
2. Vad du behöver veta innan du tar
Frumil tabletter

BIPACKSEDEL:
INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ta inte Frumil Tabletter om: ²

Du är allergisk (överkänslig) mot
furosemid, amiloridhydroklorid eller något av 
övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges 
i avsnitt 6)
Tecken på en allergisk reaktion inkluderar: utslag, 
svälj- eller andningsproblem, svullnad av dina 
läppar, ansikte, svalg eller tunga

²Du är allergisk mot sulfonamider som t.ex
sulfadiazin eller co-trimoxazol ²Du har 

allvarliga problem med dina njurar ²Du har 
allvarliga leverproblem ²Din läkare har sagt till 
dig att du har en låg nivå

blodvolym eller är uttorkad ²Du 
får inget vatten (urin) ²Du har för 
mycket eller för lite kalium

natrium i ditt blod (visas i blodprover) ²Du har en 
sjukdom som kallas Addisons sjukdom.

Detta kan få dig att känna dig trött och 
svag. ²Du ammar (se "Graviditet och

amning” nedan)
²Du tar andra läkemedel som förändras

mängden kalium i ditt blod (se avsnittet 
"Anta andra läkemedel" nedan) ²Om 

personen som tar medicinen är under
18 år. Frumil tabletter är inte lämpliga för 
barn

Ta inte Frumil tabletter om något av ovanstående 
gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar Frumil tabletter.

Frumil®40mg/5mg
Tabletter
Furosemid 40mg
Amiloride Hydrochloride 5mg

Är denna broschyr svår att se eller 
läsa?

Ring 0800 035 2525 för hjälp

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du 
börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den 

igen

• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare 
eller apotekspersonal

• Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig. Ge 
det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även 
om deras tecken på sjukdom är desamma som 
dina

• Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller 

apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 

som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad finns i denna broschyr:

1. Vad Frumil tabletter är och vad de 
används för

2.Vad du behöver veta innan du tar 
Frumil tabletter

3.Hur du tar Frumil tabletter
4.Möjliga biverkningar
5.Hur ska Frumil tabletter förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

Varningar och försiktighet Tala med 
din läkare eller apotekspersonal innan 
du tar Frumil Tabletter om: cDu har 

svårt att passera vatten (urin) cDu är 65 år eller 
äldre cDu har lever- eller njurproblem cDu är 
en äldre patient med demens och

tar också risperidon c
Du har diabetes
cDu har lågt blodtryck eller känner dig yr

när du står upp cDu har 
prostataproblem cDu har 
gikt
cDu känner dig yr eller uttorkad. Detta kan hända

om du har tappat mycket vatten på grund av att du 
är sjuk, har diarré eller har rinnit vatten mycket 
ofta. Det kan också hända om du har problem med 
att dricka eller äta

cDu ska göra ett glukostest cDu tar 
andra vattentabletter cDu har 
systemisk lupus erythematosus cDu 
är äldre, eller så är du på andra

mediciner som kan orsaka 
blodtrycksfall och du har
andra medicinska tillstånd som 
är risker för blodtrycksfallet.

1. Vad Frumil tabletter är och
vad de används till

Vad Frumil tabletter är
Namnet på ditt läkemedel är Frumil 40mg/5mg 
tabletter (kallas Frumil tabletter i denna 
bipacksedel). Frumil Tabletter innehåller två olika 
läkemedel som kallas: furosemid och 
amiloridhydroklorid. Båda tillhör en grupp 
läkemedel som kallas diuretika (vattentabletter).

Vad Frumil tabletter används för
Frumil tabletter kan användas för att stoppa 
ansamlingen av extra vatten i kroppen. Detta 
extra vatten kan orsaka svullna fotleder, andnöd 
och tröttare känsla än vanligt.

Hur Frumil Tabletter fungerar

Frumil-tabletter fungerar genom att hjälpa dig att släppa 
ut mer vatten (urin) än du brukar. Om det extra vattnet i 
din kropp inte tas bort kan det sätta extra belastning på 
hjärtat, blodkärlen, lungorna, njurarna eller levern.

Om du är osäker på om något av ovanstående 
gäller dig, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar Frumil tabletter.
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• Lakrits - används ofta i hostmedicin om det 
tas i stora mängder

• Probenecid (används tillsammans med ett annat HIV-läkemedel)

• Läkemedel mot infektion som gentamicin, 
amikacin, neomycin, netilmicin, tobramycin, 
vankomycin eller höga doser cefalosporiner

• Läkemedel som används som injektioner inför 

röntgenundersökningar

• Läkemedel som används mot förstoppning 

(laxermedel) om de används under lång tid som 

bisacodyl eller senna

• Läkemedel mot astma när de ges i höga 
doser såsom salbutamol, terbutalinsulfat, 
salmeterol, formoterol eller bambuterol

• Andra vattentabletter (diuretika) såsom 
bendroflumetiazid. Din läkare kan behöva 
ändra dosen av ditt läkemedel

Om du tar sukralfat(ett läkemedel 
mot magsår)
Ta inte sukralfat samtidigt som Frumil tabletter. 
Ta din dos minst 2 timmar före eller efter Frumil 
Tabletter. Detta beror på att det kan påverka hur 
din medicin fungerar.

• Får lättare blåmärken, får fler infektioner, känner 
dig svag eller trött mer än vanligt.
Frumil tabletter kan påverka antalet 
blodkroppar och orsaka allvarliga blodproblem

• Ökad törst, huvudvärk, yrsel eller yrsel, 
svimning, förvirring, muskel- eller ledvärk eller 
svaghet, kramper eller spasmer, magbesvär 
eller ojämna hjärtslag. Dessa kan vara tecken 
på uttorkning eller förändringar i dina vanliga 
kroppskemikalier. Allvarlig uttorkning kan 
också leda till blodproppar eller "gikt"

• Du märker gulfärgning av din hud eller ögon och 
din urin blir mörkare i färgen. Dessa kan vara 
tecken på leverproblem. Hos patienter som 
redan har leverproblem kan ett allvarligare 
leverproblem som kallas leverencefalopati 
förekomma. Symtom inkluderar glömska, anfall, 
humörförändringar och koma.

• Blåsbildning eller skalning av huden runt läppar, 
ögon, mun, näsa och könsorgan, influensaliknande 
symtom och feber. Detta kan vara ett tillstånd som 
kallas Stevens-Johnsons syndrom. I en allvarligare 
form av tillståndet som kallas Toxic Epidermal 
Necrolysis, kan hudlager lossna och lämna stora 
ytor av rå exponerad hud över hela kroppen.

• Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) 
(akut febril läkemedelsutbrott), symtom 
inkluderar att huden blir röd med svullna 
områden täckta av många små pustler

• Yrsel, svimning och medvetslöshet

Andra läkemedel och Frumil-tabletter

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du 
tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som du 
köper utan recept, inklusive växtbaserade 
läkemedel. Detta beror på att Frumil tabletter kan 
påverka hur vissa andra läkemedel fungerar.
Vissa läkemedel kan också påverka hur Frumil tabletter 
fungerar.

Om du tar mer Frumil tabletter än du 
borde
Om du tror att du kan ha tagit mer Frumil tabletter 
än du borde, eller om ett barn har svalt någon av 
dina tabletter, tala om för din läkare eller kontakta 
din närmaste akutmottagning omedelbart. Kom 
ihåg att ta med dig eventuell medicin som finns 
kvar så att läkaren vet vad du har tagit. Följande 
effekter kan inträffa: muntorrhet, törstkänsla, 
muskelsmärta eller kramper, illamående eller 
illamående (kräkningar), svag eller ojämn 
hjärtrytm, yrsel, svag eller sömnig.

Ta inte detta läkemedel och tala om för 
din läkare om du tar:
• Läkemedel som ändrar mängden 

kalium i ditt blod. Dessa inkluderar 
kaliumtillskott som kaliumklorid eller 
vissa vattentabletter (diuretika) som 
triamteren

Följande läkemedel kan påverka hur Frumil 
tabletter fungerar och öka risken för att du 
får biverkningar:
• Läkemedel som ramipril, enalapril, perindopril 

(kallade 'ACE-hämmare') eller losartan, 
kandesartan, irbesartan (kallade 'angiotensin II-
receptorantagonister'). Din läkare kan behöva 
ändra dosen av dina tabletter eller be dig sluta 
ta dem

• Läkemedel mot högt blodtryck eller 
hjärtproblem. Din läkare kan behöva 
ändra dosen av ditt läkemedel

• Läkemedel som används som allmänbedövning för att 
slappna av dina muskler under operation

• Läkemedel mot diabetes. Dessa kanske inte 
fungerar lika bra när du tar Frumil tabletter.

• Teofyllin - används vid väsande andning eller 
andningssvårigheter
• Fenytoin - används vid epilepsi. Detta kan minska 

effekten av Frumil-tabletter

Graviditet och amning
Dointeta Frumil Tabletter om du är gravid. Tala 
med din läkare innan du tar detta läkemedel 
om du är gravid, kan bli gravid eller tror att du 
kan vara gravid.

Om du har glömt att ta Frumil tabletter Om du 
glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg 
det. Fortsätt sedan följande morgon som vanligt. Ta 
inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Amma inte om du tar Frumil 

tabletter.
Detta beror på att små mängder kan passera 
över i modersmjölken. Tala med din läkare innan 
du tar detta läkemedel om du ammar eller 
planerar att amma. Rådfråga din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar något läkemedel 
om du är gravid eller ammar.

Om du slutar att ta Frumil tabletter
Fortsätt att ta Frumil tabletter tills din läkare säger åt 
dig att sluta ta det.

Blodprov
Din läkare kan ta blodprover för att kontrollera

att nivåerna av vissa salter i 
blodet är på rätt nivåer.

Tala om för en läkare så snart som möjligt om du 
har någon av följande biverkningar:
Ovanlig(kan påverka upp till 1 av 100 personer)
• Dövhet (ibland oåterkallelig)

Köra bil och använda maskiner Du kan känna dig yr 

eller illamående efter att ha tagit Frumil tabletter. Om detta 

händer ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller 

maskiner.
Om du har ytterligare frågor om användningen 

av detta läkemedel, fråga din läkare eller 

apotekspersonal.

Frekvens inte känd(kan inte uppskattas 
utifrån tillgängliga data)
• Problem med att höra eller ringa i öronen 

(tinnitus). Detta drabbar särskilt personer 
som redan har problem med sina njurar

• Stickningar eller domningar på huden
• Små förändringar i ditt humör, som att känna dig 

upprörd eller orolig.
• Huvudvärk, yrsel eller yrsel när du reser dig 

snabbt. Även förlust av koncentration, 
långsammare reaktioner, sömnighet eller 
svaghet, problem med synen, torrhet
mun. Detta kan bero på 
lågt blodtryck

Följande läkemedel kan öka risken för 
biverkningar när de tas med Frumil 
Tabletter:
• Litium - används vid psykiska sjukdomar. För att 

hjälpa till att stoppa biverkningar kan din läkare 
behöva ändra dosen av ditt litium och kontrollera 
mängden litium i ditt blod.

• Cisplatin - används för vissa cancerformer

• Digoxin – används vid hjärtproblem. Din läkare 
kan behöva ändra dosen av ditt läkemedel.

• Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDS) 
- används mot smärta och inflammation som 
acetylsalicylsyra, ibuprofen, ketoprofen eller 
indometacin

• Karbamazepin - används vid epilepsi
• Aminoglutetimid - används för bröstcancer
• Ciklosporin - används för att stoppa avstötningen av 

organ efter en transplantation

• Metotrexat - används för cancer i hud, leder 
eller tarmsjukdomar

• Karbenoxolon - används för sår i matröret 
(matstrupen)
• Reboxetin - används vid depression
• Amfotericin - används mot svampinfektioner om det 

används under lång tid
• Kortikosteroider - används vid inflammation som 
prednisolon

Frumil tabletter innehåller Sunset Yellow och 
laktos
Detta läkemedel innehåller:

• En färg som kallas 'sunset yellow' (E110). Detta kan 
orsaka allergiska reaktioner.

• Laktos. Om din läkare har sagt till dig att du 
inte tål vissa sockerarter, tala med din 
läkare innan du tar detta läkemedel

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka 

biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Tala genast om för läkare om du märker 
någon av följande allvarliga biverkningar – 
du kan behöva akut medicinsk behandling. 
Frekvens okänd(kan inte uppskattas utifrån 
tillgängliga data)
• Om du har en allergisk reaktion. Symptomen 

kan vara inflammation i njuren (nefrit), svullna 
fotleder eller högt blodtryck, hudutslag, 
förändring i hudfärg, kraftiga blåsor i huden, 
att vara känsligare för solen än vanligt, hög 
temperatur (feber) och klåda

• Allvarliga allergiska reaktioner. Symptomen kan 
inkludera chock som andningssvårigheter, kall 
klibbig hud, blek hudfärg och pulserande hjärtslag

• Svår mag- eller ryggsmärta. Dessa kan vara 
tecken på "pankreatit"

3. Hur du tar Frumil tabletter

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares 
anvisningar. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om 
någon av följande biverkningar blir värre eller 
varar längre än några dagar, eller om du märker 
några biverkningar som inte nämns i denna 
information. Frekvens okänd(kan inte uppskattas 
utifrån tillgängliga data)
• Att må illa (illamående) eller en allmän känsla 

av att må dåligt, diarré och illamående 
(kräkningar) och förstoppning

• Personer med blås- och prostataproblem
kan märka smärta när du passerar vatten. 
Detta beror på en ökning av mängden 
vatten som passerar

Tar detta läkemedel
• Ta detta läkemedel genom munnen

• Svälj tabletterna hela med en drink 
vatten
• Om du känner att effekten av ditt läkemedel 

är för svag eller för stark, ändra inte dosen 
själv, utan fråga din läkare

Hur mycket Frumil tabletter du ska ta
Den vanliga dosen är en eller två tabletter först på 

morgonen. Din läkare kommer att tala om för dig hur många 

tabletter du ska ta.
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• Om du har diabetes kan du ha sämre förmåga 
att kontrollera glukosnivåerna i ditt blod

• Passa mer vatten (urin) än du brukar. 
Detta inträffar normalt 1 eller 2 timmar 
efter att du tagit detta läkemedel.

• Symtomen varierar avsevärt mellan patienter 
men de vanligaste är: ledvärk, svullna leder, 
huvudvärk, ökad känslighet för solljus, 
hudutslag, njurproblem, trötthet och svaghet, 
munsår, håravfall, ångest och depression, 
feber och natt. svettningar, buksmärtor, 
bröstsmärtor, andnöd, anemi (systemisk 
lupus erythematosus)

• Lichenoida reaktioner, karakteriserade som små, 
kliande rödlila, polygonformade skador på 
huden, könsorganen eller i munnen.

Hur Frumil tabletter ser ut och 
innehållet i förpackningen
Frumil tabletter är orange, jämnt fläckiga cirkulära 
tabletter med fasade kanter och 'FRUMIL' präglade 
på ena sidan, med en brytlinje på den andra sidan.

Dina tabletter finns tillgängliga i blisterförpackningar med 4, 
7, 28, 56 och 1400 tabletter eller flaskor innehållande 50, 100 
eller 500 tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning 
och tillverkare
Innehavare av försäljningstillstånd 
Sanofi,
410 Thames Valley Park Drive, 
Reading, Berkshire, RG6 1PT, 
Storbritannien. Tel: 0800 035 2525
E-post: uk-medicalinformation@sanofi.com

Blodprov
Frumil tabletter kan förändra nivåerna av 
leverenzymer eller kroppsfetter som kallas 
kolesterol och triglycerider som visas på blodprover. Tillverkare

Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Italien

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna 
bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar 
direkt via Yellow Card Scheme på: www.mhra.gov.uk/
yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google 
Play eller Apple App Store.
Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till 
att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

Denna bipacksedel innehåller inte all 
information om ditt läkemedel. Om du har 
några frågor eller är osäker på något, fråga din 
läkare eller apotekspersonal.

Denna broschyr reviderades senast 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Hur Frumil tabletter ska förvaras

• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll 
för barn.

• Ta inte Frumil tabletter efter utgångsdatumet som 
anges på kartongen och blisterförpackningen 
efter EXP. Utgångsdatumet avser den sista dagen 
i den månaden

• Förvaras under 25°C. Förvara blisterremsan i 
ytterkartongen för att skydda mot ljus och 
fukt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland 
hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du 
gör av med läkemedel som inte längre behövs. 
Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda 
miljön.

6. Innehåll i förpackningen och annat
information

Vad Frumil tabletter innehåller
En av de aktiva ingredienserna i detta läkemedel 
är furosemid 40mg. Detta är det nya namnet på 
frusemide 40mg. Ingrediensen i sig har inte 
förändrats
• De aktiva substanserna är furosemid och 

amiloridhydroklorid. Varje tablett innehåller 40 
mg furosemid och 5 mg amiloridhydroklorid 
(som vattenfri)

• Övriga innehållsämnen är laktos, majsstärkelse, 
mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, talk, 
sunset yellow färgämne (E110), kolloidal vattenfri 
kiseldioxid och magnesiumstearat
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