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Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

STROMBAJECT AQUA
suspensie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ
Strombaject Aqua

DCI-ul substanţei active
Stanozololum

COMPOZIŢIA 
1 ml suspensie injectabilă conţine:
substanţa activă: stanozolol 50 mg;
excipienți: clorură de miristil-γ-picoliniu, clorură de sodiu, apă pentru in-
jecţii.

FORMA FARMACEUTICĂ
Suspensie injectabilă.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Suspensie de culoare albă sau albă cu nuanţă gălbuie.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Steroizi anabolizanţi. Derivaţi de androstan. A14A A02.

PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE 
Stanozololul este un anabolizant steroidian. Stimulează procesele 
anabolice şi le inhibă pe cele catabolice, provocate de glucocorti-
coizi. Conduce la creşterea masei musculare, reducerea depunerilor 
de grăsime, ameliorează trofica ţesuturilor, favorizează depunerile de 
calciu în oase, reţine azotul, fosforul, sulful, potasiul, sodiul şi apa în 
organism. Acţiunea hematopoietică este determinată de creşterea 
sintezei eritropoietinei. 
Acţiunea antialergică e determinată de creşterea nivelului în ser a 
fracţiei C1 a complementului. Acţiunea androgenă (moderată) poate 
contribui la dezvoltarea caracterelor sexuale secundare de tip mas-
culin.

INDICAŢII TERAPEUTICE
Dereglări ale sintezei proteinelor, caşexie de diversă geneză, traume, 
arsuri, perioada pre- şi postoperatorie, perioada de convalescenţă 
după boli infecţioase şi iradiere, insuficienţa renală şi suprarenală, gu-
şă toxică, angioedem, distrofie musculară, osteoporoză, echilibrul 
azotat negativ în terapia cu corticosteroizi, anemie hipo- şi aplastică. 
Adjuvant în tratamentul tuberculozei, osteomielitei, astmului bron-
şic, hepatitei.

DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Intramuscular profund.
Adulţi – doza iniţială 10-20 mg/zi. Doza de întreţinere constituie 5-10 
mg/zi. 
Tratamentul se efectuează pe fondalul unei diete bogate în proteine.

REACŢII ADVERSE 
Reacţiile adverse prezentate mai jos sunt clasificate în funcţie de frec-
venţă, pe aparate, sisteme şi organe. Grupele de frecvenţă conform 
convenţiei MedDRA: foarte frecvente (≥ 1/10), frecvente (≥ 1/100 şi 
< 1/10), mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100), rare (≥ 1/10000 şi 
< 1/1000 ) şi foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care 
nu poate fi estimată din datele disponibile).
Tulburări benigne, maligne şi nespecificate: 
Frecvente: la vârstnici – hipertrofia şi/sau carcinom de prostată.
Tulburări hematologice şi limfatice: 
Mai puțin frecvente: modificări în formula leucocitară.
Rare: hipocoagulare cu tendinţă la hemoragii.
Tulburări endocrine:
Frecvente: la femei: simptome de virilizare, inhibiţia funcţiei ovariene, 
dereglări ale ciclului menstrual. La bărbaţi: în perioada prepubertară 
– simptome de virilizare, hiperpigmentare cutanată idiopatică. 
Mai puțin frecvente: reţinerea sau stoparea creşterii (calcifierea zone-
lor epifizare de creştere a oaselor tubulare); în perioada postpuberta-
ră - ginecomastie.
Tulburări metabolice şi de nutriţie: 
Frecvente: retenţia lichidului cu edeme periferice, hipercalciemie. 
Rare: la bărbaţi şi femei – progresarea aterosclerozei.
Tulburări hepatobiliare: 
Mai puțin frecvente: dereglarea funcţiei hepatice cu icter.
Tulburări musculo-scheletale şi ale ţesutului conjunctiv: 
Mai puțin frecvente: dureri în oasele tubulare lungi.
Tulburări renale şi ale căilor urinare: 
Rare: în perioada postpubertară – iritarea vezicii urinare.
Tulburări ale aparatului genital şi sânului: 
Frecvente: priapism.

CONTRAINDICAŢII 
Hipersensibilitatea la preparat, cancerul de prostată, cancerul mamar 

la bărbaţi, carcinomul mamar la femei cu hipercalciemie, cardiopatie 
ischemică, ateroscleroza severă, insuficienţa hepatică şi renală, pros-
tatita acută şi cronică, sarcina şi lactaţia.

SUPRADOZAJ 
Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.

ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 
La apariţia primelor semne de virilizare a pacientelor (îngroşarea vo-
cii, hirsutism, acnee, clitoromegalie) administrarea trebuie stopată 
pentru a evita modificările ireversibile. A se controla sistematic lipide-
mia şi colesterolemia.
Administrarea în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare 
Este contraindicat.
Efecte privind capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje 
Nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 
utilaje. 

INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTER-
ACȚIUNI
Glucocorticoizii, mineralocorticoizii, corticotropina, preparatele cu 
conţinut de sodiu şi alimentele bogate în sodiu potenţează reţinerea 
lichidului în organism, cresc riscul dezvoltării edemelor, intensifică 
erupţiile acneice. Creşte acţiunea antiagregantelor, anticoagulante-
lor, insulinei şi antidiabeticelor perorale, scade acţiunea somatotropi-
nei şi derivaţilor ei.

PREZENTARE, AMBALAJ
Suspensie injectabilă 50 mg/ml. Câte 1 ml în fiole. Câte 5 fiole împreu-
nă cu instrucțiunea pentru administrare în cutie individuală de carton.

PĂSTRARE
A se păstra la temperaturi sub 25 °C. 
A se păstra în ambalaj original, pentru a fi protejat de lumină şi umi-
ditate.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani. 
A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL
Cu prescripţie medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
Aprilie 2014.

DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova.

NUMELE ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI 
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. N. Grădescu 4, mun. Chişinău, Republica Moldova

La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi secţia
de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului
şi Dispozitivelor Medicale (tel. 0-22-88-43-38).


