
Certificat de înregistrare al medicamentului – nr. 21110 din 01.10.2014
Anexa 1

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
INSTRUCŢIUNE PENTRU ADMINISTRARE

PARABOLAN
soluţie injectabilă

DENUMIREA COMERCIALĂ
Parabolan
DCI-ul substanţei active
Trenbolonum
COMPOZIŢIA
1 ml soluţie injectabilă conţine:
substanţa activă: hexahidrobenzilcarbonat de trenbolonă – 100 mg;
substanţe auxiliare: alcool benzilic, benzilbenzoat, ulei de piersici.
FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie injectabilă.
DESCRIEREA MEDICAMENTULUI
Soluţie uleioasă transparentă, de culoare de la galbenă-deschisă până la 
galbenă, cu miros caracteristic.
GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ şi codul ATC
Anabolizant steroidian. Codul ATC: A14AB
PROPRIETĂŢILE FARMACOLOGICE 
Parabolanul este un anabolizant steroidian. Fiind de fapt un derivat al 
nandrolonei, trenbolona diferă semnificativ de ultima după proprietăţi. 
Datorită particularităţilor structurale, trenbolona nu se supune acţiunii 
5α-aromatazei, dar însuşi poate manifesta atât acţiune estrogenică, cât 
şi progestagenică (ultima se manifestă prin capacitatea de stimulare a 
receptorilor progesteronului).
Trenbolona este cel mai potent anabolizant steroidian existent – după 
timpul de stabilizare a receptorului androgenic trenbolona depăşeşte 
nu numai testosterona (peste 3 ori mai mult), dar şi nandrolona.
Stimulează procesele anabolice şi le inhibă pe cele catabolice, provoca-
te de glucocorticoizi. Conduce la creşterea masei musculare, reducerea 
depunerilor de grăsime, ameliorează trofica ţesuturilor, favorizează de-
punerile de calciu în oase, reţine azotul, fosforul, sulful, potasiul, sodiul şi 
apa în organism. 
Stimulează sinteza eritropoetinei şi activează procesele anabolice în 
măduva osoasă, ceea ce la administrarea concomitentă a preparatelor 
de fier se manifestă prin acţiune antianemică. Inhibă sinteza gonadotro-
finelor şi a testosteronului endogen. În doze mari inhibă spermatogene-
za. Poate stopa creşterea şi dezvoltarea sexuală a copiilor. 
INDICAŢII TERAPEUTICE
Parabolanul ca remediu cu acţiune preponderent anabolizantă se admi-
nistrează ca adjuvant în terapia complexă a stărilor determinate de tul-
burările metabolismului proteic cu echilibrul azotat negativ (aport 
insufi cient, necesităţi sporite sau pierderi): 
Caşexia de diversă geneză; 
Arsuri vaste; 
Administrarea îndelungată a glucocorticoizilor; 
Anemia hipo- şi aplastică; 
Atrofii musculare la pacienţii cu SIDA (Sindromul Imunodeficienţei Achi-
ziţionat); 
Osteoporoză.
DOZE ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Intramuscular profund.
Regimul de dozare se selectează individual.
Adulţi: 50-200 mg (femeilor – 50-100 mg) 1 dată în 1-4 săptămâni.
Durata administrării parabolanului depinde de răspunsul clinic al paci-
entului şi de gradul manifestării reacţiilor adverse.
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 con-
venţiei 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 esti-
mată din datele disponibile).
Tulburări hematologice și limfatice: 
Mai puțin frecvente: modificări în formula leucocitară, 
Foarte rare: hipocoagulare cu tendinţă la hemoragii.
Tulburări metabolice și de nutriție: 
Frecvente: reţinerea sau stoparea creşterii (calcifierea zonelor epifizare 
de creştere a oaselor tubulare); 
Mai puțin frecvente: La bărbaţi şi femei – progresarea aterosclerozei, ede-
me periferice, dereglarea funcţiei hepatice,
Tulburări musculo-scheletice:
Rare: dureri în oasele tubulare lungi.
Tulburări ale aparatului genital și sînului: 
Mai puțin frecvete: la femei – simptome de virilizare, inhibiţia funcţiei 

ovariene, dereglări ale ciclului menstrual; la bărbaţi în perioada prepu-
bertară – simptome de virilizare, hiperpigmentare cutanată idiopatică; 
în perioada postpubertară – ginecomastie, priapism, inhibiţia sperma-
togenezei, iritarea vezicii urinare.
Rare: la vârstnici – hipertrofia şi/sau carcinom de prostată.
CONTRAINDICAŢII 
Hipersensibilitatea la preparat, cancerul şi adenomul de prostată, cance-
rul mamar la bărbaţi, carcinomul mamar la femei cu hipercalciemie, can-
cerul ovarian,CPI (cardiopatia ischemică), ateroscleroza severă, nefrita, 
sindromul nefrotic, insuficienţa hepatică şi renală, prostatita acută şi 
cronică, sarcina, perioada de alăptare, copiilor în perioada până la matu-
rarea sexuală.
SUPRADOZAJ 
Cazuri de supradozaj nu au fost semnalate.
ATENŢIONĂRI ŞI PRECAUŢII SPECIALE DE UTILIZARE 
La prescrierea anabolicelor steroidiene bolnavii trebuie să fie informaţi 
despre posibilele efecte adverse cu adresarea imediată la medic la apa-
riţia lor. La apariţia primelor semne de virilizare a pacientelor (îngroşarea 
vocii, hirsutism, acnee, clitoromegalie) administrarea trebuie stopată 
pentru a evita modificările ireversibile. 
Preparatele din această grupă pot provoca supresia factorilor plasmatici 
de coagulare II, V, VII, X ce necesită o supraveghere minuţioasă, inclusiv 
la utilizarea concomitentă cu anticoagulantele indirecte. 
Pe parcursul tratamentul e necesară o monitorizare a parametrilor func-
ţiei ficatului (transaminazelor, fosfatazei alcaline, bilirubinei) şi a spec-
trului lipidic (nivelului colesterolului şi lipoproteidelor de densitate mi-
că). La vârstnici se poate constata o creştere a incidenţei hipertrofiei şi 
carcinomului prostatei ce necesită un control riguros. 
La pacienţii ce utilizează doze mari de anabolice steroide e necesară de-
terminarea periodică a hemoglobinei şi hematocritului din cauza polici-
temiei posibile.
Folosirea în timpul sarcinii sau în perioada de alăptare:
Este contraindicată administrarea în sarcină şi în perioada de alăptare.
Efecte privind capacitatea de a conduce autovehicule și de a manevra 
utilaje:
Preparatul nu influenţează capacitatea de a conduce autovehicule sau 
de a manevra utilaje. 
INTERACŢIUNI CU ALTE MEDICAMENTE
ŞI ALTE TIPURI DE INTERACȚIUNI
Glucocorticoizii, mineralocorticoizii, corticotropina, preparatele cu con-
ţinut de sodiu şi alimentele bogate în sodiu potenţează reţinerea lichi-
dului în organism, cresc riscul dezvoltării edemelor, intensifică erupţiile 
acneice. Creşte acţiunea antiagregantelor, anticoagulantelor, insulinei şi 
antidiabeticelor perorale, scade acţiunea somatotropinei şi derivaţilor 
ei.
PREZENTARE, AMBALAJ
Soluţie injectabilă 100 mg/ml câte 1 ml în fiole.
Câte 5 sau 10 fiole împreună cu instrucțiunea pentru administrare se 
plasează 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 umiditate.
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
Se eliberează cu prescripţie medicală.
DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI
Septembrie 2014.
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La apariţia oricărei reacţii adverse informaţi
secţia de farmacovigilenţă a Agenţiei Medicamentului

și Dispozitivelor Medicale (tel. 0 (22) 88-43-38).


