• Остеопороза (при която естрогенната терапия е противопоказана):50 mg на всеки 2-3 седмици.
• За пациенти на продължително лечение с кортикостероиди: 50 mg на всеки 2-3 седмици.
• NB За оптимален анаболен ефект е необходимо да се прилагат адекватни количества 

витамини, минерали и протеини в богата на калории диета.
• За лечение на анемия:

о
о

Апластична анемия: 50-150 mg всяка седмица.
Анемия на хронична бъбречна недостатъчност: 100 mg за жени, 200 mg за мъже веднъж седмично.

След задоволително подобрение или нормализиране на кръвната картина, лечението трябва да се 
преустанови постепенно въз основа на редовно проследяване на хематологичните параметри. Ако 
възникне рецидив по всяко време, докато дозата се намалява или след спиране на лечението, трябва да 
се обмисли възстановяване на терапията.

Началото на терапевтичния ефект може да варира значително при пациентите. Ако не настъпи задоволителен 
отговор след 3-6 месеца лечение, приложението трябва да се преустанови.

Педиатрични пациенти:Deca-Durabolin не се препоръчва при педиатрични пациенти (вжПРЕДПАЗНИ МЕРКИ).

ПРЕДОЗИРАНЕ

Няма специфични препоръки за управление на предозиране с Deca-Durabolin. Острата 
интрамускулна токсичност на естерите на нандролон е много ниска.

ПРЕДСТАВЯНЕ И УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Deca-Durabolin Orgaject 50 mg/ml инжекционен разтвор (AUST R 10655): 1 ml в стъклена спринцовка за еднократна 
употреба.

Да се   съхранява под 250C и предпазвайте от светлина.

ИМЕ И АДРЕС НА СПОНСОРА
Merck Sharp & Dohme (Австралия) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Австралия

Merck Sharp & Dohme (Нова Зеландия) Ltd 
Пощенска кутия 99 851
Нов пазар
Окланд 1149
Нова Зеландия

ОТРОВЕН ГРАФИК НА ЛЕКАРСТВОТО

Приложение 4 – Лекарства, отпускани само по лекарско предписание
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ДАТА НА ОДОБРЕНИЕ

Дата на одобрение на TGA: 22 февруари 2007 г. Дата на 
последното изменение: 06 октомври 2011 г.

Предоставената информация се отнася само за Deca-Durabolin 50 mg и не трябва да се използва 
във връзка с друг продукт, който също може да съдържа същата активна съставка.
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