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2020.سبتمبر 4 في األخير التحديث تم . DipPharm ، Thornton Philipبواسطة طبيا ًمراجعته تمت

ستانوزولول؟هو ما

الطبيعي.الستيرويد التستوستيرون هرمون غرار على اإلنسان ، صنع من الستيرويد هو ستانوزولول

التناسلية واألعضاء واألطراف الوجه في تورم نوبات تسبب التي الوراثية الوعائية الوذمة عالج في ستانوزولول يستخدم

الهجمات.هذه وشدة وتيرة من ستانوزولول يقلل قد والحلق. األمعاء وجدار

براديكينين عواصف تكون قد البراديكينين. عاصفة تأثير من يقلل أن ويمكن البراديكينين إنتاج من ستانوزولول يقلل

-19.كوفيد مرضى منها يعاني التي المضاعفات بعض عن مسؤولة

تحذيرات

على بطبيبك اتصل بستانوزولول. العالج أثناء الكبد مشاكل من مميتة وحتى خطيرة حاالت ظهرت نادرة ، حاالت في

قيء ، أو غثيان أو عادي ، غير تعب أو اللون ، داكن بول أو اللون ، فاتح براز أو البطن ، في آالم من تعاني كنت إذا الفور

الكبد.في مشاكل على مبكرة عالمات هذه تكون قد العينين. أو الجلد اصفرار أو

الدواءهذا تناول قبل

لديككان إذا طبيبك مع التحدث دون ستانوزولول تأخذ ال

البروستات؛سرطان

أوالثدي؛ سرطان

.)الدمكالسيوم فرط (الدم في الكالسيوم نسبة ارتفاع

قبل:من لديك كان إذا طبيبك أخبر لك ، آمن ستانوزولول أن من للتأكد

الدموية.األوعية أو القلب أمراض

قلبيةنوبة

الدم.في الكوليسترول نسبة ارتفاع

الدم.تخثر أو النزيف مشاكل
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السكري؛داء

الكبد؛في مشاكل

أوالكلى؛ في مشاكل

.)الدممميع (الفم طريق عن التخثر مضادات تناولت قد كنت إذا

العالج.أثناء خاصة مراقبة أو الجرعة تعديل إلى تحتاج قد أو ستانوزولول ، تناول من تتمكن ال قد

تتوقعين أو حامال ًكنت إذا الدواء هذا تناول التفعلالجنين.في خلقية تشوهات يسبب ستانوزولول أن المعروف من

العالج.أثناء تصبحي أن

كنت إذا طبيبك مع التحدث دون الدواء هذا تأخذ ال الثدي. حليب في يمر ستانوزولول كان إذا ما المعروف غير من

طبيعية.رضاعة طفلك ترضعين

ستانوزولول؟أتناول أن يجب كيف

أو طبيبك من اطلب التعليمات ، هذه تفهم لم إذا طبيبك. لك أوضحها التي بالطريقة بالضبط ستانوزولول خذ -

لك.يشرحها أن الصيدلي أو ممرضتك

الماء.من كامل بكوب الدواء هذا خذ

طعام.بدون أو مع ستانوزولول تناول يمكن

فائدة.أكبر على للحصول بانتظام الدواء هذا تناول المهم من

واآلثار التقدم لمراقبة الدواء بهذا العالج أثناء أخرى طبية تقييمات أو دم فحوصات إجراء طبيبك منك يطلب قد

الجانبية.

المباشر.والضوء والحرارة الرطوبة عن بعيداً الغرفة حرارة درجة في يخزن

الجرعاتمعلومات

الوعائيةللوذمة المعتادة الكبار جرعة

الوراثية.الوعائية الوذمة نوبات وشدة التكرار لتقليل الوقائي االستخدام

اليوم.في مرات 3 الفم طريق عن ملغ 2 األولية: الجرعة

الجرعة:تعديالت

يوم.  /مجم2 مداومة جرعة إلى أشهر 3 إلى 1 من فترات على الجرعة قلل

ستانوزولولجرعة عن مفصلة معلومات

جرعة؟فاتني إذا يحدث ماذا
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وتناول فاتتك ، التي الجرعة فتجاوز تقريباً ، التالية الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكر. حالما الفائتة الجرعة خذ

الدواء.هذا من مضاعفة جرعة تأخذ ال بانتظام. المجدولة التالية الجرعة

زائدة؟جرعة تناولت إذا يحدث ماذا

للحصول السموم مراقبة مركز أو الطوارئ بغرفة اتصل الحياة. الدواء هذا من زائدة جرعة تهدد أن المحتمل غير من

زائدة.جرعة في االشتباه حالة في المشورة على

معروفة.غير ستانوزولول من زائدة جرعة أعراض

تجنبهيجب ما

ذلك.خالف طبيبك يوجه لم ما ستانوزولول تناول أثناء األنشطة أو المشروبات أو الطعام على قيود توجد ال

ستانوزولولالجانبية اآلثار

على بطبيبك اتصل بستانوزولول. العالج أثناء الكبد مشاكل من مميتة وحتى خطيرة حاالت ظهرت نادرة ، حاالت في

قيء ، أو غثيان أو عادي ، غير تعب أو اللون ، داكن بول أو اللون ، فاتح براز أو البطن ، في آالم من تعاني كنت إذا الفور

الكبد.في مشاكل على مبكرة عالمات هذه تكون قد العينين. أو الجلد اصفرار أو

الطارئة:الطبية العناية اطلب أو الفور على بطبيبك فاتصل التالية ، الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

 ؛)النحلخاليا أو الوجه ، أو اللسان أو الشفتين تورم الحلق ، إغالق التنفس ، في صعوبة (تحسسي فعل رد

 ؛)الكاحلينخاصة (الساقين أو الذراعين في تورم

أو ؛ )الذكورالمرضى (تضخمه أو الثدي حنان أو المستمر ، أو المتكرر االنتصاب

اضطرابات أو البظر ، تضخم الوجه ، شعر نمو الشعر ، تساقط  ، )تعمقالصوت ، في بحة (الصوت في تغيرات

.)اإلناثالمرضى (الشهرية الدورة

لستانوزولول:الشائعة الجانبية اآلثار تشمل قد

المتفاقم.أو الجديد الشباب حب

النوم؛صعوبة

أوالراس؛ صداع

الجنسية.الرغبة في تغييرات

مزعجاً يكون أو عادي غير يبدو جانبي أثر أي عن طبيبك إلى تحدث هنا. المذكورة تلك غير جانبية آثار أيضاً تحدث قد

خاص.بشكل

)التفاصيلمن مزيد (ستانوزولول الجانبية اآلثار
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ستانوزولول؟على ستؤثر التي األخرى األدوية هي ما

التالية:األدوية من أياً تتناول كنت إذا طبيبك إلى تحدث ستانوزولول ، تناول قبل

أو ؛ )الكومادين(الوارفارين مثل  )الدمتجلط (التخثر مضادات

 ، )ميكرونازجليناز ، ديابيتا ، (غليبوريد  ، )جلوكوترول(غليبيزيد مثل الفموي السكري دواء أو األنسولين

(توالزاميد  ، )أوريناز(تولبوتاميد  ، )ديميلور(أسيتوهيكساميد  ، )ديابينيز(كلوربروباميد  ، )أماريل(غليميبيريد
وغيرها. ، )توليناز

أعاله.المذكورة األدوية من أياً تتناول كنت إذا خاصة مراقبة أو الجرعة تعديل إلى تحتاج قد

أي تناول قبل والصيدلي طبيبك إلى تحدث ستانوزولول. مع هنا المذكورة تلك غير أخرى أدوية أيضاً تتفاعل قد

العشبية.والمنتجات والمعادن الفيتامينات ذلك في بما طبية ، وصفة بدون أدوية أو طبية وصفة

)التفاصيلمن مزيد (ستانوزولول الدوائية التفاعالت

المعلوماتمن مزيد

تقرأها.قد الصحيين للمهنيين مكتوبة ستانوزولول حول إضافية معلومات لديه بك الخاص الصيدلي

تبدو؟بالدي الدواء ماذا

الصيغ العامة أو التجارية العالمة أيضا تتوفر قد . Winstrolالتجاري االسم تحت طبية بوصفة متاح ستانوزولول

لك.بالنسبة جديداً كان إذا خاصة ًالدواء ، هذا حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل األخرى.

مستديرةأقراص وردي ، ملغ- 2 وينسترول

مع بك الخاصة األدوية تشارك وال األطفال ، متناول عن بعيداً األخرى األدوية وجميع الدواء بهذا احتفظ تذكر ،

الموصوفة.لإلشارة فقط الدواء هذا واستخدم اآلخرين ،

على تنطبق الصفحة هذه على المعروضة المعلومات أن من للتأكد دائماً بك الخاص الصحية الرعاية مقدم استشر

الشخصية.ظروفك
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