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2020., בספטמבר-4 ב לאחרונה עודכןThornton, DipPharm .Philip  ידי על רפואית נבדק

?סטנוזולול זה מה
Stanozolol טבעי סטרואידי לטסטוסטרון בדומה, אדם ידי מעשה סטרואיד הוא.

, תורשתית באנגיואדמה לטיפול משמשStanozolol . אלה התקפים של והחומרה התדירות את להפחית עשוי.
Stanozolol והגרון המעי דופן, המין איברי, הגפיים, הפנים של נפיחות של לפרקים הגורמת

-19. COVIDברדיקינין סופות. ברדיקינין סערת של ההשפעה את להפחית ועלול ברדיקינין ייצור את מפחית 
Stanozolol חולי שחווים מהסיבוכים לחלק אחראיות להיות עשויות

אזהרות

 קשר צור. בסטנוזולול הטיפול במהלך כבד בעיות של קטלניים ואף חמורים מקרים התפתחו נדירים במקרים
 או, הקאות או בחילה, חריגה עייפות, כהה שתן, בהירה צואה, בטן כאבי חווה אתה אם מיד שלך הרופא עם

.כבד לבעיות מוקדמים סימנים להיות עשויים אלה. העיניים או העור של הצהבה

זו תרופה נטילת לפני
לך יש אם שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי סטנוזולול תיקח אל

;הערמונית סרטן

אֹו; השד סרטן

).היפרקלצמיה( בדם סידן של גבוהה רמה

:לך היה פעם אי אם שלך לרופא ספר, עבורך בטוח-stanozolol ש לוודא כדי

;דם כלי או לב מחלת

;לב התקף

;בדם כולסטרול של גבוהה רמה

;דם בקרישת בעיות או דימום
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;סוכרת

;בכבד בעיות

אֹו; כליה בעיות

).דם מדלל( הפה דרך קרישה נוגד נטלת אם

 במהלך מיוחד ניטור או מינון התאמת לדרוש עשוי שאתה אוstanozolol,  לקחת תוכל שלא ייתכן
.הטיפול

 להיכנס עלולה או בהריון את אם זו תרופה קחאלStanozolol נולד שטרם בתינוק מולדים למומים כגורם ידוע.
.הטיפול במהלך להריון

 אתה אם שלך הרופא עם תחילה לדבר מבלי זו תרופה תיקח אל. אם לחלב עובר סטנוזולול אם ידוע לא
.תינוק מניקה

?סטנוזולול ליטול עלי כיצד
 או האחות, מהרופא בקש, הללו ההוראות את מבין אינך אם. שלך הרופא הנחיות לפי בדיוקstanozolol  קח

.אותן לך להסביר שלך הרוקח

.מלאה מים כוס עם התרופה את קח

.אוכל בלי או עם סטנוזול ליטול ניתן

.התועלת מירב את להפיק כדי קבוע באופן זו תרופה ליטול חשוב

 לעקוב כדי זו בתרופה הטיפול במהלך אחרות רפואיות הערכות או דם בדיקות שתבצע לרצות עשוי שלך הרופא
.הלוואי ותופעות ההתקדמות אחר

.ישיר ואור חום, מלחות הרחק החדר בטמפרטורת אחסן

מינון על מידע

:אנגיואדמה עבור למבוגרים רגיל מינון

.תורשתית אנגיואדמה התקפי וחומרת תדירות להפחתת מניעתי שימוש

.ביום פעמים3  הפה דרך ג"מ2 : ראשוני מינון

:מינון התאמות

.ליום ג"מ2  של תחזוקה למינון חודשים3  עד1  של במרווחים מינון הפחת

Stanozolol מינון על מפורט מידע

?מנה אפספס אם קורה מה
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 שהחמצת המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.זו תרופה של כפולה מנה ליטול אין. קבוע באופן המתוכננת הבאה המנה את רק ולקחת

?יתר מנת אני אם קורה מה
 ייעוץ לקבלת רעלים בקרת מרכז או מיון חדר עם קשר צור. החיים על לאיים צפויה לא זו תרופה של יתר מנת
.יתר למנת חשד יש אם

.ידועים אינם סטנוזולול של יתר מנת של תסמינים

להימנע ממה

 ידי על אחרת הורה כן אם אלאstanozolol  נטילת בזמן פעילויות או משקאות, מזון על הגבלות אין
.שלך הרופא

סטנוזול של לוואי תופעות

 קשר צור. בסטנוזולול הטיפול במהלך כבד בעיות של קטלניים ואף חמורים מקרים התפתחו נדירים במקרים
 או, הקאות או בחילה, חריגה עייפות, כהה שתן, בהירה צואה, בטן כאבי חווה אתה אם מיד שלך הרופא עם

.כבד לבעיות מוקדמים סימנים להיות עשויים אלה. העיניים או העור של הצהבה

 רפואי לטיפול פנה או שלך לרופא מיד פנה, הבאות החמורות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם
:חירום

);כוורות או; הפנים או הלשון, השפתיים של נפיחות; הגרון סגירת; נשימה קשיי( אלרגית תגובה

);בקרסוליים במיוחד( הרגליים או הידיים של נפיחות

אֹו); גברים מטופלים( בחזה הגדלה או רגישות או, מתמשכות או תכופות זקפות

 סדירות אי או הדגדגן של הגדלה, בפנים שיער צמיחת, שיער נשירת), העמקה, צרידות( בקול שינויים
).מטופלות( החודשי במחזור

:לכלול עשויות סטנוזולול של נפוצות לוואי תופעות

;מחמירה או חדשה אקנה

;שינה קשיי

אֹו; ראֹׁש ּכאְבֵ

.המינית בתשוקה שינויים

 לוואי תופעת כל על שלך הרופא עם שוחח. כן גם להופיע עשויות כאן המפורטות מאלו אחרות לוואי תופעות
.במיוחד מטרידה או חריגה שנראית

)נוספים פרטים(Stanozolol  של לוואי תופעות
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?סטנוזולול על ישפיעו אחרות תרופות אילו
:הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך הרופא עם שוחחstanozolol,  נטילת לפני

אֹו); קומדין( וורפרין כגון) דם מדלל( קרישה נוגד

 גליבוריד(Glucotrol),  גליפיזיד כגון הפה דרך לסוכרת תרופה או אינסולין
,(DiaBeta, Glynase, Micronase)אמריל( גלימפיריד ,(כלורפרומיד  ,(Diabinese)אצטוהקסמיד )

.ואחרים) טולינז( טולזאמיד), אורינאז( טולבוטמיד), דימלור

.לעיל המפורטות מהתרופות אחת נוטל אתה אם מיוחד ניטור או מינון התאמת שתדרוש ייתכן

 הרופא עם שוחח. סטנוזולול עם אינטראקציה לקיים גם עשויות כאן המפורטות מאלה אחרות תרופות
.צמחים ומוצרי מינרלים, ויטמינים כולל, מרשם ללא תרופות או מרשם תרופות נטילת לפני שלך והרוקח

)נוספים פרטים(Stanozolol  תרופות בין אינטראקציות

נוסף מידע

 עשוי שאתה הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבstanozolol  על נוסף מידע יש שלך לרוקח
.לקרוא

?שלי התרופה נראית איך
 לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. כן גם זמינים להיות עשויים גנריים ניסוחים או אחרים מותגים.

Stanozolol המותג שם תחת מרשם עם זמין .Winstrol לך חדשה היא אם במיוחד, זו תרופה

2Winstrol  עגולות טבליות, ג-ורוד"מ

אחרים עם שלך התרופות את תשתף אל לעולם, התרופות שאר וכל זה ילדים של ידם מהישג הרחק, זכור

.שנרשמה ההתוויה עבור רק זו בתרופה והשתמש,

.שלך האישיות הנסיבות על חל זה בדף המוצג שהמידע לוודא כדי שלך הבריאות שירותי ספק עם תמיד התייעץ

1.03.: גרסהMultum, Inc .Cerner 1996-2022  יוצרים זכויות
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