
Станозолол
Общо име:станозолол (stah NO zo lall) Име 

на марката:Винстрол

Клас лекарства:Андрогени и анаболни стероиди

Медицински преглед от Филип Торнтън, DipPharm. Последна актуализация на 4 септември 2020 г.

Какво е станозолол?

Станозолол е изкуствен стероид, подобен на естествения стероид тестостерон.

Станозолол се използва за лечение на наследствен ангиоедем, който причинява епизоди на подуване на 

лицето, крайниците, гениталиите, стените на червата и гърлото. Станозолол може да намали честотата и 

тежестта на тези пристъпи.

Станозолол намалява производството на брадикинин и потенциално може да намали въздействието на 

брадикининова буря. Брадикининовите бури може да са отговорни за някои от усложненията, които изпитват 

пациентите с COVID-19.

Предупреждения

В редки случаи по време на лечението със станозолол са се развили сериозни и дори фатални случаи на чернодробни 

проблеми. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако почувствате коремна болка, светли изпражнения, тъмна урина, 

необичайна умора, гадене или повръщане или пожълтяване на кожата или очите. Това може да са ранни признаци на 

проблеми с черния дроб.

Преди да приемете това лекарство

Не приемайте станозолол, без първо да говорите с Вашия лекар, ако имате

рак на простатата;

рак на гърдата; или

високо ниво на калций в кръвта (хиперкалциемия).

За да сте сигурни, че станозолол е безопасен за Вас, кажете на Вашия лекар, ако някога сте имали:

заболяване на сърцето или кръвоносните съдове;

сърдечен удар;

високо ниво на холестерол в кръвта;

кървене или проблеми със съсирването на кръвта;
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диабет;

проблеми с черния дроб;

проблеми с бъбреците; или

ако сте приемали перорален антикоагулант (разредител на кръвта).

Може да не сте в състояние да приемате станозолол или може да се нуждаете от корекция на дозата или специално 

наблюдение по време на лечението.

Известно е, че станозолол причинява вродени дефекти при неродено бебе.Недейприемайте това лекарство, ако сте 

бременна или може да забременеете по време на лечението.

Не е известно дали станозолол преминава в кърмата. Не приемайте това лекарство, без 
първо да говорите с Вашия лекар, ако кърмите бебе.

Как да приемам станозолол?
Приемайте станозолол точно както е указано от Вашия лекар. Ако не разбирате тези инструкции, помолете 

Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт да Ви ги обясни.

Приемайте това лекарство с пълна чаша вода.

Станозолол може да се приема със или без храна.

Важно е да приемате това лекарство редовно, за да получите максимална полза.

Вашият лекар може да поиска да си направите кръвни изследвания или други медицински прегледи по време на лечението с това 

лекарство, за да наблюдавате напредъка и страничните ефекти.

Съхранявайте при стайна температура далеч от влага, топлина и пряка светлина.

Информация за дозиране

Обичайна доза за възрастни за ангиоедем:

Профилактична употреба за намаляване на честотата и тежестта на пристъпите на наследствен ангиоедем.

Начална доза: 2 mg перорално 3 пъти дневно.

Корекция на дозата:

Намалете дозата на интервали от 1 до 3 месеца до поддържаща доза от 2 mg/ден.

Подробна информация за дозировката на станозолол

Какво ще стане, ако пропусна доза?
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Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

дозата, която сте пропуснали, и вземете само следващата редовно планирана доза. Не приемайте двойна доза от това 

лекарство.

Какво ще стане, ако предозирам?

Предозирането на това лекарство е малко вероятно да застраши живота. Свържете се със спешно отделение или център за 

контрол на отравянията за съвет, ако се подозира предозиране.

Симптомите на предозиране на станозолол не са известни.

Какво да избягвате

Няма ограничения за храна, напитки или дейности, докато приемате станозолол, освен ако не е 

указано друго от Вашия лекар.

Странични ефекти на станозолол

В редки случаи по време на лечението със станозолол са се развили сериозни и дори фатални случаи на чернодробни 

проблеми. Свържете се незабавно с Вашия лекар, ако почувствате коремна болка, светли изпражнения, тъмна урина, 

необичайна умора, гадене или повръщане или пожълтяване на кожата или очите. Това може да са ранни признаци на 

проблеми с черния дроб.

Ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции, незабавно се свържете с Вашия лекар или 

потърсете спешна медицинска помощ:

алергична реакция (затруднено дишане; затваряне на гърлото; подуване на устните, езика или лицето; или 

копривна треска);

подуване на ръцете или краката (особено глезените);

чести или постоянни ерекции или чувствителност или уголемяване на гърдите (при пациенти от мъжки пол); или

промени в гласа (дрезгав глас, задълбочаване), косопад, растеж на окосмяването по лицето, уголемяване на 

клитора или менструални нередности (при жени).

Честите нежелани реакции на станозолол могат да включват:

ново или влошено акне;

затруднено заспиване;

главоболие; или

промени в сексуалното желание.

Могат да се появят и странични ефекти, различни от изброените тук. Говорете с Вашия лекар за всеки страничен ефект, който 

изглежда необичаен или който е особено притеснителен.

Странични ефекти на станозолол (повече подробности)
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Какви други лекарства ще повлияят на станозолол?

Преди да приемете станозолол, говорете с Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

антикоагулант (разредител на кръвта) като варфарин (Coumadin); или

инсулин или перорално лекарство за диабет като глипизид (Glucotrol), глибурид (DiaBeta, 
Glynase, Micronase), глимепирид (Amaryl), хлорпропамид (Diabinese), ацетохексамид 
(Dymelor), толбутамид (Orinase), толазамид (Tolinase) и други.

Може да се нуждаете от корекция на дозата или специално наблюдение, ако приемате някое от 

изброените по-горе лекарства.

Лекарства, различни от изброените тук, също могат да взаимодействат със станозолол. Говорете с Вашия лекар и фармацевт, 

преди да приемете каквито и да е лекарства, отпускани по лекарско предписание или без рецепта, включително витамини, 

минерали и билкови продукти.

Лекарствени взаимодействия на станозолол (повече подробности)

Повече информация

Вашият фармацевт има допълнителна информация за станозолол, написана за здравни специалисти, която може 

да прочетете.

Как изглежда моето лекарство?
Станозолол се предлага с рецепта под марката Winstrol. Други марки или генерични формулировки също 

могат да бъдат налични. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно това 

лекарство, особено ако е ново за Вас.

Винстрол 2 mg-розови, кръгли таблетки

Запомнете, пазете това и всички други лекарства далеч от обсега на деца, никога не споделяйте 

лекарствата си с други и използвайте това лекарство само за предписаните показания.

Винаги се консултирайте с вашия доставчик на здравни услуги, за да сте сигурни, че информацията, показана на тази страница, се отнася 

за вашите лични обстоятелства.
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