
DECA-DURABOLIN
(nandrolone decanoate)

PANGALAN NG GAMOT
Deca-Durabolin(Solusyon para sa iniksyon ng nandrolone decanoate)

Molecular Formula: C28H44O3

Pangalan ng Kemikal: 3-oxo-estr-4-en-17β-yl decanoate
Molecular mass: 428.7 Cas. Hindi: 360-70-3

Ang Deca-Durabolin ay isang androgenic oily na paghahanda para sa intramuscular administration.

PAGLALARAWAN

Ang Nandrolone decanoate ay isang puti hanggang creamy na puti, mala-kristal na pulbos. Ito ay halos hindi matutunaw sa 
tubig ngunit malayang natutunaw sa chloroform, ethanol, eter, fixed oils at ester.

Ang Deca-Durabolin ay may 1 ml na pre-filled na mga syringe na naglalaman ng 1 ml ng mapusyaw na dilaw na madulas na likido.

Komposisyon

Ang bawat ml ng Deca-Durabolin ay naglalaman ng 50 mg ng aktibong sangkap na nandrolone decanoate. 
Naglalaman din ang produkto ng mga hindi aktibong sangkap na benzyl alcohol (0.1 ml) at arachis (peanut) oil na 
bumubuo sa volume.

PHARMACOLOGY

Mga katangian ng pharmacodynamic

Ang Deca-Durabolin ay isang injectable anabolic na paghahanda. Ang pharmacologically active substance ay nandrolone. Ang 
decanoate ester ay nagbibigay sa paghahanda ng tagal ng pagkilos na mga tatlong linggo pagkatapos ng iniksyon.

Ang Nandrolone ay may kaugnayan sa kemikal sa male hormone. Kung ikukumpara sa testosterone, mayroon itong pinahusay 
na anabolic at pinababang aktibidad ng androgenic. Ito ay ipinakita sa mga bioassay ng hayop at ipinaliwanag ng mga pag-aaral 
na nagbubuklod ng receptor. Ang mababang androgenicity ng nandrolone ay nakumpirma sa klinikal na paggamit. Sa tao, ang 
Deca-Durabolin ay ipinakita na positibong nakakaimpluwensya sa metabolismo ng calcium at upang mapataas ang mass ng 
buto sa osteoporosis. Sa mga kababaihang may disseminated mammary carcinoma, ang Deca-Durabolin ay naiulat na 
gumagawa ng mga layunin na regression sa loob ng maraming buwan. Higit pa rito, ang Deca-Durabolin ay may nitrogen-
saving action. Ang epektong ito sa metabolismo ng protina ay naitatag ng mga metabolic na pag-aaral at ginagamit na 
panterapeutika sa mga kondisyon kung saan mayroong kakulangan sa protina tulad ng sa panahon ng mga malalang sakit na 
nakakapanghina at pagkatapos ng malalaking operasyon at matinding trauma.
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Ang Deca-Durabolin ay nagsisilbing pansuportang pandagdag sa mga partikular na therapies at dietary measures pati na rin ang 
parenteral nutrition.

Ang mga epekto ng androgenic (hal. virilization) ay medyo hindi karaniwan sa mga inirerekomendang 
dosis. Ang Nandrolone ay kulang sa C17alpha-alkyl group na nauugnay sa paglitaw ng dysfunction ng 
atay at cholestasis.

Mga katangian ng pharmacokinetic

Pagsipsip
Ang Nandrolone decanoate ay dahan-dahang inilalabas mula sa lugar ng iniksyon patungo sa dugo na may kalahating buhay na 6 na araw.

Pamamahagi
Sa dugo, ang ester ay mabilis na na-hydrolysed sa nandrolone na may kalahating buhay na isang oras o mas kaunti. Ang 
pinagsamang proseso ng hydrolysis, at pamamahagi at pag-aalis ng nandrolone ay may average na kalahating buhay na 
humigit-kumulang 4 na oras.

Metabolismo at paglabas
Ang Nandrolone ay na-metabolize ng atay. Ang 19-Norandrosterone, 19-noretiocholanolone at 19-
norepiandrosterone ay nakilala bilang mga metabolite sa ihi. Hindi alam kung ang mga metabolite na ito ay 
nagpapakita ng isang pharmacological action.

MGA INDIKASYON

• Talamak na pagkabigo sa bato, talamak na kakulangan sa bato at anemia ng talamak na pagkabigo sa bato.
• Para sa pampakalma na paggamot ng inoperable mammary carcinoma.
• Osteoporosis (kung saan kontraindikado ang estrogen therapy).
• Aplastic anemia.
• Mga pasyente sa pangmatagalang paggamot na may corticosteroids.

MGA KONTRAINDIKASYON

• Pagbubuntis.
• Pagpapasuso.

• Kilala o pinaghihinalaang prostatic carcinoma o mammary carcinoma sa lalaki.
• Ang pagiging hypersensitive sa aktibong substance, nandrolone decanoate, o alinman sa mga excipients, 

kabilang ang arachis oil. Samakatuwid, ang Deca-Durabolin ay kontraindikado sa mga pasyente na allergy sa 
mani at toyo (tingnan angMGA PAG-IINGAT).

• Nephrosis o ang nephrotic phase ng nephritis.
• Sakit sa atay na may kapansanan sa paglabas ng bilirubin.
• Pagkabigo sa puso.

MGA PAG-IINGAT

• Ang mga inirekumendang dosis ay hindi dapat lumampas.
• Kung lumitaw ang mga palatandaan ng virilization, dapat isaalang-alang ang paghinto ng paggamot.
• Ang Deca-Durabolin injection ay hindi dapat ibigay kung ang pasyente ay nasa ilalim ng impluwensya ng 

heparin.
• Ang mga anabolic steroid ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyente na may benign prostatic hypertrophy.
• May mga bihirang ulat ng hepatocellular neoplasms at peliosis hepatic na may kaugnayan sa 

pangmatagalang androgenic-anabolic steroid therapy.
• Ang Deca-Durabolin ay naglalaman ng 100 mg benzyl alcohol kada mL na solusyon at hindi dapat ibigay sa mga batang 

wala pang 3 taong gulang, kabilang ang mga premature na sanggol o neonates. Ang Benzyl alcohol ay maaaring magdulot 
ng mga nakakalason na reaksyon at anaphylactoid na reaksyon sa mga sanggol at bata hanggang 3 taong gulang.

• Walang sapat na data sa paggamit ng Deca-Durabolin sa mga bata. Ang kaligtasan at pagiging 
epektibo ay hindi pa natukoy.
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• Ang Deca-Durabolin ay naglalaman ng arachis (peanut) oil at hindi dapat inumin/ipahid ng mga pasyenteng 
kilala na allergic sa mani. Dahil may posibleng kaugnayan sa pagitan ng allergy sa mani at allergy sa soya, 
ang mga pasyente na may soya allergy ay dapat ding iwasan ang Deca-Durabolin (tingnan ang 
KONTRAINDIKASYON).

• Ang mga pasyente na may mga sumusunod na kondisyon ay dapat subaybayan:
- tago o lantad na pagkabigo sa puso, pagkabigo sa bato o dysfunction, hypertension, epilepsy o migraine (o isang 

kasaysayan ng mga kundisyong ito), dahil ang mga anabolic steroid ay maaaring paminsan-minsan ay magdulot ng 
pagpapanatili ng asin at likido;
kasaysayan ng myocardial infarction o malalang sakit sa arterya. Dahil ang serum cholesterol ay maaaring tumaas 
o bumaba sa panahon ng androgen therapy, ang pag-iingat ay kinakailangan sa pangangasiwa sa mga naturang 
pasyente. Ang mga serial determinasyon ng serum cholesterol ay mahalaga.
diabetes - TingnanPakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot;
hindi kumpletong paglaki ng staural, dahil ang mga anabolic steroid sa mataas na dosis ay maaaring mapabilis ang 
pagsasara ng epiphyseal;
skeletal metastases ng kanser sa suso; ang mga pasyenteng ito ay maaaring magkaroon ng 
hypercalcaemia at hypercalciuria nang kusang kung saan ang Deca-Durabolin ay dapat na itigil at ang 
hypercalcaemia ay ginagamot nang naaangkop. Kung ang mga antas ng calcium ay bumalik sa normal, 
ang anabolic steroid therapy ay maaaring ipagpatuloy;
dysfunction ng atay.

-

-
-

-

-

• Dapat mag-ingat ang mga nagrereseta na ang Deca-Durabolin ay hindi maabuso at dapat magkaroon ng kamalayan na ang 
ilang mga indibidwal ay maaaring magpakita ng pag-uugali sa paghahanap ng droga. Ang maling paggamit ng mga anabolic 
substance upang pahusayin ang kakayahan sa palakasan ay nagdadala ng mga sumusunod na seryosong panganib sa 
kalusugan at dapat na hindi hinihikayat: pagpapanatili ng tubig; testicular atrophy at pagsugpo ng spermatogenesis sa mga 
lalaki; oligomenorrhoea at virilization, na nakikita bilang pamamalat, acne at hirsutism sa mga babae; peliosis hepatis o iba 
pang hepatoxicity (tingnanMASAMANG EPEKTO).

Mga Epekto sa Fertility

Ang karaniwang fertility at early embryonic development studies sa mga adult na hayop ay hindi isinagawa gamit ang 
nandrolone decanoate.

Gamitin sa Pagbubuntis (Kategorya D)

Contraindicated. Ang mga anabolic steroid at iba pang mga sangkap na may androgenic effect ay maaaring magkaroon ng 
virilizing effect sa fetus.

Gamitin sa Lactation

Contraindicated. Ang mga anabolic steroid ay maaaring magkaroon ng virilizing effect sa neonate at ang dami ng 
nandrolone esters na nailabas sa gatas ng ina ay hindi alam.

Carcinogenicity

Ang mga pag-aaral sa mga epekto ng carcinogenic ng nandrolone decanoate sa mga hayop ay hindi isinagawa.

Genotoxicity

Ang mga pag-aaral sa genotoxic effect ng nandrolone decanoate ay hindi pa naisagawa.

Pakikipag-ugnayan sa iba pang mga gamot

• Anticoagulants: Ang mga anabolic steroid ay maaaring magpapataas ng sensitivity sa oral anticoagulants. Maaaring 
kailangang bawasan ang dosis ng mga anticoagulants upang mapanatili ang oras ng prothrombin sa nais na antas ng 
therapeutic. Ang mga pasyente na tumatanggap ng oral anticoagulant therapy ay nangangailangan ng malapit na 
pagsubaybay, lalo na kapag ang mga anabolic ay sinimulan o itinigil.

• Insulin at iba pang mga ahente ng hypoglycemic: sa mga pasyenteng may diabetes ang metabolic effect ng anabolics ay 
maaaring bumaba ng glucose sa dugo at sa gayon ay bumaba ang mga kinakailangan para sa insulin at iba pang mga 
hypoglycemic agent.
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Mga epekto sa mga pagsubok sa laboratoryo

• Maaaring bawasan ng anabolics ang mga antas ng protein-bound iodine (PBI), thyroxine binding capacity at 
radioactive iodine uptake.

• Ang mga anabolics ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa glucose tolerance test at metyrapone test (pituitary 
functioning).

MASAMANG EPEKTO

Ang mga masamang epekto ay nakasalalay sa dosis, agwat ng dosis at indibidwal na sensitivity. Ang masamang epekto 
ay dahil sa androgenic na aktibidad ng paghahanda.

System Organ
Klase Karaniwan Hindi karaniwan Bihira

Heneral Pagpapanatili ng tubig

Endocrine Virilisasyon (sa
babae*) na ipinapakita bilang:

pamamalat
acne
hirsutismo
nadagdagan/nabawasan
libido.

Pagbabawal ng spermatogenesis 
Oligospermia
Pagkasayang ng testicular

kawalan ng lakas

Gynaecomastia
Tumaas na dalas ng pagtayo 
Tumaas na laki ng penile 
(prepubescent boys)
Hypertrophy ng klitoris Tumaas 
na paglaki ng pubic hair 
Oligomenorrhoea
Amenorrhea

Metabolic Hyperlipidemia
Nabawasan ang serum HDL cholesterol

Hematological Tumaas na hemoglobin sa 
abnormal na mataas na antas

Cardiovascular Alta-presyon
Gastrointestinal Pagduduwal

Hepatobiliary Abnormal na atay
function
Paninilaw ng balat

Peliosis
hepatitis

Genitourinary Epididymitis
Pagkairita ng pantog
Nabawasan ang daloy ng ihi

Benign prostate hypertrophy 
Priapism

Musculoskeletal Napaaga na pagsasara ng epiphyseal (sa 
mga bata)

balat at
Mga Appendage

Acne Mamantika ang balat

Malangis na buhok

Rash
Pruritus
Exanthema
Urticaria at
lugar ng iniksyon
Furunculosis

(* Sa mataas na dosis, pangmatagalang paggamot at madalas na pangangasiwa, ang mga senyales ng virilization ay maaaring mangyari sa mga 

kababaihan na sensitibo sa hormonal na paggamot. Kung ang mga senyales ng virilization ay nangyari, ang pagkaantala ng paggamot ay dapat isaalang-

alang. Ang pamamaos ay maaaring ang unang senyales ng mga pagbabago sa boses na maaaring pangmatagalan at kung minsan ay hindi maibabalik.)
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DOSAGE AT ADMINISTRASYON

Ang Deca-Durabolin ay dapat lamang ibigay sa pamamagitan ng malalim na intramuscular injection. Ang mga vial at ampoules ay 
inilaan para sa solong paggamit lamang.

• Mga kondisyon ng bato tulad ng talamak na pagkabigo sa bato at talamak na kakulangan sa bato: 25-50 mg bawat 2-3 
linggo. Sa una, maaaring kailanganin ang mas mataas na dosis (50 mg bawat linggo).

• Para sa pampakalma na paggamot ng inoperable mammary carcinoma: 50 mg bawat 2-3 linggo.
• Osteoporosis (kung saan kontraindikado ang estrogen therapy):50 mg bawat 2-3 linggo.
• Para sa mga pasyente sa pangmatagalang paggamot na may corticosteroids: 50 mg bawat 2-3 linggo.
• NB Para sa pinakamainam na anabolic effect, kinakailangan na magbigay ng sapat na dami ng bitamina, 

mineral at protina sa isang diyeta na mayaman sa calorie.
• Para sa paggamot ng anemia:

o
o

Aplastic anemia: 50-150 mg bawat linggo.
Anemia ng talamak na pagkabigo sa bato: 100mg para sa mga babae, 200mg para sa mga lalaki minsan sa isang linggo.

Matapos ang isang kasiya-siyang pagpapabuti o isang normalisasyon ng pulang larawan ng dugo ay nakuha, ang paggamot ay 
dapat na unti-unting bawiin sa batayan ng regular na pagsubaybay sa mga parameter ng haematological. Kung maganap ang 
pagbabalik sa dati sa anumang oras habang binabawasan ang dosis o pagkatapos ihinto ang paggamot, dapat isaalang-alang 
ang muling pagsisimula ng therapy.

Ang simula ng isang therapeutic effect ay maaaring magkakaiba-iba sa mga pasyente. Kung walang kasiya-siyang tugon ang nangyari 
pagkatapos ng 3-6 na buwan ng paggamot, dapat na ihinto ang pangangasiwa.

Mga pasyente ng pediatric:Ang Deca-Durabolin ay hindi inirerekomenda sa mga pediatric na pasyente (tingnan angMGA PAG-IINGAT).

OVERDOSAGE

Walang mga tiyak na rekomendasyon para sa pamamahala ng labis na dosis sa Deca-Durabolin. Ang talamak na 
intramuscular toxicity ng nandrolone esters ay napakababa.

PRESENTASYON AT MGA KONDISYON SA PAG-IMBOR

Deca-Durabolin Orgaject 50mg/ml solution para sa iniksyon (AUST R 10655): 1 ml sa isang disposable glass 
syringe.

Mag-imbak sa ibaba 250C at protektahan mula sa liwanag.

PANGALAN AT ADDRESS NG SPONSOR
Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
South Granville NSW 2142 
Australia

Merck Sharp & Dohme (New Zealand) Ltd 
PO Box 99 851
Bagong Market
Auckland 1149
New Zealand

SCHEDULE NG LASON NG GAMOT

Iskedyul 4 – Reseta Lamang na Gamot
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PETSA NG PAGPAPATIBAY

Petsa ng pag-apruba ng TGA: 22 Pebrero 2007 Petsa ng 
pinakahuling pagbabago: 06 Oktubre 2011

Ang impormasyong ibinigay ay nauugnay lamang sa Deca-Durabolin 50mg at hindi dapat gamitin na may 
kaugnayan sa anumang iba pang produkto na maaaring naglalaman din ng parehong aktibong sangkap.
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