
stanozolol
Genel isim:stanozolol (stah NO zo lall) 
Marka adı:Winstrol
İlaç sınıfı:Androjenler ve anabolik steroidler

DipPharm'dan Philip Thornton tarafından tıbbi olarak gözden geçirilmiştir. En son 4 Eylül 2020'de güncellendi.

stanozolol nedir?
Stanozolol, doğal olarak oluşan bir steroid testosterona benzer, insan yapımı bir steroiddir.

Stanozolol, yüz, ekstremiteler, cinsel organlar, bağırsak duvarı ve boğazda şişme ataklarına 
neden olan kalıtsal anjiyoödem tedavisinde kullanılır. Stanozolol bu atakların sıklığını ve 
şiddetini azaltabilir.

Stanozolol, bradikinin üretimini azaltır ve potansiyel olarak bir bradikinin fırtınasının etkisini 
azaltabilir. Bradykinin fırtınaları, COVID-19 hastalarının yaşadığı bazı komplikasyonlardan 
sorumlu olabilir.

uyarılar
Nadir durumlarda, stanozolol tedavisi sırasında ciddi ve hatta ölümcül karaciğer sorunları vakaları 

gelişmiştir. Karın ağrısı, açık renkli dışkı, koyu renkli idrar, olağandışı yorgunluk, mide bulantısı veya 

kusma veya ciltte veya gözlerde sararma yaşarsanız derhal doktorunuzla iletişime geçin. Bunlar 

karaciğer problemlerinin erken belirtileri olabilir.

Bu ilacı almadan önce
varsa, önce doktorunuzla konuşmadan stanozolol almayınız.

prostat kanseri;

meme kanseri; veya

kanda yüksek düzeyde kalsiyum (hiperkalsemi).

Stanozolol'ün sizin için güvenli olduğundan emin olmak için, daha önce sahipseniz doktorunuza bildirin:

kalp veya kan damarı hastalığı;

kalp krizi;

kanda yüksek düzeyde kolesterol;

kanama veya kan pıhtılaşma sorunları;
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diyabet;

karaciğer sorunları;

böbrek sorunları; veya

Oral antikoagülan (kan sulandırıcı) kullandıysanız.

Stanozolol alamayabilirsiniz veya tedavi sırasında doz ayarlaması veya özel izleme 
gerekebilir.

Stanozolol'ün doğmamış bir bebekte doğum kusurlarına neden olduğu bilinmektedir.YapmaHamileyseniz veya 

tedavi sırasında hamile kalma ihtimaliniz varsa bu ilacı alınız.

Stanozololün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir bebeği emziriyorsanız, önce 
doktorunuzla konuşmadan bu ilacı almayın.

Stanozolol'ü nasıl almalıyım?
Stanozolol'ü tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde alın. Bu talimatları anlamadıysanız, doktorunuzdan, 

hemşirenizden veya eczacınızdan size açıklamasını isteyin.

Bu ilacı bir bardak su ile alınız.

Stanozolol yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.

En fazla faydayı elde etmek için bu ilacı düzenli olarak almak önemlidir.

Doktorunuz, ilerlemeyi ve yan etkileri izlemek için bu ilaçla tedavi sırasında kan testleri veya başka 
tıbbi değerlendirmeler yaptırmanızı isteyebilir.

Oda sıcaklığında nem, ısı ve doğrudan ışıktan uzakta saklayın.

dozaj bilgisi
Anjiyoödem için Normal Erişkin Doz:

Kalıtsal anjiyoödem ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmak için profilaktik kullanım.

Başlangıç   dozu: Günde 3 defa oral 2 mg.

Doz Ayarlamaları:

Dozu 1 ila 3 aylık aralıklarla 2 mg/gün idame dozuna azaltın.

Ayrıntılı Stanozolol dozaj bilgileri

Bir dozu kaçırırsam ne olur?
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Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
unuttuğunuz dozu atlayın ve yalnızca düzenli olarak planlanan bir sonraki dozu alın. Bu ilacın 
çift dozunu almayın.

Aşırı doz alırsam ne olur?
Bu ilacın aşırı dozunun yaşamı tehdit etmesi olası değildir. Aşırı dozdan şüpheleniliyorsa tavsiye için bir acil 

servis veya zehir kontrol merkezi ile iletişime geçin.

Bir stanozolol doz aşımı belirtileri bilinmemektedir.

Kaçınılması gerekenler

Doktorunuz tarafından aksi belirtilmedikçe, stanozolol alırken yiyecek, içecek veya aktivitelerle ilgili 

herhangi bir kısıtlama yoktur.

Stanozolol yan etkileri
Nadir durumlarda, stanozolol tedavisi sırasında ciddi ve hatta ölümcül karaciğer sorunları vakaları 
gelişmiştir. Karın ağrısı, açık renkli dışkı, koyu renkli idrar, olağandışı yorgunluk, mide bulantısı veya 
kusma veya ciltte veya gözlerde sararma yaşarsanız derhal doktorunuzla iletişime geçin. Bunlar 
karaciğer problemlerinin erken belirtileri olabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza başvurun 
veya acil tıbbi yardım alın:

alerjik reaksiyon (nefes almada zorluk; boğazın kapanması; dudakların, dilin veya yüzün şişmesi veya 

kurdeşen);

kolların veya bacakların şişmesi (özellikle ayak bilekleri);

sık veya kalıcı ereksiyonlar veya meme hassasiyeti veya büyümesi (erkek hastalar); veya

ses değişiklikleri (ses kısıklığı, derinleşme), saç dökülmesi, yüzdeki tüylenme, klitoral genişleme 

veya adet düzensizlikleri (kadın hastalar).

Yaygın stanozolol yan etkileri şunları içerebilir:

yeni veya kötüleşen akne;

uyku zorluğu;

baş ağrısı; veya

cinsel istekte değişiklikler.

Burada listelenenlerin dışında yan etkiler de ortaya çıkabilir. Alışılmadık görünen veya özellikle rahatsız edici olan 

herhangi bir yan etki hakkında doktorunuzla konuşun.

Stanozolol yan etkileri (daha fazla detay)
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Başka hangi ilaçlar stanozolol'ü etkiler?
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, stanozolol almadan önce doktorunuzla konuşun:

varfarin (Coumadin) gibi bir pıhtılaşma önleyici (kan sulandırıcı); veya

insülin veya glipizid (Glucotrol), gliburid (DiaBeta, Glynase, Micronase), glimepirid 
(Amaryl), klorpropamid (Diabinese), asetoheksamid (Dymelor), tolbutamid (Orinase), 
tolazamid (Tolinaz) ve diğerleri gibi bir oral diyabet ilacı.

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doz ayarlaması veya özel 
izleme gerekebilir.

Burada listelenenlerin dışındaki ilaçlar da stanozolol ile etkileşime girebilir. Vitaminler, mineraller 
ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç almadan önce 
doktorunuz ve eczacınızla konuşun.

Stanozolol ilaç etkileşimleri (daha fazla detay)

Daha fazla bilgi
Eczacınız, okuyabileceğiniz sağlık uzmanları için yazılmış stanozolol hakkında ek bilgilere 
sahiptir.

İlaçlarım neye benziyor?
Stanozolol, Winstrol markası altında bir reçete ile temin edilebilir. Diğer marka ya da jenerik 
formülasyonlar ayrıca mevcut olabilir. Özellikle sizin için yeniyse, bu ilaçla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorun.

Winstrol 2 mg-pembe, yuvarlak tabletler

Unutmayın, bu ve diğer tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın, ilaçlarınızı asla 

başkalarıyla paylaşmayın ve bu ilacı sadece size reçete edilen endikasyon için kullanın.

Bu sayfada görüntülenen bilgilerin kişisel durumunuz için geçerli olduğundan emin olmak için her 

zaman sağlık uzmanınıza danışın.

Telif Hakkı 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Sürüm: 1.03.
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