
Stanozolol
Nume generic:stanozolol (stah NO zo lall) 
Nume de marcă:Winstrol

Clasa de medicamente:Androgeni și steroizi anabolizanți

Revizuit medical de Philip Thornton, DipPharm. Ultima actualizare pe 4 septembrie 2020.

Ce este stanozolol?
Stanozolol este un steroid artificial, similar cu un testosteron natural.

Stanozolol este utilizat în tratamentul angioedemului ereditar, care provoacă episoade de umflare a feței, 

extremităților, organelor genitale, peretelui intestinal și gâtului. Stanozolol poate scădea frecvența și 

severitatea acestor atacuri.

Stanozolol reduce producția de bradikinină și ar putea reduce impactul unei furtuni de bradikinină. Furtunile 

de bradikinină pot fi responsabile pentru unele dintre complicațiile cu care se confruntă pacienții cu 

COVID-19.

Avertizări
În cazuri rare, în timpul tratamentului cu stanozolol s-au dezvoltat cazuri grave și chiar fatale de probleme 

hepatice. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți dureri abdominale, scaune deschise la culoare, 

urină închisă la culoare, oboseală neobișnuită, greață sau vărsături sau îngălbenirea pielii sau a ochilor. Acestea 

pot fi semne precoce ale problemelor hepatice.

Înainte de a lua acest medicament

Nu luați stanozolol fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră dacă aveți

cancer de prostată;

cancer mamar; sau

un nivel ridicat de calciu în sânge (hipercalcemie).

Pentru a vă asigura că stanozolol este sigur pentru dumneavoastră, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată:

boli ale inimii sau ale vaselor de sânge;

un atac de cord;

un nivel ridicat de colesterol în sânge;

sângerare sau probleme de coagulare a sângelui;
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Diabet;

probleme hepatice;

probleme cu rinichii; sau

dacă ați luat un anticoagulant oral (diluant de sânge).

Este posibil să nu puteți lua stanozolol sau este posibil să aveți nevoie de o ajustare a dozei sau de o monitorizare 

specială în timpul tratamentului.

Se știe că stanozolol provoacă malformații congenitale la copilul nenăscut.Nu faceluați acest medicament dacă sunteți 

gravidă sau ați putea rămâne gravidă în timpul tratamentului.

Nu se știe dacă stanozololul trece în laptele matern. Nu luați acest medicament fără a discuta mai 

întâi cu medicul dumneavoastră dacă alăptați un copil.

Cum ar trebui să iau stanozolol?
Luați stanozolol exact așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni, adresați-vă 

medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului să vi le explice.

Luați acest medicament cu un pahar plin cu apă.

Stanozolol poate fi luat cu sau fără alimente.

Este important să luați acest medicament în mod regulat pentru a obține cele mai multe beneficii.

Medicul dumneavoastră poate dori să vă faceți analize de sânge sau alte evaluări medicale în timpul tratamentului cu acest 

medicament pentru a monitoriza progresul și efectele secundare.

A se pastra la temperatura camerei ferit de umiditate, caldura si lumina directa.

Informații despre dozare

Doza uzuală pentru adulți pentru angioedem:

Utilizare profilactică pentru a reduce frecvența și severitatea atacurilor de angioedem ereditar.

Doza inițială: 2 mg oral de 3 ori pe zi.

Ajustări ale dozei:

Scădeți doza la intervale de 1 până la 3 luni până la o doză de întreținere de 2 mg/zi.

Informații detaliate despre doza Stanozolol

Ce se întâmplă dacă omit o doză?
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Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza pe care ați omis-o și luați numai următoarea doză programată în mod regulat. Nu luați o doză dublă din 

acest medicament.

Ce se întâmplă dacă fac supradozaj?

Este puțin probabil ca o supradoză cu acest medicament să amenințe viața. Contactați o cameră de urgență sau un centru de 

control al otrăvirii pentru sfaturi dacă se suspectează o supradoză.

Simptomele unui supradozaj cu stanozolol nu sunt cunoscute.

Ce trebuie evitat

Nu există restricții privind alimentele, băuturile sau activitățile în timp ce luați stanozolol, cu excepția cazului în care medicul 

dumneavoastră vă recomandă altfel.

Efecte secundare ale stanozololului

În cazuri rare, în timpul tratamentului cu stanozolol s-au dezvoltat cazuri grave și chiar fatale de probleme 

hepatice. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți dureri abdominale, scaune deschise la culoare, 

urină închisă la culoare, oboseală neobișnuită, greață sau vărsături sau îngălbenirea pielii sau a ochilor. Acestea 

pot fi semne precoce ale problemelor hepatice.

Dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse grave, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau 

solicitați asistență medicală de urgență:

o reacție alergică (dificultate la respirație; închiderea gâtului; umflarea buzelor, limbii sau feței; 
sau urticarie);

umflarea brațelor sau picioarelor (în special gleznele);

erecții frecvente sau persistente, sau sensibilitate sau mărire a sânilor (pacienți de sex masculin); sau

modificări ale vocii (răgușeală, adâncire), căderea părului, creșterea părului facial, mărirea clitorisului sau 

nereguli menstruale (pacienți de sex feminin).

Efectele secundare frecvente ale stanozololului pot include:

acnee noua sau agravata;

dificultăți de somn;

durere de cap; sau

modificări ale dorinței sexuale.

Pot apărea și alte efecte secundare decât cele enumerate aici. Discutați cu medicul dumneavoastră despre orice efect secundar 

care pare neobișnuit sau care este deosebit de deranjant.

Efecte secundare ale stanozololului (mai multe detalii)
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Ce alte medicamente vor afecta stanozolol?

Înainte de a lua stanozolol, discutați cu medicul dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

un anticoagulant (diluant de sânge), cum ar fi warfarina (Coumadin); sau

insulina sau un medicament oral pentru diabet, cum ar fi glipizidă (Glucotrol), gliburidă 
(DiaBeta, Glynase, Micronase), glimepiridă (Amaryl), clorpropamidă (Diabinese), 
acetohexamidă (Dymelor), tolbutamidă (Orinase), tolazamidă (Tolinase) și altele.

Este posibil să aveți nevoie de o ajustare a dozei sau de o monitorizare specială dacă luați oricare dintre 

medicamentele enumerate mai sus.

Alte medicamente decât cele enumerate aici pot interacționa și cu stanozolol. Discutați cu medicul dumneavoastră și cu 

farmacistul înainte de a lua orice medicamente pe bază de rețetă sau fără prescripție medicală, inclusiv vitamine, minerale 

și produse din plante.

Interacțiuni medicamentoase Stanozolol (mai multe detalii)

Informatii suplimentare

Farmacistul dumneavoastră are informații suplimentare despre stanozolol scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății pe 

care le puteți citi.

Cum arată medicamentul meu?
Stanozolol este disponibil pe bază de rețetă sub numele de marcă Winstrol. Pot fi disponibile și alte 

formulări de marcă sau generice. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre acest 

medicament, mai ales dacă este nou pentru dvs.

Winstrol 2 mg-roz, comprimate rotunde

Amintiți-vă, păstrați acest medicament și toate celelalte medicamente la îndemâna copiilor, nu împărtășiți niciodată 

medicamentele cu alte persoane și utilizați acest medicament numai pentru indicația prescrisă.

Consultați întotdeauna furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a vă asigura că informațiile afișate pe această pagină se aplică 

circumstanțelor dumneavoastră personale.
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