
Stanozolol
ชื่อสามัญ:สตาโนโซลอล (stah NO zo lall) ชื่อ
แบรนด:์Winstrol
ระดับยา:แอนโดรเจนและอะนาโบลกิสเตียรอยด์

ตรวจสอบทางการแพทย์โดย Philip Thornton, DipPharm ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2020

stanozolol คืออะไร?
Stanozolol เป็นสเตียรอยด์ทีม่นุษย์สร้างขึ้น คล้ายกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติ

Stanozolol ใชใ้นการรักษาภาวะแองจิโออีดีมาที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งทําใหเ้กิดอาการบวมทีใ่บหน้า แขนขา 
อวัยวะเพศ ผนังลําไส้ และลําคอ Stanozolol อาจลดความถีแ่ละความรุนแรงของการโจมตีเหล่านี้

Stanozolol ช่วยลดการผลิต bradykinin และอาจลดผลกระทบของพายุ bradykinin พายุ Bradykinin อาจเป็น
สาเหตุของภาวะแทรกซ้อนบางอย่างที่ผู้ป่วย COVID-19 ประสบ

คําเตือน
ในบางกรณี ปัญหาตับที่ร้ายแรงและถึงขั้นเสียชีวิตไดเ้กิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วยยา stanozolol ติดต่อแพทย์ของ
คุณทันทีหากคุณมีอาการปวดท้อง อุจจาระสีอ่อน ปัสสาวะสีเข้ม เหนื่อยล้าผิดปกติ คลื่นไส้หรืออาเจียน หรือผิวหรือตา
เหลือง สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาตับ

ก่อนรับประทานยานี้
อย่าใช้ stanozolol โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าคุณมี

มะเร็งต่อมลูกหมาก;

โรคมะเร็งเต้านม; หรือ

แคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia)

เพื่อใหแ้น่ใจว่า stanozolol ปลอดภัยสําหรับคุณ แจ้งให้แพทยท์ราบ หากคุณเคยมี:

โรคหัวใจหรือหลอดเลือด

หัวใจวาย;

ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ปัญหาเลือดออกหรือการแข็งตัวของเลือด
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โรคเบาหวาน;

ปัญหาเกี่ยวกับตับ

ปัญหาไต หรือ

หากคุณได้รับสารกันเลือดแข็งในช่องปาก (ทินเนอร์เลือด)

คุณอาจไม่สามารถใช้ stanozolol ได้ หรือคุณอาจต้องปรับขนาดยาหรือเฝ้าระวังเป็นพิเศษระหว่างการรักษา

Stanozolol เป็นที่ทราบกันว่าทําใหเ้กิดข้อบกพร่องในทารกในครรภอ์ย่าใช้ยานีห้ากคุณกําลังตั้งครรภห์รือตั้งครรภ์ได้
ในระหว่างการรักษา

ไม่ทราบว่า stanozolol ผ่านเข้าสู่นํ้านมแมห่รือไม่ อย่าใช้ยานีโ้ดยไม่ไดป้รึกษาแพทย์ก่อน หากคุณให้นมลูก

ฉันควรทาน stanozolol อย่างไร?
ใช้ stanozolol ตามที่แพทย์ของคุณกําหนด หากคุณไมเ่ข้าใจคําแนะนําเหล่านี้ โปรดขอให้แพทย์ พยาบาล หรือ
เภสัชกรอธิบายใหคุ้ณฟัง

ใชย้านี้กับนํ้าเต็มแก้ว

Stanozolol สามารถรับประทานได้ทั้งที่มีหรือไม่มอีาหาร

สิ่งสําคัญคือต้องทานยานี้เป็นประจําเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

แพทย์ของคุณอาจต้องการใหคุ้ณตรวจเลือดหรือตรวจประเมินทางการแพทย์อื่นๆ ในระหว่างการรักษาด้วยยานี้ เพื่อ
ติดตามความคืบหน้าและผลข้างเคียง

เก็บที่อุณหภูมหิ้องให้ห่างจากความชื้น ความร้อน และแสงโดยตรง

ข้อมูลการให้ยา
ปริมาณผู้ใหญ่ปกติสําหรับ Angioedema:

ใชป้้องกันโรคเพื่อลดความถีแ่ละความรุนแรงของการโจมตีของ angioedema ทางพันธุกรรม

ขนาดยาเริ่มต้น: 2 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง

การปรับขนาดยา:

ลดขนาดยาในช่วงเวลา 1 ถึง 3 เดือนเป็นขนาดยาปกติ 2 มก./วัน

ข้อมูลยา Stanozolol โดยละเอียด

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันพลาดยา?
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ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีทีคุ่ณจําได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องให้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามขนาดยาทีล่ืมไป และรับ
ประทานเฉพาะขนาดต่อไปทีก่ําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ อย่าใช้ยานีส้องครั้ง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้ยาเกินขนาด?
การใช้ยาเกินขนาดไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ติดต่อห้องฉุกเฉินหรือศูนย์ควบคุมพิษเพื่อขอคําแนะนําหากสงสัยว่าให้
ยาเกินขนาด

อาการของการใชย้าเกินขนาด stanozolol ไม่เป็นทีรู่้จัก

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

ไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม หรือกิจกรรมต่างๆ ขณะรับประทาน stanozolol เว้นแตจ่ะได้รับคํา
แนะนําจากแพทย์ของคุณ

ผลข้างเคียงของ Stanozolol

ในบางกรณี ปัญหาตับที่ร้ายแรงและถึงขั้นเสียชีวิตไดเ้กิดขึ้นระหว่างการรักษาด้วยยา stanozolol ติดต่อแพทย์ของ
คุณทันทีหากคุณมีอาการปวดท้อง อุจจาระสีอ่อน ปัสสาวะสีเข้ม เหนื่อยล้าผิดปกติ คลื่นไส้หรืออาเจียน หรือผิวหรือตา
เหลือง สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาตับ

หากคุณพบผลข้างเคียงทีร่้ายแรงใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อแพทย์ทันทีหรือไปพบแพทย์ฉุกเฉิน:

อาการแพ้ (หายใจลําบาก ปิดคอ บวมที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือใบหน้า หรือลมพิษ);

อาการบวมทีแ่ขนหรือขา (โดยเฉพาะข้อเท้า);

การแข็งตัวบ่อยครั้งหรือต่อเนื่อง หรือความอ่อนโยนของเต้านมหรือการขยายตัว (ผู้ป่วยชาย); หรือ

การเปลี่ยนแปลงของเสียง (เสียงแหบ ลึกขึ้น) ผมร่วง ขนขึ้นบนใบหน้า อวัยวะเพศขยายใหญ่ขึ้น หรือมีประจํา
เดือนผิดปกติ (ผู้ป่วยหญิง)

ผลข้างเคียงของ stanozolol ที่พบบ่อยอาจรวมถึง:

สิวใหม่หรือแย่ลง

นอนหลับยาก

ปวดหัว; หรือ

การเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางเพศ

ผลข้างเคียงนอกเหนือจากที่ระบุไว้ทีน่ี่อาจเกิดขึ้นไดเ้ช่นกัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงทีด่เูหมือนผิด
ปกติหรือทีน่่ารําคาญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลข้างเคียงของ Stanozolol (รายละเอียดเพิ่มเติม)
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ยาตัวอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อ stanozolol คืออะไร?
ก่อนรับประทาน stanozolol ใหป้รึกษาแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้:

สารกันเลือดแข็ง (ทินเนอร์เลือด) เช่น warfarin (Coumadin); หรือ

อินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานในช่องปาก เช่น glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase, 
Micronase), glimepiride (Amaryl), chlorpropamide (Diabinese), acetohexamide (Dymelor), 
tolbutamide (Orinase), tolazamide (Tolinase) และอื่น ๆ

คุณอาจต้องปรับขนาดยาหรือตรวจติดตามเป็นพิเศษหากคุณกําลังใช้ยาตามรายการข้างต้น

ยาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวท้ีน่ี่อาจโต้ตอบกับ stanozolol พูดคุยกับแพทย์และเภสัชกรก่อนรับประทานยาทีต่้อง
สั่งโดยแพทย์หรือทีจ่ําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงวิตามิน แรธ่าตุ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ปฏิกิริยาระหว่างยา Stanozolol (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้อมูลเพิ่มเติม
เภสัชกรของคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ stanozolol ที่เขียนขึ้นสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทีคุ่ณอาจอ่าน

ยาของฉันมีลักษณะอย่างไร?
Stanozolol มีใบสั่งยาภายใต้ชื่อแบรนด์ Winstrol อาจมียี่ห้ออื่นหรือสูตรทั่วไป ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับยานี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นยาใหมส่ําหรับคุณ

Winstrol 2 มก.-ชมพเูม็ดกลม

จําไว้ว่า เก็บสิ่งนีแ้ละยาอื่น ๆ ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก ห้ามใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และใชย้านี้ตามข้อบ่งชีท้ีก่ําหนดเท่านั้น

ปรึกษาผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทีแ่สดงในหน้านีใ้ช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคล
ของคุณ
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