
לוקח שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה2.
פרומיל טבליות

:אריזה עלון
אם פרומיל טבליות ליטול איןלמשתמש מידע

ל) יתר רגיש( אלרגי אתה² :
 אחד כל או הידרוכלוריד אמילוריד, פורוסמיד

( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים
6) בסעיף המפורטים
, פריחה: כוללים אלרגית לתגובה סימנים
 של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות

.הלשון או הגרון, הפנים, השפתיים
כגון לסולפונאמידים אלרגי אתה²

 בעיות לך יש² קו-טרימוקסזול או סולפדיאזין
 חמורות כבד בעיות לך יש² שלך בכליות קשות

שפל לך שיש לך אמר שלך הרופא²

 מעביר לא אתה² מיובשים או הדם נפח
 מדי מעט או מדי יותר לך יש² )שתן( מים

אשלגן
 לך יש² )דם בבדיקות מוצג( שלך בדם נתרן
'.אדיסון מחלת' שנקראת מחלה
 את² .וחלש עייף להרגיש לך לגרום יכול זה
ו הריון" ראה( מניקה
)למטה" הנקה קטע

המשתנות אחרות תרופות נוטל אתה²
" סעיף ראה( שלך בדם האשלגן כמות
 האדם אם² )להלן" אחרות תרופות נטילת
מתחת נמצא התרופה את הנוטל
 מתאימות אינן פרומיל טבליות. שנה18

לילדים
 לעיל מהדברים אחד אם פרומיל טבליות ליטול אין
 או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל

.פרומיל טבליות נטילת לפני הרוקח

ג"מ5 /ג"מ40 ®פרומיל
טאבלטים
ג"מ40  פורוסמיד
ג"מ5  הידרוכלוריד אמילוריד

 או לראות קשה הזה העלון האם
?לקרוא

לעזרה2525 035 0800  טלפון

 שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול
.עבורך חשוב

 אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו•
שוב

 הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
הרוקח או

 את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•
 אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה

לשלך זהים שלהם המחלה סימני

 עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•
 לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות

:זה בעלון יש מה
משמשות הן ולמה פרומיל טבליות הן מה1.

 טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.
פרומיל

פרומיל טבליות לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

פרומיל טבליות לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

 עם שוחח זהירות ואמצעי אזהרות
 טבליות נטילת לפני הרוקח או הרופא
( מים בהעברת קושי לך ישג :אם פרומיל

 בכבד בעיות לך ישג ומעלה65  בן אתהג )שתן
ו דמנציה עם קשיש חולה אתהג בכליות או

 ישג ריספרידון גם נוטלים
סוכרת לך
סחרחורת מרגיש או נמוך דם לחץ לך ישג

 בעיות לך ישג עומד כשאתה
גאוט לך ישג בערמונית

לקרות יכול זה. מיובש או סחרחורת מרגיש אתהג

 שלשול, חולה בגלל מים הרבה איבדת אם
 זה. מאוד קרובות לעתים מים זרימת או

 לשתות מתקשה אתה אם גם לקרות יכול
לאכול או

 אתהג גלוקוז בדיקת לעבור עומד אתהג
 לופוס לך ישג אחרות מים טבליות נוטל

 או, קשיש אתהג מערכתית אריתמטוזוס
אחר על שאתה

 הדם לחץ לירידת לגרום שיכולות תרופות
לך ויש

 המהווים אחרים רפואיים מצבים
.הדם לחץ לירידת סיכונים

ו פרומיל טבליות מהן1.
משמשים הם למה

פרומיל טבליות זה מה
Tablets/5mg 40mg  הוא שלך התרופה שם

Frumil)נקראות  Tablets Frumilהעלון לאורך 
 שונות תרופות שתי מכילות פרומיל טבליות). הזה

. הידרוכלוריד ואמילוריד פורוסמיד: הנקראות
 הנקראות תרופות לקבוצת שייכות שתיהן

).מים טבליות( משתנים

פרומיל טבליות משמשים למה
 את לעצור כדי פרומיל בטבליות להשתמש ניתן

 זו מים תוספת. בגופך הנוספים המים הצטברות
 נשימה קוצר, נפוחים לקרסוליים לגרום עלולה

.מהרגיל עייפות ותחושת

פרומיל טבליות פועלות כיצד

 להעביר לך עוזרות שהן בכך פועלות פרומיל טבליות
המים אם. כלל בדרך עושה שאתה ממה) שתן( מים יותר

 עומס להפעיל עלולים הם, יוסרו לא בגופך הנוספים
.הכבד או הכליות, הריאות, הדם כלי, הלב על נוסף

 לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם
 הרוקח או הרופא עם שוחח, עליך חל

.פרומיל טבליות נטילת לפני שלך
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TITLE - FUROSEMIDE + AMILORIDE / LASIRIDE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-furosemide-amiloride-frumil-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6042.pdf


 שיעול נגד בתרופות קרובות לעתים משמש-  ליקוריץ•
גדולות בכמויות נלקח אם

-HIV)ל אחרת תרופה עם בשימוש( פרובנציד•
, אמיצין, גנטמיצין כגון לזיהום תרופות•

 או ונקומיצין, טוברמיצין, נטילמיצין, ניומיצין
צפלוספורינים של גבוהים מינונים

 בדיקות לפני כזריקות המשמשות תרופות•
רנטגן

 אם) משלשלים( לעצירות המשמשות תרופות•
 או ביסאקודיל כמו זמן לאורך בהן משתמשים

סנה
 במינונים ניתנות כאשר לאסתמה תרופות•

סולפט טרבוטלין, סלבוטמול כגון גבוהים
במבוטרול או פורמוטרול, סלמטרול,

 כגון) משתנים( אחרות מים טבליות•
 שלך שהרופא ייתכן. בנדרופלומתיאזיד

שלך התרופה מינון את לשנות יצטרך

 לכיב תרופה(סוכרלפט לוקח אתה אם
)קיבה
 קח. פרומיל לטבליות במקביל סוכרלפט ליטול אין
 אחרי או לפני שעתיים לפחות שלך המנה את

 להשפיע יכול שזה היא לכך הסיבהFrumil.  טבליות
.שלך התרופה של הפעולה אופן על

, זיהומים יותר מקבלים, יותר רבה בקלות חבורות•
.מהרגיל יותר עייפות או חולשה מרגישים
 מספר על להשפיע יכולות פרומיל טבליות

חמורות דם לבעיות ולגרום, הדם תאי
 או סחרחורת תחושת, ראש כאב, מוגבר צמא•

 או שרירים כאבי, בלבול, עילפון, סחרחורת
, עוויתות או התכווצויות, חולשה או מפרקים
 אלה. אחידות לא לב פעימות או בטן קלקולי
 שינויים או התייבשות של סימנים להיות יכולים

 חמורה התייבשות. בגוף הרגילים בכימיקלים
"גאוט" או דם לקרישי להוביל גם יכולה

 שלך העיניים או העור של בהצהבה מבחין אתה•
 יכולים אלה. יותר כהה הופך שלך השתן וצבע
 שכבר בחולים. בכבד לבעיה סימנים להיות
 בעיית להתרחש עלולה, כבד מבעיות סובלים

. בכבד אנצפלופתיה המכונה יותר חמורה כבד
 שינויים, התקפים,   שכחה כוללים התסמינים

.ותרדמת הרוח במצב
, השפתיים סביב העור של קילוף או שלפוחיות•

 דמויי תסמינים, המין ואיברי האף, הפה, העיניים
 שנקרא מצב להיות יכול זה. וחום שפעת

 של יותר חמורה בצורה. ונסון'סטיבנס-ג תסמונת
Necrolysis Epidermal ,Toxic  הנקרא המצב
 אזורים ולהשאיר להתקלף עשויות העור שכבות
.הגוף בכל גולמי חשוף עור של גדולים

 נפוחים אזורים עם האדום העור את כוללים הסימפטומים
 סמים התפרצות ,)קטנים פצעונים של רב במספר המכוסים
Pustulosis )AGEP( ) Exanthematous חום עם חריפה

Generalized Acute Exanthematous Pustulosis•
הכרה ואובדן עילפון, סחרחורת•

פרומיל וטבליות אחרות תרופות

 או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר אנא
 אחרות תרופות ליטול עלול או, לאחרונה נטלת
 ללא קונה שאתה תרופות כולל זה. כלשהן
 היא לכך הסיבה. צמחיות תרופות כולל, מרשם

 אופן על להשפיע יכולות פרומיל שטבליות
.אחרות תרופות של הפעולה

 של הפעולה אופן על להשפיע יכולות מסוימות תרופות, כן כמו
Frumil. טבליות

 שאתה ממה פרומיל טבליות יותר נוטל אתה אם
צריך

 טבליות יותר שנטלת שייתכן חושב אתה אם
 אחת בלע ילד אם או, צריך שאתה ממה פרומיל

 מיד הגיע או שלך לרופא ספר, שלך מהטבליות
 זכור. החולים לבית הקרובה הנפגעים למחלקת
 ידע שהרופא כדי שנותרה תרופה כל איתך לקחת

: להתרחש עלולות הבאות התופעות. נטלת מה
 או שרירים כאבי, צמא תחושת, בפה יובש

), הקאות( בחילה או בחילה תחושת, התכווצויות
 תחושת, אחידות לא או חלשות לב פעימות

.ישנונית או חולשה, סחרחורת

 שלך לרופא וספר, זו תרופה תיקח אל
:נוטל אתה אם

 בדם האשלגן כמות את שמשנות תרופות•
 כגון אשלגן תוספי כוללים אלה. שלך

( מסוימות מים טבליות או כלורי אשלגן
טריאמטרן כגון) משתנים

 אופן על להשפיע יכולות הבאות התרופות
 את ולהגבירFrumil  טבליות של הפעולה
:לוואי תופעות לקבל הסיכוי

( פרינדופריל, אנלפריל, רמיפריל כגון תרופות•
, קנדסארטן, לוסארטן אוACE')  מעכבי' הנקראים

 לקולטן אנטגוניסטים' הנקראים( אירבסארטן
 לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכןII').  אנגיוטנסין

 להפסיק ממך לבקש או שלך הטבליות מינון את
אותן ליטול

 ייתכן. לב בעיות או דם לחץ ליתר תרופות•
 מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא
שלך התרופה

 כללית כהרדמה המשמשות תרופות•
הניתוח במהלך השרירים להרפיית

 באותה יפעלו לא שאלו ייתכן. לסוכרת תרופות•
.פרומיל טבליות נוטל אתה כאשר מידה

נשימה קשיי או לצפצופים משמש-  תיאופילין•

 את להפחית יכול זה. לאפילפסיה משמש-  פניטואין•
Frumil טבליות של ההשפעה

והנקה הריון
. בהריון אתה אם טבליות פרומיל קחלאֹלעַׂשֲֹות
 אם זו תרופה נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח
 שאת לחשוב או להריון להיכנס עלולה, בהריון את

.בהריון להיות עלולה
 שכחת אם פרומיל טבליות ליטול שכחת אם
 לאחר. אותה זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה
 ליטול אין. כרגיל בבוקר למחרת המשך מכן
.שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה מנה .פרומיל טבליות נוטלת את אם תניקי אל

 עלולות קטנות שכמויות היא לכך הסיבה
 לפני שלך הרופא עם שוחח. האם לחלב לעבור
 מתכננת או מניקה את אם התרופה נטילת
 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל. להניק
 או בהריון אתה אם כלשהי תרופה נטילת
.מניקה

טבליות פרומיל ליטול מפסיק אתה אם

 לך יגיד שלך שהרופא עד טבליות פרומיל ליטול המשך
.זה את לקחת להפסיק

דם בדיקת
לבדוק כדי דם בדיקות לבצע עשוי שלך הרופא

 הן בדם מהמלחים חלק של שהרמות
.הנכונות ברמות

 לך יש אם האפשרי בהקדם לרופא ספר
:הבאות הלוואי מתופעות אחת
)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר

)הפיכה בלתי לפעמים( חירשות•

 להרגיש עלול אתה במכונות ושימוש נהיגה
Frumil.  טבליות נטילת לאחר טוב לא או סחרחורת

 או בכלים להשתמש או לנהוג אין, קורה זה אם
.כלשהן מכונות

 לגבי נוספות שאלות לך יש אם
 או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש
.הרוקח

 להעריך ניתן לא(ידועה לא תדירות
)הזמינים מהנתונים

טינטון( באוזניים צלצולים או שמיעה בעיות•
 יש שכבר אנשים על במיוחד משפיע זה).

שלהם הכליות עם בעיות להם
העור על נימול תחושת או עקצוץ•
 תחושת כגון שלך הרוח במצב קטנים שינויים•

.חרדה או נסערות
 סחרחורת או סחרחורת תחושת, ראש כאבי•

 תגובות, ריכוז אובדן כן כמו. מהירה בעמידה
, חולשה או ישנוניות תחושת, יותר איטיות
יובש, בראייה בעיות

 דם לחץ בגלל להיות יכול זה. ּפהֶ
נמוך

 הסיכוי את להגביר יכולות הבאות התרופות
 טבליות עם נלקחות הן כאשר לוואי לתופעות
:פרומיל

 לעזור כדי. נפש למחלות משמש-  ליתיום•
 עשוי שלך הרופא לוואי תופעות לעצור

 את ולבדוק הליתיום מינון את לשנות להצטרך
.בדם הליתיום כמות
•Cisplatin -  סרטן סוגי לכמה משמש

 שהרופא ייתכן. לב לבעיות משמש-  דיגוקסין•
.שלך התרופה מינון את לשנות יצטרך שלך

 סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות•
(NSAIDS) -כמו ודלקות לכאבים משמשות
 או קטופרופן, איבופרופן, אספירין

אינדומטצין
לאפילפסיה משמש-  קרבמזפין•

•Aminoglutethimide -  השד לסרטן משמש
 לאחר איברים דחיית לעצירת משמש

•Ciclosporin -  השתלה
 מחלות, העור לסרטן משמש-  מתוטרקסט•

מעיים או מפרקים
- ) גלל( המזון צינור של כיבים עבור משמש

Carbenoxolone•
•Reboxetine -  לדיכאון משמש
 ממושך בשימוש פטרייתיים לזיהומים משמש

- Amphotericin•
 כמו לדלקות משמשים-  קורטיקוסטרואידים•

פרדניזולון

 צהוב סאנסט מכילות פרומיל טבליות
ולקטוז
:מכילה זו תרופה

 עלול זה' (E110). שקיעה צהוב' הנקרא צבע•
.אלרגיות לתגובות לגרום

 יכול שאינך לך אמר שלך הרופא אם. לקטוז•
 שלך הרופא עם שוחח, סוכרים כמה לסבול
התרופה נטילת לפני

אפשריות לוואי תופעות4.

 לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות

 באחת מבחין אתה אם מיד לרופא דווח
 ייתכן-  הבאות החמורות הלוואי מתופעות
 לא תדירות. דחוף רפואי לטיפול שתזדקק

)הזמינים מהנתונים להעריך ניתן לא(ידועה

 עשויים הסימנים. אלרגית תגובה לך יש אם•
 קרסוליים), כליה דלקת( בכליה דלקת לכלול
 שינוי, בעור פריחות, גבוה דם לחץ או נפוחים
 רגישות, בעור חמורות שלפוחיות, העור בצבע
.וגרד) חום( גבוהה טמפרטורה, מהרגיל לשמש

 עשויים הסימנים. קשות אלרגיות תגובות•
, קר דביק עור, נשימה קשיי כמו הלם לכלול
.דופק ודופק חיוור עור צבע

 סימנים להיות יכולים אלה. עזים גב או בטן כאבי•
"הלבלב דלקת" של

פרומיל טבליות ליטול כיצד3.

 שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
 אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך
.בטוח אינך

 מתופעות אחת אם לרוקח או לרופא ספר
 יותר נמשכת או מחמירה הבאות הלוואי
 בתופעות מבחין אתה אם או, ימים ממספר
 ניתן לא(.זה בעלון מופיעות שאינן לוואי

)הזמינים מהנתונים להעריך

 כללית תחושה או) בחילה( בחילה הרגשת•
) הקאות( ובחילה שלשול, טוב חוסר של

ועצירות
והערמונית השתן   שלפוחית בעיות עם אנשים•

 העברת בעת בכאב להבחין עשוי
 המים בכמות עלייה בשל זאת. מים

שעברה

זו תרופה נטילת
הפה דרך זו תרופה קח•
 משקה עם בשלמותן הטבליות את לבלוע יש•

מים
 שלך התרופה של שההשפעה מרגיש אתה אם•

 המינון את תשנה אל, מדי חזקה או מדי חלשה
שלך הרופא את שאל אלא, בעצמך

לקחת טבליות פרומיל כמה
 קודם שתיים או אחת טבליה הוא הרגיל המינון

 טבליות כמה לך יגיד שלך הרופא. בבוקר כל
.לקחת
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 לשלוט שתוכל ייתכן, סוכרת לך יש אם•
שלך בדם הגלוקוז ברמות פחות

 עושה שאתה ממה) שתן( מים יותר העברת•
 או שעה כלל בדרך קורה זה. כלל בדרך

.התרופה נטילת לאחר שעתיים
 בין ניכרת במידה משתנים התסמינים•

 כאבי: הם ביותר הנפוצים אך המטופלים
 רגישות, ראש כאבי, במפרקים נפיחות, פרקים
 בעיות, בעור פריחות, השמש לאור מוגברת
 נשירת, בפה כיבים, וחולשה עייפות, בכליות
 כאבי, הזעות ולילה חום, ודיכאון חרדה, שיער
 זאבת( אנמיה, נשימה קוצר, בחזה כאבים, בטן

)סיסטמית
 כנגעים המאופיינות, ליכנואידיות תגובות•

 בצורת ומגרדים קטנים אדמדמים-סגולים
.בפה או המין איברי, העור על מצולע

 פרומיל טבליות נראות איך
האריזה ותכולת
, כתומות עגולות טבליות הן פרומיל טבליות
ו משופעים קצוות עם שווה באופן מנומרות

'FRUMIL'שבירה קו עם, אחד בצד מוטבעות 
.השני בצד

28, 7, 4,  של שלפוחיות באריזות זמינות שלך הטבליות
 או100 50,  המכילים בקבוקים או טבליות-1400 ו56

.טבליות500
.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

ויצרן שיווק אישור בעל

Sanofi, השיווק אישור בעל

1PT, 2525 035 0800 ': טל. בריטניה
, RG6ברקשייר, רידינג Drive,  Park

Valley Thames410
medicalinformation@sanofi.comuk-: ל"דוא

דם בדיקת
 אנזימי רמות את לשנות יכולות פרומיל טבליות
 ככולסטרול הידועים הגוף שומני או הכבד

יצַרןָ.דם בבדיקות המופיעים וטריגליצרידים
SrlSanofi

 ,)Scoppito )L'Aquila איטליה
67019 22, Km 17, Statale
Strada

לוואי תופעות על דיווח
הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח,
 על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן

 הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות
 לחפש אוyellowcard www.mhra.gov.uk/: בכתובת

 אוPlay- Google בMHRA  של הצהוב הכרטיס את
Store App.Apple
 לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק

 התרופה על המידע כל את מכיל אינו זה עלון
במשהו בטוח אינך או שאלות לך יש אם. שלך

.הרוקח או הרופא את שאל,

-10/2020ב לאחרונה עודכן זה עלון

2020 - Sanofi, 1983©

פרומיל טבליות לאחסן כיצד5.

 של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק•
.ילדים

 התפוגה תאריך לאחר פרומיל טבליות ליטול אין•
EXP.  לאחר והבליסטר האריזה גבי על המצוין
 אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך
חודש

 רצועת את שמור-25°C. ל מתחת אחסן•
 מפני להגן כדי החיצוני בקרטון   השלפוחית

.ולחות אור

 או שפכים מי דרך תרופות להשליך אין
 כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת
. עוד נחוצות שאינן מתרופות להיפטר
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים

ואחרים החפיסה תוכן6.
מיֵדעָ

פרומיל טבליות מכילות מה
 הוא זו בתרופה הפעילים המרכיבים אחד

40mg .furosemideשל החדש השם זהו 
השתנה לא עצמו המרכיב. ג"מ40  פרוסמיד

 ואמילוריד פורוסמיד הם הפעילים החומרים•
 ג"מ40  מכילה טבליה כל. הידרוכלוריד
( הידרוכלוריד אמילוריד ג"מ-5 ו פורוסמיד

)מים שאינו כמי
, תירס עמילן, לקטוז הם האחרים המרכיבים•

, נתרן עמילן גליקולאט, מיקרו-גבישית תאית
 מימית סיליקה(E110),  שקיעה צהוב צבע, טלק

.סטארט ומגנזיום קולואידית
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