
Stanozolol
Tên chung:stanozolol (stah NO zo lall) Tên 
thương hiệu:Winstrol
Nhóm thuốc:Androgen và steroid đồng hóa

Được Philip Thornton, DipPharm đánh giá về mặt y học. Cập nhật lần cuối vào ngày 4 tháng 9 năm 2020.

Stanozolol là gì?
Stanozolol là một loại steroid nhân tạo, tương tự như một loại testosterone steroid tự nhiên.

Stanozolol được sử dụng trong điều trị phù mạch di truyền, gây ra các đợt sưng mặt, tứ chi, bộ phận 

sinh dục, thành ruột và cổ họng. Stanozolol có thể làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các 

cuộc tấn công này.

Stanozolol làm giảm sản xuất bradykinin và có khả năng làm giảm tác động của một cơn bão 
bradykinin. Bão Bradykinin có thể là nguyên nhân gây ra một số biến chứng mà bệnh nhân 
COVID-19 gặp phải.

Cảnh báo
Trong một số trường hợp hiếm hoi, các trường hợp nghiêm trọng và thậm chí tử vong do các vấn đề về gan đã phát 

triển trong quá trình điều trị bằng stanozolol. Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị đau bụng, phân màu 

sáng, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi bất thường, buồn nôn hoặc nôn mửa, hoặc vàng da hoặc mắt. Đây có thể là những 

dấu hiệu ban đầu của các vấn đề về gan.

Trước khi dùng thuốc này
Không dùng stanozolol mà không nói chuyện trước với bác sĩ nếu bạn có

ung thư tuyến tiền liệt;

ung thư vú; hoặc

một mức độ cao của canxi trong máu (tăng canxi huyết).

Để đảm bảo stanozolol an toàn cho bạn, hãy nói với bác sĩ nếu bạn đã từng:

bệnh tim hoặc mạch máu;

một cơn đau tim;

lượng cholesterol trong máu cao;

chảy máu hoặc các vấn đề về đông máu;
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Bệnh tiểu đường;

vấn đề cuộc sống;

vấn đề về thận; hoặc

nếu bạn đã uống thuốc chống đông máu (làm loãng máu).

Bạn có thể không dùng được stanozolol, hoặc bạn có thể yêu cầu điều chỉnh liều lượng hoặc theo dõi đặc 

biệt trong quá trình điều trị.

Stanozolol được biết là gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi.Đừngdùng thuốc này nếu bạn đang 
mang thai hoặc có thể có thai trong khi điều trị.

Người ta không biết liệu stanozolol đi vào sữa mẹ. Không dùng thuốc này mà không nói 
chuyện trước với bác sĩ nếu bạn đang cho con bú.

Tôi nên dùng stanozolol như thế nào?

Hãy stanozolol đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu bạn không hiểu những hướng dẫn này, hãy 
yêu cầu bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ giải thích cho bạn.

Uống thuốc này với một ly nước đầy.

Stanozolol có thể được dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.

Điều quan trọng là phải dùng thuốc này thường xuyên để có được lợi ích nhất.

Bác sĩ có thể muốn bạn xét nghiệm máu hoặc các đánh giá y tế khác trong quá trình điều trị bằng thuốc 

này để theo dõi tiến triển và các tác dụng phụ.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng tránh ẩm, nóng và ánh sáng trực tiếp.

Thông tin về liều lượng

Liều người lớn thông thường cho bệnh phù mạch:

Sử dụng dự phòng để giảm mức độ tự do và mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công của bệnh phù mạch di truyền.

Liều khởi đầu: 2 mg, uống 3 lần một ngày.

Điều chỉnh liều:

Giảm liều trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng đến liều duy trì 2 mg / ngày.

Thông tin chi tiết về liều lượng Stanozolol

Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một liều?
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Dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều 
bạn đã quên và chỉ dùng liều kế tiếp theo lịch trình thường xuyên. Đừng uống gấp đôi liều lượng 
của thuốc này.

Điều gì xảy ra nếu tôi dùng quá liều?

Quá liều thuốc này không có khả năng đe dọa tính mạng. Liên hệ với phòng cấp cứu hoặc trung tâm kiểm 

soát chất độc để được tư vấn nếu nghi ngờ quá liều.

Các triệu chứng của quá liều stanozolol không được biết đến.

Những gì để tránh

Không có hạn chế về thực phẩm, đồ uống hoặc các hoạt động khi dùng stanozolol trừ khi 
có chỉ định khác của bác sĩ.

Tác dụng phụ của stanozolol

Trong một số trường hợp hiếm hoi, các trường hợp nghiêm trọng và thậm chí tử vong do các vấn đề về gan đã phát 

triển trong quá trình điều trị bằng stanozolol. Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị đau bụng, phân màu 

sáng, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi bất thường, buồn nôn hoặc nôn mửa, hoặc vàng da hoặc mắt. Đây có thể là những 

dấu hiệu ban đầu của các vấn đề về gan.

Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào sau đây, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc 

tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp:

phản ứng dị ứng (khó thở; đóng cổ họng; sưng môi, lưỡi, hoặc mặt; hoặc phát ban);

sưng tay hoặc chân (đặc biệt là mắt cá chân);

cương cứng thường xuyên hoặc dai dẳng, hoặc căng hoặc to vú (bệnh nhân nam); hoặc

thay đổi giọng nói (khàn tiếng, trầm hơn), rụng tóc, mọc lông mặt, phì đại âm vật hoặc 
kinh nguyệt không đều (bệnh nhân nữ).

Các tác dụng phụ của stanozolol phổ biến có thể bao gồm:

mụn trứng cá mới hoặc xấu đi;

khó ngủ;

đau đầu; hoặc

thay đổi trong ham muốn tình dục.

Các tác dụng phụ khác với những tác dụng được liệt kê ở đây cũng có thể xảy ra. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về bất kỳ 

tác dụng phụ nào có vẻ bất thường hoặc đặc biệt khó chịu.

Tác dụng phụ của stanozolol (chi tiết hơn)
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Những loại thuốc khác sẽ ảnh hưởng đến stanozolol?

Trước khi dùng stanozolol, hãy nói chuyện với bác sĩ nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây:

thuốc chống đông máu (làm loãng máu) như warfarin (Coumadin); hoặc

insulin hoặc thuốc tiểu đường uống như glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, Glynase, 
Micronase), glimepiride (Amaryl), chlorpropamide (Diabinese), acetohexamide (Dymelor), 
tolbutamide (Orinase), tolazamide (Tolinase), và những loại khác.

Bạn có thể yêu cầu điều chỉnh liều lượng hoặc theo dõi đặc biệt nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc 

nào được liệt kê ở trên.

Các loại thuốc khác ngoài những loại được liệt kê ở đây cũng có thể tương tác với stanozolol. Nói chuyện với bác sĩ 

và dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn hoặc thuốc mua tự do nào, bao gồm vitamin, khoáng 

chất và các sản phẩm thảo dược.

Tương tác thuốc stanozolol (chi tiết hơn)

Thêm thông tin
Dược sĩ của bạn có thông tin bổ sung về stanozolol được viết cho các chuyên gia y tế mà 
bạn có thể đọc.

Thuốc của tôi trông như thế nào?
Stanozolol có sẵn theo toa dưới tên thương hiệu Winstrol. thương hiệu hoặc chung chung các công 
thức khác cũng có thể có sẵn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về thuốc này, đặc biệt là 
nếu bạn là người mới sử dụng.

Winstrol 2 mg viên nén màu hồng, hồng

Hãy nhớ, để thuốc này và tất cả các loại thuốc khác ngoài tầm với của trẻ em, không bao giờ dùng 

chung thuốc của bạn với người khác và chỉ sử dụng thuốc này theo chỉ định được kê đơn.

Luôn tham khảo ý kiến   nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để đảm bảo thông tin hiển thị trên trang này phù hợp 

với hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Bản quyền 1996-2022 Cerner Multum, Inc. Phiên bản: 1.03.
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