
2. Ce trebuie să știți înainte de a lua
Tablete Frumil

PROSPECT:
INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR Nu luați comprimate Frumil 

dacă: ²Sunteți alergic (hipersensibil) la
furosemidă, clorhidrat de amilorid sau oricare dintre 

celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la secțiunea 6)

Semnele unei reacții alergice includ: o erupție 
cutanată, probleme de înghițire sau de respirație, 
umflarea buzelor, feței, gâtului sau limbii

²Sunteți alergic la sulfonamide, cum ar fi
sulfadiazină sau co-trimoxazol ²Aveți probleme 

severe cu rinichii ²Aveți probleme severe cu 
ficatul ²Medicul dumneavoastră v-a spus că aveți 
un nivel scăzut

volumul sanguin sau sunt 
deshidratate ²Nu treceți apă (urină) ²Ai 
prea mult sau prea puțin potasiumor

sodiu în sânge (indicat în analizele de sânge) ²
Aveți o boală numită „boala lui Addison”.

Acest lucru te poate face să te simți 
obosit și slăbit. ²Alăptați (vezi „Sarcina și

alăptarea” secțiunea de mai jos)
²Luați alte medicamente care se modifică

cantitatea de potasiu din sângele dumneavoastră (vezi 

secțiunea „Utilizarea altor medicamente” de mai jos) ²

Dacă persoana care ia medicamentul este sub

18 ani. Tabletele Frumil nu sunt potrivite pentru 
copii

Nu luați Frumil Tablete dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în 

cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua Frumil Comprimate.

Frumil®40 mg/5 mg
Tablete
Furosemid 40 mg
Clorhidrat de amilorid 5 mg

Este greu de văzut sau de citit acest 

prospect?

Telefon 0800 035 2525 pentru ajutor

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a 

începe să luați acest medicament, deoarece conține informații 

importante pentru dumneavoastră.

• Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din 

nou

• Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului

• Acest medicament a fost prescris numai pentru 

dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, 

chiar dacă semnele lor de boală sunt aceleași cu ale 

dumneavoastră

• Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect:
1. Ce sunt comprimatele Frumil și pentru ce sunt 
utilizate
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Frumil 
Comprimate
3.Cum să luați Frumil Tablete
4.Efecte secundare posibile

5.Cum se păstrează Frumil Tablete
6. Conținutul ambalajului și alte informații

Atenționări și precauții Discutați cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 
înainte de a lua Frumil Tablete dacă: cAveți 

dificultăți în a trece apa (urină) cAi 65 de ani sau mai 
mult cAveți probleme cu ficatul sau rinichii cSunteți 
un pacient în vârstă cu demență și

luați și risperidonă cAi 
diabet

cAveți tensiune arterială scăzută sau vă simțiți amețit

când te ridici cAi 
probleme cu prostata cAi 
guta
cTe simți amețit sau deshidratat. Acest lucru se poate întâmpla

dacă ați pierdut multă apă din cauza bolii, a 
diareei sau a trecerii de apă foarte des. Se 
poate întâmpla și dacă aveți probleme cu 
băutura sau mâncarea

cVeți face un test de glucoză cLuați 
orice alte comprimate de apă cAi 
lupus eritematos sistemic cEști în 
vârstă sau ești pe altul

medicamente care pot provoca scăderea 
tensiunii arteriale și aveți
alte afecțiuni medicale care prezintă 
riscuri pentru scăderea tensiunii arteriale.

1. Ce sunt comprimatele Frumil și
la ce sunt folosite

Ce sunt comprimatele Frumil

Denumirea medicamentului dumneavoastră este Frumil 40 

mg/5 mg comprimate (denumite Frumil comprimate în acest 

prospect). Comprimatele Frumil conțin două medicamente 

diferite numite: furosemid și clorhidrat de amilorid. Ambele 

aparțin unui grup de medicamente numite diuretice 

(comprimate de apă).

Pentru ce se utilizează Frumil Tablete
Frumil Tablets poate fi utilizat pentru a opri acumularea de apă 

suplimentară în organism. Această apă suplimentară poate 

provoca gleznele umflate, dificultăți de respirație și senzația de 

oboseală mai mare decât de obicei.

Cum funcționează Frumil Tablets

Comprimatele Frumil funcționează ajutându-vă să eliminați mai 

multă apă (urină) decât faceți de obicei. Dacă surplusul de apă din 

corpul tău nu este îndepărtat, poate pune o presiune 

suplimentară asupra inimii, vaselor de sânge, plămânilor, 

rinichilor sau ficatului.

Dacă nu sunteţi sigur dacă oricare dintre situaţiile de mai sus vi 

se aplică, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 

înainte de a lua Frumil Comprimate.

28-10-2020
IST FRU

M
IL 40/5M

G
 G

B I02
793921

89036012
753361

89034571
DIM

EN
SIUN

EA BLISTER:

AM
BALAJ. ARTICO

L:
Instrucțiuni

62C0007 V.1.0

00000010111

1
-

G
B: M

area Britanie
167 x 315 m

m
 D

P
-

11 pt la 12 pt

-Re ex Blue
4, 1/4

Sano SpA

Arkhé Snc
Veri care la corrispondenza dell'artw

ork approvato - la 
nostra responsabilitate este lim

itată la rifacim
ento dei le 

forniti.
Tel. 0862.404140
fax 0862.090006

1 - Prim
a realizare

793921 - 89036012 1/4

TITLE - FUROSEMIDE + AMILORIDE / LASIRIDE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Medicines Org UK

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


• Lemn dulce – folosit adesea în medicamentele pentru tuse 

dacă este luată în cantități mari

• Probenecid (utilizat cu un alt medicament împotriva HIV)

• Medicamente pentru infecții precum gentamicina, 
amikacina, neomicină, netilmicină, tobramicină, 
vancomicina sau doze mari de cefalosporine

• Medicamente utilizate ca injecții înaintea 
examinărilor cu raze X

• Medicamente utilizate pentru constipație (laxative) dacă sunt 

utilizate pentru o perioadă lungă de timp, cum ar fi bisacodil 

sau senna

• Medicamente pentru astm atunci când sunt 

administrate în doze mari, cum ar fi salbutamol, 

sulfat de terbutalină, salmeterol, formoterol sau 

bambuterol

• Alte comprimate de apă (diuretice), cum ar fi 

bendroflumetiazida. Este posibil ca medicul dumneavoastră 

să fie nevoit să modifice doza de medicament

Dacă luați sucralfat(un medicament pentru 
ulcerul stomacal)
Nu luați sucralfat în același timp cu comprimatele Frumil. Luați-

vă doza cu cel puțin 2 ore înainte sau după Frumil Tablets. Acest 

lucru se datorează faptului că poate afecta modul în care 

funcționează medicamentul dumneavoastră.

• Vânătăi mai ușor, mai multe infecții, senzație de 
slăbiciune sau oboseală mai mult decât de obicei.
Frumil Tabletele poate afecta numărul de celule 
sanguine, cauzând probleme grave de sânge

• Sete crescută, dureri de cap, senzație de amețeală sau de cap 

ușor, leșin, confuzie, dureri sau slăbiciune musculară sau 

articulară, crampe sau spasme, tulburări de stomac sau 

bătăi neuniforme ale inimii. Acestea ar putea fi semne de 

deshidratare sau modificări ale substanțelor chimice 

normale ale corpului. Deshidratarea severă poate duce, de 

asemenea, la cheaguri de sânge sau „gută”

• Observați îngălbenirea pielii sau a ochilor, iar urina 
devine mai închisă la culoare. Acestea ar putea fi 
semne ale unei probleme hepatice. La pacienții care au 
deja probleme hepatice, poate apărea o problemă mai 
gravă a ficatului, cunoscută sub numele de 
encefalopatie hepatică. Simptomele includ uitare, 
convulsii, schimbări de dispoziție și comă.

• Formarea de vezicule sau descuamarea pielii din jurul 

buzelor, ochilor, gurii, nasului și organelor genitale, 

simptome asemănătoare gripei și febră. Aceasta ar putea fi 

o afecțiune numită sindrom Stevens-Johnson. Într-o formă 

mai gravă a afecțiunii numită necroliză epidermică toxică, 

straturile de piele se pot desprinde pentru a lăsa suprafețe 

mari de piele brută expusă pe tot corpul.

• Pustuloză exantematoasă acută generalizată (AGEP) 
(erupție febrilă acută medicamentoasă), 
simptomele includ pielea care devine roșie cu zone 
umflate acoperite cu numeroase pustule mici

• Ameţeli, leşin şi pierderea cunoştinţei

Alte medicamente și comprimate Frumil

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă 

luați sau ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. 

Acestea includ medicamentele pe care le cumpărați fără prescripție 

medicală, inclusiv medicamentele pe bază de plante. Acest lucru se 

datorează faptului că Frumil Comprimatele poate afecta modul în care 

acționează unele alte medicamente.

De asemenea, unele medicamente pot afecta modul în care 

acționează Frumil Tablets.

Dacă luați mai multe comprimate Frumil decât 
trebuie
Dacă credeți că este posibil să fi luat mai multe comprimate Frumil 

decât trebuie sau dacă un copil a înghițit oricare dintre 

comprimatele dumneavoastră, spuneți imediat medicului 

dumneavoastră sau mergeți imediat la cel mai apropiat serviciu 

de urgență al spitalului. Nu uitați să luați cu dumneavoastră orice 

medicament rămas, astfel încât medicul să știe ce ați luat. Pot 

apărea următoarele efecte: gură uscată, senzație de sete, dureri 

musculare sau crampe, senzație de rău sau de rău (vărsături), 

bătăi slabe sau neuniforme ale inimii, senzație de amețeală, 

slăbiciune sau somnolență.

Nu luați acest medicament și spuneți medicului 
dumneavoastră dacă luați:
• Medicamente care modifică cantitatea de potasiu 

din sângele dumneavoastră. Acestea includ 
suplimente de potasiu, cum ar fi clorura de 
potasiu sau anumite tablete de apă (diuretice), 
cum ar fi triamterenul

Următoarele medicamente pot afecta modul în 
care acționează Frumil Tablets și pot crește șansa 
de a avea reacții adverse:
• Medicamente precum ramipril, enalapril, perindopril 

(numiți „inhibitori ECA”) sau losartan, candesartan, 
irbesartan (numiți „antagoniști ai receptorilor 
angiotensinei II”). Este posibil ca medicul dumneavoastră 
să fie nevoit să modifice doza de comprimate sau să vă 
ceară să încetați să le luați

• Medicamente pentru hipertensiune arterială sau probleme 

cardiace. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 

modifice doza de medicament

• Medicamente utilizate ca anestezic general pentru relaxarea 

mușchilor în timpul intervenției chirurgicale

• Medicamente pentru diabet. Este posibil ca acestea să nu funcționeze 

la fel de bine atunci când luați Comprimate Frumil.

• Teofilina – utilizată pentru respirație șuierătoare sau dificultăți 

de respirație

• Fenitoina – folosită pentru epilepsie. Acest lucru poate reduce 

efectul comprimatelor Frumil

Sarcina și alăptarea
Donuluați Frumil Tablete dacă sunteți gravidă. Discutați cu 

medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament 

dacă sunteți gravidă, ați putea rămâne gravidă sau credeți 

că ați putea fi gravidă.

Dacă uitați să luați Frumil Comprimate Dacă 
uitați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Apoi 
continuați în dimineața următoare ca de obicei. 
Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza 
uitată.

Nu alăptați dacă luați Frumil 
Tablete.
Acest lucru se datorează faptului că cantități mici pot trece 

în laptele matern. Discutați cu medicul dumneavoastră 

înainte de a lua acest medicament dacă alăptați sau 

intenționați să alăptați. Adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului pentru sfat înainte de a 

lua orice medicament dacă sunteți gravidă sau alăptați.

Dacă încetați să luați Frumil Tablete
Continuați să luați Frumil Tablete până când medicul dumneavoastră vă 

spune să încetați să îl luați.

Analize de sange

Medicul dumneavoastră vă poate efectua analize de sânge pentru a verifica

că nivelurile unor săruri din sânge sunt 
la nivelurile corecte.

Spuneți medicului cât mai curând posibil dacă aveți 

oricare dintre următoarele reacții adverse:

Mai puțin frecvente(poate afecta până la 1 din 100 de persoane)

• Surditate (uneori ireversibilă)

Conducerea și folosirea utilajelor Este posibil să vă 

simțiți amețit sau rău după ce ați luat Frumil Tablete. Dacă se 

întâmplă acest lucru, nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte 

sau utilaje.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea 

acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.

Frecvența necunoscută(nu poate fi estimată 
din datele disponibile)
• Probleme cu auzul sau țiuit în urechi 

(acufene). Acest lucru afectează în special 
persoanele care au deja probleme cu rinichii

• furnicături sau senzație de amorțeală pe piele

• Mici modificări ale dispoziţiei dumneavoastră, cum ar fi senzaţia 

de agitaţie sau anxietate.

• Dureri de cap, senzație de amețeală sau amețeli când te 

ridici rapid. De asemenea, pierderea concentrării, reacții 

mai lente, senzație de somnolență sau slăbiciune, 

probleme cu vederea, uscăciune

gură. Acest lucru se poate datora tensiunii 

arteriale scăzute

Următoarele medicamente pot crește șansa de 
reacții adverse atunci când sunt luate împreună cu 
Frumil Tablets:
• Litiu - folosit pentru boli mintale. Pentru a ajuta la oprirea 

reacțiilor adverse, este posibil ca medicul dumneavoastră 
să fie nevoit să modifice doza de litiu și să verifice 
cantitatea de litiu din sânge.

• Cisplatină - utilizată pentru unele tipuri de cancer

• Digoxină – utilizată pentru probleme cardiace. Este posibil ca 

medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice doza de 

medicament.

• Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene 
(AINS) - utilizate pentru durere și inflamație, cum 
ar fi aspirina, ibuprofenul, ketoprofenul sau 
indometacina

• Carbamazepină – utilizată pentru epilepsie
• Aminoglutetimidă – folosită pentru cancerul de sân
• Ciclosporină – utilizată pentru a opri respingerea 

organelor după un transplant
• Metotrexat - utilizat pentru cancerele de piele, boli ale 

articulațiilor sau ale intestinului

• Carbenoxolonă - utilizat pentru ulcere ale conductei 

alimentare (esofago)

• Reboxetină – folosită pentru depresie
• Amfotericina – utilizată pentru infecții fungice dacă este utilizată 

o perioadă lungă de timp

• Corticosteroizi – utilizați pentru inflamații precum 
prednisolonul

Tabletele Frumil conțin Sunset Yellow și 
Lactoză
Acest medicament conține:
• O culoare numită „galben apus de soare” (E110). Acest lucru 

poate provoca reacții alergice.

• Lactoza. Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că nu 

puteți tolera unele zaharuri, discutați cu medicul 

dumneavoastră înainte de a lua acest medicament

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca 

reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Spuneți imediat medicului dacă observați oricare 
dintre următoarele reacții adverse grave – este 
posibil să aveți nevoie de tratament medical 
urgent. Frecvență necunoscută(nu poate fi 
estimată din datele disponibile)
• Dacă aveți o reacție alergică. Semnele pot include 

inflamația rinichilor (nefrită), gleznele umflate 
sau hipertensiune arterială, erupții cutanate, 
modificarea culorii pielii, vezicule severe ale 
pielii, a fi mai sensibilă la soare decât de obicei, 
temperatură ridicată (febră) și mâncărime.

• Reacții alergice severe. Semnele pot include șoc, 
cum ar fi dificultăți de respirație, piele rece, 
umedă, culoarea palidă a pielii și bătăi accelerate 
ale inimii

• Dureri severe de stomac sau de spate. Acestea ar putea fi 

semne de „pancreatită”

3. Cum să luați Frumil Tablete

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a 

spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau 

farmacistul dacă nu sunteți sigur.
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă 

oricare dintre următoarele reacții adverse devine gravă sau 

durează mai mult de câteva zile sau dacă observați orice 

reacție adversă nemenționată în acest prospect. Frecvență 

necunoscută(nu poate fi estimată din datele disponibile)

• Senzație de rău (greață) sau o 
senzație generală de rău, diaree și 
rău (vărsături) și constipație

• Persoanele cu probleme cu vezica urinara si prostata

poate observa durere la trecerea apei. 
Acest lucru se datorează creșterii 
cantității de apă trecută

Luând acest medicament

• Luați acest medicament pe cale orală

• Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar de 
apă
• Dacă simțiți că efectul medicamentului dumneavoastră este prea 

slab sau prea puternic, nu schimbați singur doza, ci adresați-vă 

medicului dumneavoastră.

Cât de mult Frumil Tablete să luați
Doza obișnuită este de una sau două comprimate la prima 

oră dimineața. Medicul dumneavoastră vă va spune câte 

comprimate să luați.
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• Dacă aveți diabet, este posibil să fiți mai puțin 
capabil să controlați nivelurile de glucoză din sânge

• Treci mai multă apă (urină) decât faci de obicei. Acest 

lucru se întâmplă în mod normal la 1 sau 2 ore după 

administrarea acestui medicament.

• Simptomele variază considerabil între pacienți, dar cele mai 
frecvente sunt:   dureri și dureri articulare, articulații 
umflate, dureri de cap, sensibilitate crescută la lumina 
soarelui, erupții cutanate, probleme cu rinichii, oboseală și 
slăbiciune, ulcere bucale, căderea părului, anxietate și 
depresie, febră și noapte transpirații, dureri abdominale, 
dureri în piept, dificultăți de respirație, anemie (lupus 
eritematos sistemic)

• Reacții lichenoide, caracterizate prin leziuni mici, 
mâncărime roșiatice-violet, sub formă de poligon, pe 
piele, organe genitale sau în gură.

Cum arată Frumil comprimate și 
conținutul ambalajului
Comprimatele Frumil sunt comprimate circulare 
portocalii, pete uniform, cu margini teșite și „FRUMIL” 
în relief pe o parte, cu o linie de întrerupere pe cealaltă 
parte.
Comprimatele dumneavoastră sunt disponibile în blistere cu 4, 7, 28, 

56 și 1400 de comprimate sau în flacoane care conțin 50, 100 sau 500 

de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și 

producătorul

Deținătorul autorizației de introducere pe 

piață Sanofi,

410 Thames Valley Park Drive, Reading, 
Berkshire, RG6 1PT, Marea Britanie. Tel: 
0800 035 2525
E-mail: uk-medicalinformation@sanofi.com

Analize de sange

Frumil Tabletele poate modifica nivelurile enzimelor hepatice sau ale 

grăsimilor corporale cunoscute sub numele de colesterol și 

trigliceride, prezentate în analizele de sânge. Producător
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Italia

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului 

dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include 

orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest 

prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct 

prin intermediul sistemului Yellow Card la: www.mhra.gov.uk/

yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau 

Apple App Store.

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de 

mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

Acest prospect nu conține toate informațiile despre 
medicamentul dumneavoastră. Dacă aveți întrebări sau 
nu sunteți sigur de nimic, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Cum se păstrează Frumil Comprimate

• Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna 
copiilor.
• Nu luaţi Frumil Comprimate după data de 

expirare înscrisă pe cutie şi blister după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii 
respective

• A se păstra la temperaturi sub 25°C. Păstrați blisterul în 
cutia exterioară pentru a fi protejat de lumină și 
umiditate.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei 
reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă 
farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu 
mai sunt necesare. Aceste măsuri vor contribui la 
protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și altele
informație

Ce conțin comprimatele Frumil
Unul dintre ingredientele active din acest 
medicament este furosemidul 40 mg. Acesta este 
noul nume pentru frusemide 40 mg. Ingredientul în 
sine nu s-a schimbat
• Substanțele active sunt furosemidul și clorhidratul 

de amilorid. Fiecare comprimat conține 40 mg 
furosemid și 5 mg clorhidrat de amilorid (sub 
formă anhidru)

• Celelalte componente sunt lactoză, amidon de porumb, 
celuloză microcristalină, amidon glicolat de sodiu, talc, 
colorant galben apus (E110), siliciu coloidal anhidru și 
stearat de magneziu.
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