
Stanozolol
Pangkalahatang pangalan:stanozolol (stah 
NO zo lall) Tatak:Winstrol

Klase ng droga:Androgens at anabolic steroid

Medikal na sinuri ni Philip Thornton, DipPharm. Huling na-update noong Set 4, 2020.

Ano ang stanozolol?
Ang Stanozolol ay isang steroid na gawa ng tao, katulad ng isang natural na nagaganap na steroid na testosterone.

Ginagamit ang Stanozolol sa paggamot ng hereditary angioedema, na nagiging sanhi ng mga yugto ng pamamaga ng 

mukha, paa't kamay, ari, dingding ng bituka, at lalamunan. Maaaring bawasan ng Stanozolol ang dalas at kalubhaan ng 

mga pag-atakeng ito.

Binabawasan ng Stanozolol ang produksyon ng bradykinin at posibleng mabawasan ang epekto ng bagyong bradykinin. Ang 

mga bagyong Bradykinin ay maaaring may pananagutan sa ilan sa mga komplikasyon na nararanasan ng mga pasyente ng 

COVID-19.

Mga babala

Sa mga bihirang kaso, ang mga seryoso at kahit na nakamamatay na mga kaso ng mga problema sa atay ay nabuo sa panahon ng paggamot na 

may stanozolol. Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng pananakit ng tiyan, matingkad na dumi, madilim na kulay ng 

ihi, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pagduduwal o pagsusuka, o paninilaw ng balat o mga mata. Ito ay maaaring mga maagang 

palatandaan ng mga problema sa atay.

Bago inumin ang gamot na ito

Huwag uminom ng stanozolol nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung mayroon ka

kanser sa prostate;

kanser sa suso; o

mataas na antas ng calcium sa dugo (hypercalcemia).

Upang matiyak na ligtas para sa iyo ang stanozolol, sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka na ng:

sakit sa puso o daluyan ng dugo;

isang atake sa puso;

isang mataas na antas ng kolesterol sa dugo;

mga problema sa pagdurugo o pamumuo ng dugo;
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diabetes;

mga problema sa atay;

mga problema sa bato; o

kung umiinom ka ng oral anticoagulant (pagpapayat ng dugo).

Maaaring hindi ka makainom ng stanozolol, o maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o espesyal na 

pagsubaybay sa panahon ng paggamot.

Ang Stanozolol ay kilala na nagdudulot ng mga depekto sa kapanganakan sa isang hindi pa isinisilang na sanggol.Huwaginumin ang 

gamot na ito kung ikaw ay buntis o maaaring mabuntis habang ginagamot.

Hindi alam kung ang stanozolol ay pumasa sa gatas ng ina. Huwag inumin ang gamot na ito nang hindi muna 

nakikipag-usap sa iyong doktor kung nagpapasuso ka ng sanggol.

Paano ako kukuha ng stanozolol?

Uminom ng stanozolol nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor. Kung hindi mo naiintindihan ang mga tagubiling ito, hilingin sa 

iyong doktor, nars, o parmasyutiko na ipaliwanag ang mga ito sa iyo.

Inumin ang gamot na ito na may isang buong baso ng tubig.

Maaaring inumin ang Stanozolol nang may pagkain o walang.

Mahalagang inumin ang gamot na ito nang regular upang makuha ang pinakamaraming benepisyo.

Maaaring gusto ng iyong doktor na magkaroon ka ng mga pagsusuri sa dugo o iba pang mga medikal na pagsusuri sa panahon ng paggamot sa 

gamot na ito upang masubaybayan ang pag-unlad at mga side effect.

Mag-imbak sa temperatura ng silid na malayo sa kahalumigmigan, init, at direktang liwanag.

Impormasyon sa dosing

Karaniwang Dosis ng Pang-adulto para sa Angioedema:

Prophylactic na paggamit upang bawasan ang dalas at kalubhaan ng mga pag-atake ng namamana angioedema.

Paunang dosis: 2 mg pasalita 3 beses sa isang araw.

Mga Pagsasaayos ng Dosis:

Bawasan ang dosis sa pagitan ng 1 hanggang 3 buwan hanggang sa maintenance na dosis na 2 mg/araw.

Detalyadong impormasyon sa dosis ng Stanozolol

Ano ang mangyayari kung makaligtaan ako ng isang dosis?
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Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan 

ang dosis na napalampas mo, at kunin lamang ang susunod na regular na nakaiskedyul na dosis. Huwag uminom ng dobleng dosis ng 

gamot na ito.

Ano ang mangyayari kung overdose ako?

Ang labis na dosis ng gamot na ito ay malamang na hindi nagbabanta sa buhay. Makipag-ugnayan sa emergency room o poison control 

center para sa payo kung pinaghihinalaan ang labis na dosis.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ng stanozolol ay hindi alam.

Ano ang dapat iwasan

Walang mga paghihigpit sa pagkain, inumin, o aktibidad habang umiinom ng stanozolol 

maliban kung itinuro ng iyong doktor.

Mga epekto ng Stanozolol

Sa mga bihirang kaso, ang mga seryoso at kahit na nakamamatay na mga kaso ng mga problema sa atay ay nabuo sa panahon ng paggamot na 

may stanozolol. Makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng pananakit ng tiyan, matingkad na dumi, madilim na kulay ng 

ihi, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pagduduwal o pagsusuka, o paninilaw ng balat o mga mata. Ito ay maaaring mga maagang 

palatandaan ng mga problema sa atay.

Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o humingi 

ng emerhensiyang medikal na atensyon:

isang reaksiyong alerdyi (kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; 

o mga pantal);

pamamaga ng mga braso o binti (lalo na ang mga bukung-bukong);

madalas o paulit-ulit na pagtayo, o paglambot ng dibdib o paglaki (mga pasyenteng lalaki); o

mga pagbabago sa boses (pamamaos, lumalalim), pagkawala ng buhok, paglaki ng buhok sa mukha, paglaki ng klitoris, o mga 

iregularidad sa regla (mga babaeng pasyente).

Ang mga karaniwang epekto ng stanozolol ay maaaring kabilang ang:

bago o lumalalang acne;

kahirapan sa pagtulog;

sakit ng ulo; o

mga pagbabago sa sekswal na pagnanais.

Ang mga side effect maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding mangyari. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa anumang 

side effect na tila hindi karaniwan o lalo na nakakaabala.

Stanozolol side effect (higit pang detalye)
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Anong iba pang mga gamot ang makakaapekto sa stanozolol?

Bago kumuha ng stanozolol, kausapin ang iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot:

isang anticoagulant (pagpapayat ng dugo) tulad ng warfarin (Coumadin); o

insulin o isang oral diabetes na gamot tulad ng glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta, 
Glynase, Micronase), glimepiride (Amaryl), chlorpropamide (Diabinese), acetohexamide 
(Dymelor), tolbutamide (Orinase), tolazamide (Tolinase), at iba pa.

Maaaring mangailangan ka ng pagsasaayos ng dosis o espesyal na pagsubaybay kung umiinom ka ng alinman sa mga 

gamot na nakalista sa itaas.

Ang mga gamot maliban sa mga nakalista dito ay maaari ding makipag-ugnayan sa stanozolol. Makipag-usap sa iyong 

doktor at parmasyutiko bago uminom ng anumang reseta o over-the-counter na mga gamot, kabilang ang mga bitamina, 

mineral, at mga produktong herbal.

Mga pakikipag-ugnayan ng gamot sa Stanozolol (higit pang detalye)

Karagdagang impormasyon

Ang iyong parmasyutiko ay may karagdagang impormasyon tungkol sa stanozolol na isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan na 

maaari mong basahin.

Ano ang hitsura ng aking gamot?
Available ang Stanozolol na may reseta sa ilalim ng tatak na Winstrol. Maaaring available din ang iba pang brand o 

generic formulation. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa gamot na 

ito, lalo na kung bago ito sa iyo.

Winstrol 2 mg-pink, round tablets

Tandaan, panatilihin ito at ang lahat ng iba pang mga gamot na hindi maaabot ng mga bata, huwag kailanman ibahagi 

ang iyong mga gamot sa iba, at gamitin lamang ang gamot na ito para sa indikasyon na inireseta.

Palaging kumunsulta sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na ang impormasyong ipinapakita sa pahinang ito ay 

naaangkop sa iyong mga personal na kalagayan.
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