
Stanozolol
Generiskt namn:stanozolol (stah NO zo lall) 
Varumärke:Winstrol
Läkemedelsklass:Androgener och anabola steroider

Medicinskt granskad av Philip Thornton, DipPharm. Senast uppdaterad den 4 september 2020.

Vad är stanozolol?
Stanozolol är en konstgjord steroid, liknande den naturligt förekommande steroiden testosteron.

Stanozolol används vid behandling av ärftligt angioödem, som orsakar svullnadsepisoder i ansikte, 
extremiteter, könsorgan, tarmvägg och svalg. Stanozolol kan minska frekvensen och 
svårighetsgraden av dessa attacker.

Stanozolol minskar bradykininproduktionen och kan potentiellt minska effekten av en bradykininstorm. 
Bradykinin-stormar kan vara ansvariga för några av de komplikationer som covid-19-patienter upplever.

Varningar
I sällsynta fall har allvarliga och till och med dödliga fall av leverproblem utvecklats under behandling 

med stanozolol. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever buksmärtor, ljus avföring, mörkfärgad 

urin, ovanlig trötthet, illamående eller kräkningar eller gulfärgning av hud eller ögon. Dessa kan vara 

tidiga tecken på leverproblem.

Innan du tar detta läkemedel

Ta inte stanozolol utan att först prata med din läkare om du har

prostatacancer;

bröstcancer; eller

en hög nivå av kalcium i blodet (hyperkalcemi).

För att säkerställa att stanozolol är säkert för dig, berätta för din läkare om du någonsin har haft:

hjärt- eller blodkärlssjukdom;

en hjärtattack;

en hög nivå av kolesterol i blodet;

blödning eller blodproppsproblem;
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diabetes;

leverproblem;

njurproblem; eller

om du har tagit ett oralt antikoagulantia (blodförtunnare).

Du kanske inte kan ta stanozolol, eller så kan du behöva en dosjustering eller särskild övervakning 

under behandlingen.

Stanozolol är känt för att orsaka fosterskador hos ett ofött barn.Låt blita denna medicin om 
du är gravid eller kan bli gravid under behandlingen.

Det är inte känt om stanozolol går över i bröstmjölk. Ta inte denna medicin utan att först 
prata med din läkare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta stanozolol?
Ta stanozolol exakt enligt anvisningar från din läkare. Om du inte förstår dessa instruktioner, be din läkare, 

sjuksköterska eller apotekspersonal förklara dem för dig.

Ta detta läkemedel med ett helt glas vatten.

Stanozolol kan tas med eller utan mat.

Det är viktigt att ta detta läkemedel regelbundet för att få ut så mycket som möjligt.

Din läkare kanske vill att du ska ta blodprov eller andra medicinska utvärderingar under behandlingen med detta 

läkemedel för att övervaka framsteg och biverkningar.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt, värme och direkt ljus.

Doseringsinformation

Vanlig vuxendos för angioödem:

Profylaktisk användning för att minska frekvensen och svårighetsgraden av attacker av ärftligt angioödem.

Initial dos: 2 mg oralt 3 gånger om dagen.

Dosjusteringar:

Minska dosen med 1 till 3 månaders intervall till en underhållsdos på 2 mg/dag.

Detaljerad Stanozolol doseringsinformation

Vad händer om jag missar en dos?
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Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, 
hoppa över dosen du missade och ta bara nästa regelbundna dos. Ta inte en dubbel dos av 
detta läkemedel.

Vad händer om jag överdoserar?

En överdos av denna medicin är osannolikt att hota livet. Kontakta akutmottagning eller 
giftcentral för råd om en överdos misstänks.

Symtom på en överdos av stanozolol är inte kända.

Vad ska man undvika

Det finns inga restriktioner för mat, dryck eller aktiviteter när du tar stanozolol om inte 
annat bestäms av din läkare.

Stanozolol biverkningar
I sällsynta fall har allvarliga och till och med dödliga fall av leverproblem utvecklats under behandling 
med stanozolol. Kontakta din läkare omedelbart om du upplever buksmärtor, ljus avföring, mörkfärgad 
urin, ovanlig trötthet, illamående eller kräkningar eller gulfärgning av hud eller ögon. Dessa kan vara 
tidiga tecken på leverproblem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart 
eller sök akut läkarvård:

en allergisk reaktion (svårigheter att andas; halsstängning; svullnad av läppar, tunga eller ansikte; eller 

nässelfeber);

svullnad av armar eller ben (särskilt anklar);

frekventa eller ihållande erektioner, eller ömhet eller förstoring av brösten (manliga patienter); eller

röstförändringar (heshet, fördjupning), håravfall, ansiktshårväxt, klitorisförstoring eller 

oregelbunden menstruation (kvinnliga patienter).

Vanliga stanozolol biverkningar kan inkludera:

ny eller förvärrad akne;

sömnsvårigheter;

huvudvärk; eller

förändringar i sexuell lust.

Andra biverkningar än de som anges här kan också förekomma. Tala med din läkare om alla biverkningar 

som verkar ovanliga eller som är särskilt besvärande.

Stanozolol biverkningar (mer detaljer)
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Vilka andra droger påverkar stanozolol?
Innan du tar stanozolol, tala med din läkare om du tar något av följande läkemedel:

ett antikoagulant (blodförtunnare) såsom warfarin (Coumadin); eller

insulin eller ett oralt diabetesläkemedel såsom glipizid (Glukotrol), glyburid (DiaBeta, 
Glynase, Micronase), glimepirid (Amaryl), klorpropamid (Diabinese), acetohexamid 
(Dymelor), tolbutamid (Orinase), tolazamid (Tolinase) och andra.

Du kan behöva en dosjustering eller särskild övervakning om du tar något av 
ovanstående läkemedel.

Andra droger än de som anges här kan också interagera med stanozolol. Tala med din läkare och 

apotekspersonal innan du tar några receptbelagda eller receptfria läkemedel, inklusive vitaminer, 

mineraler och växtbaserade produkter.

Stanozolol läkemedelsinteraktioner (mer detaljer)

Vidare information
Din apotekspersonal har ytterligare information om stanozolol skriven för vårdpersonal som 
du kan läsa.

Hur ser min medicin ut?
Stanozolol är tillgängligt på recept under varumärket Winstrol. Andra märkes- eller generiska 
formuleringar kan också vara tillgängliga. Fråga din apotekspersonal alla frågor du har om detta 
läkemedel, särskilt om det är nytt för dig.

Winstrol 2 mg-rosa, runda tabletter

Kom ihåg att förvara detta och alla andra läkemedel utom räckhåll för barn, dela aldrig dina mediciner 

med andra och använd endast denna medicin för den indikation som föreskrivs.

Rådfråga alltid din vårdgivare för att säkerställa att informationen som visas på denna sida gäller dina 

personliga omständigheter.

Copyright 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Version: 1.03.

https://www.drugs.com/stanozolol.html 4/4

https://www.drugs.com/drug-interactions/stanozolol.html

