
DECA-DURABOLIN
(nandrolon-decanoaat)

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Deca-Durabolin(Oplossing voor injectie van nandrolondecanoaat)

Molecuulformule: C28H44O3

Chemische naam: 3-oxo-estr-4-en-17β-yl decanoaat
Molecuulmassa: 428,7 Cas. Nee: 360-70-3

Deca-Durabolin is een androgene olieachtige voorbereiding voor intramusculaire toediening.

OMSCHRIJVING

Nandrolon-decanoaat is een wit tot roomwit, kristallijn poeder. Het is praktisch onoplosbaar in water, maar 
is vrij oplosbaar in chloroform, ethanol, ether, vaste oliën en esters.

Deca-Durabolin wordt geleverd in voorgevulde spuiten van 1 ml die 1 ml lichtgele olieachtige vloeistof bevatten.

Samenstelling

Elke ml Deca-Durabolin bevat 50 mg van de werkzame stof nandrolondecanoaat. Het product bevat 
ook de inactieve ingrediënten benzylalcohol (0,1 ml) en arachideolie (pindaolie) die het volume 
vormen.

FARMACOLOGIE

Farmacodynamische eigenschappen

Deca-Durabolin is een injecteerbaar anabool preparaat. De farmacologisch werkzame stof is 
nandrolon. De decanoaatester geeft het preparaat een werkingsduur van ongeveer drie weken na 
injectie.

Nandrolon is chemisch verwant aan het mannelijke hormoon. In vergelijking met testosteron heeft het een 
verhoogde anabole en een verminderde androgene activiteit. Dit is aangetoond in bioassays bij dieren en 
verklaard door receptorbindingsonderzoeken. De lage androgeniteit van nandrolon wordt bevestigd in klinisch 
gebruik. Bij de mens is aangetoond dat Deca-Durabolin een positieve invloed heeft op het calciummetabolisme 
en de botmassa bij osteoporose verhoogt. Bij vrouwen met uitgezaaid borstcarcinoom is gemeld dat Deca-
Durabolin gedurende vele maanden objectieve regressies veroorzaakt. Verder heeft Deca-Durabolin een 
stikstofbesparende werking. Dit effect op het eiwitmetabolisme is vastgesteld door metabolische studies en 
wordt therapeutisch gebruikt in omstandigheden waar een eiwittekort bestaat, zoals tijdens chronische slopende 
ziekten en na een grote operatie en ernstig trauma.

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

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 dient als ondersteunende aanvulling op specifieke therapieën en dieetmaatregelen, evenals 
parenterale voeding.

Androgene effecten (bijv. virilisatie) komen relatief weinig voor bij de aanbevolen doseringen. 
Nandrolon mist de C17alpha-alkylgroep die wordt geassocieerd met het optreden van 
leverdisfunctie en cholestase.

Farmacokinetische eigenschappen

Absorptie
Nandrolon-decanoaat komt langzaam vrij van de injectieplaats in het bloed met een halfwaardetijd van 6 dagen.

Verdeling
In het bloed wordt de ester snel gehydrolyseerd tot nandrolon met een halfwaardetijd van één uur of minder. Het 
gecombineerde proces van hydrolyse en distributie en eliminatie van nandrolon heeft een gemiddelde halfwaardetijd 
van ongeveer 4 uur.

Metabolisme en uitscheiding
Nandrolon wordt gemetaboliseerd door de lever. 19-Norandrosteron, 19-noretiocholanolon en 19-
norepiandrosteron zijn geïdentificeerd als metabolieten in de urine. Het is niet bekend of deze metabolieten 
een farmacologische werking vertonen.

INDICATIES

• Acuut nierfalen, chronische nierinsufficiëntie en bloedarmoede door chronisch nierfalen.
• Voor de palliatieve behandeling van inoperabel mammacarcinoom.
• Osteoporose (waar oestrogeentherapie gecontra-indiceerd is).
• Aplastische bloedarmoede.

• Patiënten die langdurig worden behandeld met corticosteroïden.

CONTRA-INDICATIES

• Zwangerschap.

• Borstvoeding.

• Bekend of vermoed prostaatcarcinoom of borstcarcinoom bij de man.
• Overgevoeligheid voor de werkzame stof, nandrolondecanoaat of voor één van de hulpstoffen, waaronder 

arachideolie. Deca-Durabolin is daarom gecontra-indiceerd bij patiënten die allergisch zijn voor pinda's en soja 
(zie:PREVENTIEVE MAATREGELEN).

• Nephrose of de nefrotische fase van nefritis.
• Leverziekte met verminderde bilirubine-uitscheiding.
• Hartfalen.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

• De aanbevolen doseringen mogen niet worden overschreden.
• Als zich tekenen van virilisatie ontwikkelen, moet worden overwogen om de behandeling te staken.
• De Deca-Durabolin-injectie mag niet worden gegeven als de patiënt onder invloed is van 

heparine.
• Anabole steroïden moeten met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met goedaardige prostaathypertrofie.
• Er zijn zeldzame meldingen geweest van hepatocellulaire neoplasmata en leverpeliosis in verband met 

langdurige therapie met androgene-anabole steroïden.
• Deca-Durabolin bevat 100 mg benzylalcohol per ml oplossing en mag niet worden gegeven aan 

kinderen jonger dan 3 jaar, inclusief premature baby's of pasgeborenen. Benzylalcohol kan toxische 
reacties en anafylactoïde reacties veroorzaken bij zuigelingen en kinderen tot 3 jaar.

• Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van Deca-Durabolin bij kinderen. De veiligheid en 
werkzaamheid zijn niet vastgesteld.
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• Deca-Durabolin bevat arachide-olie (pinda-olie) en mag niet worden ingenomen/aangebracht door patiënten 
waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor pinda's. Aangezien er een mogelijk verband bestaat tussen allergie 
voor pinda's en allergie voor soja, dienen patiënten met soja-allergie ook Deca-Durabolin te vermijden (zie 
CONTRA-INDICATIES).

• Patiënten met de volgende aandoeningen moeten worden gecontroleerd:
- latent of openlijk hartfalen, nierfalen of disfunctie, hypertensie, epilepsie of migraine (of een 

voorgeschiedenis van deze aandoeningen), aangezien anabole steroïden af   en toe zout- en 
vochtretentie kunnen veroorzaken;
geschiedenis van een hartinfarct of chronische slagaderziekte. Aangezien serumcholesterol 
tijdens androgeentherapie kan stijgen of dalen, is voorzichtigheid geboden bij toediening aan 
dergelijke patiënten. Seriële bepalingen van serumcholesterol zijn van belang.
diabetes - ZieInteracties met andere geneesmiddelen;
onvolledige lichaamsgroei, aangezien anabole steroïden in hoge doseringen de epifysaire sluiting 
kunnen versnellen;
skeletmetastasen van borstkanker; deze patiënten kunnen spontaan hypercalciëmie en hypercalciurie 
ontwikkelen, in welk geval Deca-Durabolin moet worden gestaakt en de hypercalciëmie op de juiste 
manier moet worden behandeld. Als de calciumspiegels weer normaal worden, kan de behandeling met 
anabole steroïden worden hervat;
lever disfunctie.

-

-
-

-

-

• Voorschrijvers moeten voorzichtig zijn dat Deca-Durabolin niet zal worden misbruikt en moeten zich ervan 
bewust zijn dat sommige personen drugszoekgedrag kunnen vertonen. Het misbruik van anabole stoffen om 
het sportvermogen te verbeteren, brengt de volgende ernstige gezondheidsrisico's met zich mee en moet 
worden afgeraden: waterretentie; testiculaire atrofie en remming van spermatogenese bij mannen; 
oligomenorroe en virilisatie, gezien als heesheid, acne en hirsutisme bij vrouwen; peliosis hepatis of andere 
hepatoxiciteit (zie:BIJWERKINGEN).

Effecten op de vruchtbaarheid

Er zijn geen standaard onderzoeken naar vruchtbaarheid en vroege embryonale ontwikkeling bij volwassen dieren uitgevoerd 
met nandrolondecanoaat.

Gebruik tijdens de zwangerschap (categorie D)

Gecontra-indiceerd. Anabole steroïden en andere stoffen met androgene effecten kunnen een viriliserend effect 
hebben op de foetus.

Gebruik bij borstvoeding

Gecontra-indiceerd. Anabole steroïden kunnen een viriliserend effect hebben op de pasgeborene en de hoeveelheid nandrolon-
esters die in de moedermelk wordt uitgescheiden, is niet bekend.

kankerverwekkendheid

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar de kankerverwekkende effecten van nandrolondecanoaat bij dieren.

Genotoxiciteit

Er zijn geen onderzoeken uitgevoerd naar de genotoxische effecten van nandrolondecanoaat.

Interacties met andere geneesmiddelen

• Anticoagulantia: anabole steroïden kunnen de gevoeligheid voor orale anticoagulantia verhogen. De dosering van de 
anticoagulantia moet mogelijk worden verlaagd om de protrombinetijd op het gewenste therapeutische niveau te 
houden. Patiënten die orale anticoagulantia krijgen, moeten nauwlettend worden gecontroleerd, vooral wanneer 
anabolen worden gestart of gestopt.

• Insuline en andere bloedglucoseverlagende middelen: bij diabetespatiënten kunnen de metabole effecten van 
anabolen de bloedglucose verlagen en daardoor de behoefte aan insuline en andere bloedsuikerverlagende middelen 
verminderen.
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Effecten op laboratoriumtests

• Anabolen kunnen de niveaus van eiwitgebonden jodium (PBI), het vermogen om thyroxine te binden en de opname van 
radioactief jodium verlagen.

• Anabolen kunnen veranderingen veroorzaken in de glucosetolerantietest en metyrapontest (functie van de 
hypofyse).

BIJWERKINGEN

Bijwerkingen zijn afhankelijk van dosering, doseringsinterval en individuele gevoeligheid. De nadelige effecten zijn te 
wijten aan de androgene activiteit van het preparaat.

Systeemorgaan
Klas Gemeenschappelijk Ongewoon Bijzonder

Algemeen Water afstotend

endocrien Virilisatie (in
vrouwtjes*) weergegeven als:

heesheid
acne
hirsutisme
toegenomen afgenomen
libido.

Remming van spermatogenese 
Oligospermie
Testiculaire atrofie
Impotentie
gynaecomastie
Verhoogde frequentie van erecties 
Verhoogde penisgrootte (prepuberale 
jongens)
Hypertrofie van de clitoris 
Verhoogde groei van schaamhaar 
Oligomenorroe
Amenorroe

metabolisch Hyperlipidemie
Verlaagd serum HDL-cholesterol

hematologisch Verhoogde hemoglobine tot 
abnormaal hoge niveaus

Cardiovasculair hypertensie
gastro-intestinaal Misselijkheid

Lever- en gal abnormale lever
functie
Geelzucht
Peliose
hepatitis

Urogenitaal Epididymitis
Blaas prikkelbaarheid
Verminderde urinestroom
Goedaardige prostaathypertrofie 
Priapisme

Musculoskeletaal Voortijdige sluiting van de epifysairschijven (bij 
kinderen)

Huid &
aanhangsels

Acne Vettige huid
Vettig haar
Uitslag
pruritus
exantheem
urticaria bij
injectieplaats
Furunculose

(* Bij hoge dosering, langdurige behandeling en frequente toediening kunnen tekenen van virilisatie optreden bij vrouwen die 
gevoelig zijn voor hormonale behandeling. Als tekenen van virilisatie optreden, moet onderbreking van de behandeling worden 
overwogen. Heesheid kan het eerste teken zijn van stemveranderingen die kan langdurig en soms onomkeerbaar zijn.)
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DOSERING EN ADMINISTRATIE

Deca-Durabolin mag alleen worden toegediend via diepe intramusculaire injectie. Injectieflacons en ampullen zijn uitsluitend 
bedoeld voor eenmalig gebruik.

• Nieraandoeningen zoals acuut nierfalen en chronische nierinsufficiëntie: 25-50 mg elke 2-3 weken. In 
eerste instantie kunnen hogere doseringen (50 mg per week) nodig zijn.

• Voor de palliatieve behandeling van inoperabel mammacarcinoom: 50 mg elke 2-3 weken.
• Osteoporose (waar oestrogeentherapie gecontra-indiceerd is):50 mg elke 2-3 weken.
• Voor patiënten die langdurig worden behandeld met corticosteroïden: 50 mg elke 2-3 weken.
• NB Voor een optimaal anabool effect is het noodzakelijk om in een calorierijke voeding 

voldoende vitamines, mineralen en eiwitten toe te dienen.
• Voor de behandeling van bloedarmoede:

O
O

Aplastische bloedarmoede: 50-150 mg per week.
Bloedarmoede door chronisch nierfalen: 100 mg voor vrouwen, 200 mg voor mannen eenmaal per week.

Nadat een bevredigende verbetering of normalisatie van het rode bloedbeeld is bereikt, moet de behandeling 
geleidelijk worden stopgezet op basis van regelmatige controle van de hematologische parameters. Mocht zich op enig 
moment een terugval voordoen terwijl de dosis wordt verlaagd of na het stoppen van de behandeling, dan dient 
hervatting van de behandeling te worden overwogen.

Het begin van een therapeutisch effect kan sterk variëren tussen patiënten. Indien na 3-6 maanden behandeling geen 
bevredigende respons optreedt, dient de toediening te worden gestaakt.

Pediatrische patiënten:Deca-Durabolin wordt niet aanbevolen bij pediatrische patiënten (zie:PREVENTIEVE MAATREGELEN).

OVERDOSERING

Er zijn geen specifieke aanbevelingen voor de behandeling van overdosering met Deca-Durabolin. De acute 
intramusculaire toxiciteit van nandrolon-esters is zeer laag.

PRESENTATIE EN OPSLAGVOORWAARDEN

Deca-Durabolin Orgaject 50 mg/ml oplossing voor injectie (AUST R 10655): 1 ml in een glazen 
wegwerpspuit.

Bewaren onder 250C en beschermen tegen licht.

NAAM EN ADRES VAN DE SPONSOR
Merck Sharp & Dohme (Australië) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Australië

Merck Sharp & Dohme (Nieuw-Zeeland) Ltd 
Postbus 99 851
Nieuwe markt
Auckland 1149
Nieuw-Zeeland

VERGIFTENSCHEMA VAN DE GENEESKUNDE

Schema 4 – Geneesmiddelen op recept
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DATUM VAN GOEDKEURING

Datum goedkeuring TGA: 22 februari 2007 Datum 
laatste wijziging: 06 oktober 2011

De verstrekte informatie heeft alleen betrekking op Deca-Durabolin 50 mg en mag niet worden gebruikt 
in combinatie met enig ander product dat mogelijk hetzelfde actieve ingrediënt bevat.
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