
2. สิ่งที่ต้องรูก้่อนรับประทาน
เม็ด Frumil

แผ่นพับบรรจุภัณฑ์:
ข้อมูลสําหรับผู้ใช้ อย่าใชแ้ท็บเล็ต Frumil ถ้า: ²

คุณแพ้ (แพ้ง่าย) ต่อ
furosemide, amiloride hydrochloride 
หรือส่วนผสมอื่น ๆ ของยานี้ (ระบุไวใ้นหัวข้อ 
6)
สัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ผื่น ปัญหาการ
กลืนหรือการหายใจ อาการบวมที่ริมฝีปาก 
ใบหน้า คอหรือลิ้น

²คุณแพส้ารซัลโฟนาไมด์ เช่น
ซัลฟาไดอะซีนหรือโคทริมอกซาโซล ²คุณมี

ปัญหาร้ายแรงกับไตของคุณ ²คุณมีปัญหาตับ
อย่างรุนแรง ²คุณหมอแจ้งว่ามีอาการอ่อนแรง

ปริมาณเลือดหรือขาดนํ้า ²คุณไมผ่่านนํ้า (
ปัสสาวะ) ²คุณมโีพแทสเซียมที่มากเกินไปหรือ
น้อยเกินไป

โซเดียมในเลือดของคุณ (แสดงในการตรวจเลือด) ²
คุณมอีาการป่วยที่เรียกว่า 'โรคแอดดิสัน'

นีส้ามารถทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยและอ่อนแอ ²
คุณกําลังให้นมบุตร (ดู “การตั้งครรภ์และ

ส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ด้านล่าง)
²คุณกําลังใชย้าอื่นทีเ่ปลี่ยนไป

ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของคุณ (ดหูัวข้อ 
"การใชย้าอื่น" ด้านล่าง) ²หากผูท้านยาอยู่ภาย
ใต้
18 ป.ี เม็ด Frumil ไมเ่หมาะสําหรับเด็ก

อย่าใช้ยาเม็ด Frumil หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมี
ผลกับคุณ หากคุณไมแ่น่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกรก่อนใชย้า Frumil Tablets

ฟรูมิล®40 มก./5 มก.
แท็บเล็ต
ฟูโรเซไมด์ 40 มก.
อะมิโลไรด์ ไฮโดรคลอไรด์ 5 มก.

แผ่นพับนี้มองเห็นหรืออ่านยาก
หรือไม่

โทรศัพท์ 0800 035 2525 เพื่อขอความช่วยเหลือ

อ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนทีคุ่ณจะเริ่มใชย้า
นี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

• เก็บแผ่นพับนีไ้ว้ อาจต้องอ่านซํ้า

• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อแพทย์
หรือเภสัชกร

• ยานี้ได้รับการสั่งจ่ายสําหรับคุณเท่านั้น อย่าส่ง
ต่อให้คนอื่น มันอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขา
แม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือนกับของ
คุณ

• หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด
ขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้:
1.Frumil Tablets คืออะไรและใช้ทําอะไร

2.สิ่งทีคุ่ณต้องรูก้่อนรับประทาน Frumil 
Tablets
3. วิธีรับประทาน Frumil Tablets
4.ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5.วิธีเก็บ Frumil Tablets
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

คําเตือนและข้อควรระวัง พูดคุยกับแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานยา
เม็ด Frumil หาก: คคุณมีปัญหาในการส่ง

นํ้า (ปัสสาวะ) คคุณอายุ 65 ปขีึ้นไป คคุณมปีัญหา
ตับหรือไต คคุณเป็นผู้ป่วยสูงอายุทีม่ีภาวะสมอง
เสื่อมและ

กําลังรับประทานยาริสเพอรโิดน
ด้วย คคุณเป็นเบาหวาน
คคุณมีความดันโลหิตตํ่าหรือรู้สึกวิงเวียน

เมื่อคุณยืนขึ้น คคุณมีปัญหา
ต่อมลูกหมาก คคุณเป็นโรค
เกาต์
คคุณรู้สึกวิงเวียนหรือขาดนํ้า สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้

หากคุณสูญเสียนํ้ามากจากการป่วย ท้องเสีย 
หรือผ่านนํ้าบ่อยมาก นอกจากนีย้ังสามารถ
เกิดขึ้นไดห้ากคุณมีปัญหาในการดื่มหรือรับ
ประทานอาหาร

คกําลังจะไปตรวจนํ้าตาล คคุณกําลังทานยา
เม็ดนํ้าอื่น ๆ คคุณเป็นโรคลูปัส 
erythematosus อย่างเป็นระบบ คคุณเป็น
ผู้สูงอายุหรือคุณเป็นคนอื่น

ยาทีอ่าจทําให้ความดันโลหิตลดลงและคุณมี

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ ทีเ่สี่ยง
ต่อความดันโลหิตลดลง

1. แท็บเล็ต Frumil คืออะไรและ
ใชท้ําอะไร

แท็บเล็ต Frumil คืออะไร
ชื่อยาของคุณคือยาเม็ด Frumil 40 มก./5 มก. (
เรียกว่ายาเม็ด Frumil ตลอดเอกสารฉบับนี)้ ยา
เม็ด Frumil ประกอบด้วยยาสองชนิดทีเ่รียกว่า: 
furosemide และ amiloride hydrochloride 
ทั้งสองอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาขับปัสสาวะ (เม็ด
นํ้า)

แท็บเล็ต Frumil ใช้สําหรับอะไร
สามารถใช้ Frumil Tablets เพื่อหยุดการสร้างนํ้า
ส่วนเกินในร่างกายของคุณ นํ้าส่วนเกินนีอ้าจทําให้
ข้อเท้าบวม หายใจลําบาก และรู้สึกเหนื่อยมากกว่า
ปกติ

แท็บเล็ต Frumil ทํางานอย่างไร
แท็บเล็ต Frumil ทํางานโดยช่วยให้คุณส่งนํ้า (
ปัสสาวะ) มากกว่าทีคุ่ณมักจะทํา หากนํ้าส่วนเกินใน
ร่างกายไม่ถูกกําจัดออกไป อาจทําให้หัวใจ หลอด
เลือด ปอด ไต หรือตับทํางานหนักเกินไป

หากคุณไมแ่น่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
ตรงกับคุณหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกรก่อนใชย้า Frumil
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• ชะเอมเทศ - มักใช้ในยาแก้ไอ หากรับประทาน
ในปริมาณมาก

• Probenecid (ใช้ร่วมกับยาเอชไอวีตัวอื่น)
• ยาสําหรับการติดเชื้อ เช่น gentamicin, amikacin, 

neomycin, netilmicin, tobramycin, 
vancomycin หรือ cephalosporins ขนาดสูง

• ยาทีใ่ช้ฉีดก่อนการตรวจเอ็กซ์เรย์

• ยาทีใ่ช้รักษาอาการท้องผูก (ยาระบาย) หากใช้
เป็นเวลานาน เช่น bisacodyl หรือ senna

• ยารักษาโรคหอบหืดเมื่อให้ในปริมาณที่สูง เช่น 
ซัลบูทามอล เทอร์บูทาลีน ซัลเฟต ซัลเมเท
อรอล ฟอร์โมเทอรอล หรือแบมบเูทอรอล

• ยาเม็ดนํ้าอื่นๆ (ยาขับปัสสาวะ) เช่น เบนโดรฟลู
เมไทอาไซด์ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
ขนาดยาของคุณ

หากคุณกําลังใช้ซคูราลเฟต(ยารักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร)
อย่าใช้ sucralfate ในเวลาเดียวกันกับ Frumil 
Tablets ทานยาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนหรือ
หลังแท็บเล็ต Frumil เนื่องจากอาจส่งผลต่อวิธี
การทํางานของยาได้

• ชํ้าง่ายกว่า ติดเชื้อมากขึ้น รู้สึกอ่อนแรงหรือ
เหนื่อยมากกว่าปกติ
Frumil Tablets อาจส่งผลต่อจํานวนเซลล์
เม็ดเลือดทําใหเ้กิดปัญหาเลือดร้ายแรง

• กระหายนํ้ามากขึ้น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะหรือหน้ามืด 
เป็นลม เป็นลม สับสน ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อหรือ
อ่อนแรง ตะคริวหรือกระตุก ปวดท้อง หรือหัวใจเต้น
ไมเ่ท่ากัน สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณของการขาด
นํ้าหรือการเปลี่ยนแปลงของสารเคมใีนร่างกายตาม
ปกติของคุณ ภาวะขาดนํ้าอย่างรุนแรงอาจทําให้เกิด
ลิ่มเลือดหรือ 'โรคเกาต'์

• คุณสังเกตเห็นว่าผิวหรือดวงตาของคุณเป็นสี
เหลือง และปัสสาวะของคุณมสีีเข้มขึ้น สิ่งเหล่านี้
อาจเป็นสัญญาณของปัญหาตับ ในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาตับอยู่แล้ว อาจเกิดปัญหาตับที่ร้ายแรง
กว่าที่เรียกว่าโรคไข้สมองอักเสบจากตับได้ 
อาการต่างๆ ได้แก่ หลงลืม พอดี อารมณ์
แปรปรวน และโคม่า

• ตุ่มหรือลอกของผิวหนังบริเวณริมฝีปาก ตา ปาก 
จมูก และอวัยวะเพศ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และ
มไีข้ นีอ่าจเป็นภาวะที่เรียกว่ากลุ่มอาการสตีเวนส์-
จอห์นสัน ในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นของสภาพที่
เรียกว่า Toxic Epidermal Necrolysis ชั้น
ของผิวหนังอาจลอกออกจนเหลือพื้นที่ขนาดใหญ่
ของผิวหนังทีส่ัมผัสดิบทั่วร่างกาย

• Acute generalized exanthematous 
pustulosis (AGEP) (ยาลดไขเ้ฉียบพลัน) 
อาการต่างๆ ได้แก่ ผิวหนังกลายเป็นสีแดง โดย
บริเวณที่บวมมีตุ่มหนองเล็กๆ จํานวนมาก

• อาการวิงเวียนศีรษะ เป็นลม และหมดสติ

ยาอื่นๆ และ Frumil Tablets
โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณ
กําลังใชห้รือเพิ่งกําลังใช้ หรืออาจใช้ยาอื่น ๆ ซึ่ง
รวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยา รวมทั้งยา
สมุนไพร เนื่องจากยาเม็ด Frumil อาจส่งผลต่อ
วิธีการทํางานของยาอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของเม็ด
ยา Frumil

หากคุณทานยาเม็ด Frumil มากกว่าที่ควร

หากคุณคิดว่าคุณอาจไดร้ับยาเม็ด Frumil มากกว่า
ทีค่วร หรือถ้าเด็กกลืนยาเม็ดใดๆ ของคุณเข้าไป ให้
แจ้งแพทย์หรือไปที่แผนกผู้ป่วยทีเ่สียชีวิตในโรง
พยาบาลทีใ่กล้ที่สุดทันที อย่าลืมนํายาที่เหลือติดตัว
ไปด้วยเพื่อให้แพทย์รูว้่าคุณทานอะไรไป ผลกระทบ
ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น: ปากแห้ง รู้สึกกระหายนํ้า ปวด
กล้ามเนื้อหรือเป็นตะคริว รู้สึกไม่สบายหรือป่วย (
อาเจียน) หัวใจเต้นอ่อนแอหรือไมส่มํ่าเสมอ รู้สึกวิง
เวียน อ่อนแอหรือง่วงนอน

ห้ามใช้ยานี้ และแจ้งให้แพทยท์ราบ หาก
คุณกําลังรับประทาน:
• ยาทีเ่ปลี่ยนปริมาณโพแทสเซียมในเลือดของ

คุณ ซึ่งรวมถึงอาหารเสริมโพแทสเซียมเช่น
โพแทสเซียมคลอไรด์หรือยาเม็ดนํ้าบางชนิด (
ยาขับปัสสาวะ) เช่น triamterene

ยาต่อไปนี้อาจส่งผลต่อวิธกีารทํางานของ
แท็บเล็ต Frumil และเพิ่มโอกาสที่คุณจะไดร้ับ
ผลข้างเคียง:
• ยาเช่น ramipril, enalapril, perindopril (

เรียกว่า 'ACE inhibitors') หรือ losartan, 
candesartan, irbesartan (เรียกว่า 
'angiotensin II receptor antagonists') 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือขอให้
คุณหยุดใชย้า

• ยาสําหรับความดันโลหิตสูงหรือปัญหาหัวใจ 
แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของ
คุณ

• ยาทีใ่ช้เป็นยาชาทั่วไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ระหว่างการผ่าตัด

• ยารักษาโรคเบาหวาน สิ่งเหล่านี้อาจใชง้านไม่ได้
เช่นกันเมื่อคุณทาน Frumil Tablets

• Theophylline - ใช้สําหรับหายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือ
หายใจลําบาก

• Phenytoin - ใช้สําหรับโรคลมชัก สิ่งนี้สามารถลดผลก
ระทบของ Frumil Tablets

การตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร
ทําไม่ใชแ้ท็บเล็ต Frumil หากคุณกําลังตั้งครรภ์ 
ปรึกษาแพทย์ก่อนใชย้านี้ หากคุณกําลังตั้งครรภ์ 
อาจตั้งครรภ์ หรือคิดว่าคุณอาจกําลังตั้งครรภ์ หากคุณลืมทานยาเม็ด Frumil หากคุณลืมรับ

ประทานยา ให้รับประทานทันททีี่นึกได้ จากนั้นทํา
ต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นตามปกติ อย่าใชย้าสองครั้ง
เพื่อชดเชยปริมาณที่ลืมอย่าใหน้มแม่หากคุณทานยาเม็ด Frumil

เนื่องจากปริมาณเล็กน้อยอาจผ่านเข้าสูน่ํ้านมแม่
ได้ พูดคุยกับแพทย์ก่อนใชย้านี้ หากคุณกําลังให้
นมบุตรหรือวางแผนทีจ่ะให้นมลูก ปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนใช้ยาหากคุณ
กําลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

หากคุณหยุดทานยาเม็ด Frumil
ใชย้าเม็ด Frumil ต่อไปจนกว่าแพทย์จะแจ้งให้คุณ
หยุดใช้

การตรวจเลือด
แพทย์ของคุณอาจทําการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบ

ว่าระดับเกลือในเลือดอยู่ในระดับที่ถูกต้อง
แจ้งให้แพทยท์ราบโดยเร็วที่สุด หากคุณมีผล
ข้างเคียงดังต่อไปนี้:
ผิดปกติ(อาจส่งผลกระทบถึง 1 ใน 100 คน)
• หูหนวก (บางครั้งกลับไม่ได)้

การขับรถและการใช้เครื่องจักร คุณอาจรู้สึก
วิงเวียนหรือไม่สบายหลังจากรับประทานยาเม็ด Frumil 
หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักร
ใดๆ หากคุณมคีําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้

ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณ

ไม่ทราบความถี่(ไมส่ามารถประมาณได้จาก
ข้อมูลทีม่อียู่)
• ปัญหาการได้ยินหรือเสียงดังในหู (หูอื้อ). โดย

เฉพาะผู้ที่มปีัญหาเรื่องไตอยู่แล้ว

• การรู้สึกเสียวซ่าหรือชาทีผ่ิวหนัง
• การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอารมณ์ของคุณ เช่น รู้สึก

กระวนกระวายหรือวิตกกังวล
• ปวดหัว เวียนศีรษะ หรือหน้ามืดเมื่อยืนขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ยังเสียสมาธิ ปฏิกิริยาช้าลง ง่วงหรือ
อ่อนแรง มีปัญหาการมองเห็น แห้ง

ปาก. อาจเป็นเพราะความดันโลหิต
ตํ่า

ยาต่อไปนี้สามารถเพิ่มโอกาสของผลข้าง
เคียงเมื่อถ่ายด้วย Frumil Tablets:

• ลิเธียม - ใชส้ําหรับอาการป่วยทางจิต เพื่อช่วย
หยุดผลข้างเคียง แพทยอ์าจจําเป็นต้องเปลี่ยน
ขนาดลเิธียมและตรวจดูปริมาณลิเธยีมในเลือด
ของคุณ

• Cisplatin - ใชส้ําหรับมะเร็งบางชนิด
• ดิจอกซิน - ใช้สําหรับปัญหาหัวใจ แพทย์ของ

คุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาของคุณ

• ยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS) - 
ใช้สําหรับความเจ็บปวดและการอักเสบ เช่น 
แอสไพริน ไอบูโพรเฟน คีโตโพรเฟน หรืออินโดเม
ทาซิน

• Carbamazepine - ใช้สําหรับโรคลมชัก
• Aminoglutethimide - ใชส้ําหรับมะเร็งเต้านม
• Ciclosporin - ใช้เพื่อหยุดการปฏิเสธ

อวัยวะหลังการปลูกถ่าย
• Methotrexate - ใชส้ําหรับมะเร็งผิวหนัง 

โรคข้อหรือลําไส้
• Carbenoxolone - ใช้สําหรับแผลในหลอดอาหาร (

หลอดอาหาร)
• Reboxetine - ใช้สําหรับภาวะซึมเศร้า
• แอมโฟเทอริซิน - ใช้สําหรับติดเชื้อราหากใช้

เป็นเวลานาน
• คอร์ติโคสเตียรอยด์ - ใช้สําหรับการอักเสบ เช่น 

เพรดนโิซโลน

เม็ด Frumil ประกอบด้วย Sunset Yellow และ 
Lactose
ยานีป้ระกอบด้วย:
• สีที่เรียกว่า 'พระอาทิตย์ตกสีเหลือง' (E110) ซึ่งอาจ

ทําให้เกิดอาการแพ้ได้
• แลคโตส. หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณไม่

สามารถทนต่อนํ้าตาลบางชนิดได้ ใหป้รึกษา
แพทย์ก่อนใช้ยานี้

4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้าง
เคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับก็ตาม

แจ้งแพทยท์ันทหีากสังเกตเห็นผลข้างเคียง
ที่ร้ายแรงต่อไปนี้ – คุณอาจต้องรับการรักษา
พยาบาลโดยด่วน ไม่ทราบความถี่(ไม่สามารถ
ประมาณไดจ้ากข้อมูลทีม่อียู่)

• หากคุณมีอาการแพ้ สัญญาณอาจรวมถึงการ
อักเสบของไต (ไตอักเสบ), ข้อเท้าบวมหรือความ
ดันโลหิตสูง, ผื่นทีผ่ิวหนัง, สีผิวเปลี่ยนไป, 
ผิวหนังพุพองอย่างรุนแรง, ไวต่อแสงแดด
มากกว่าปกต,ิ อุณหภูมิสูง (มไีข้) และมีอาการคัน

• อาการแพอ้ย่างรุนแรง. อาการต่างๆ อาจรวมถึง
การช็อก เช่น หายใจลําบาก ผิวเย็นชื้น สีผิวซีด 
และหัวใจเต้นเร็ว

• ปวดท้องหรือปวดหลังอย่างรุนแรง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณ
ของ 'ตับอ่อนอักเสบ'

3. วิธีรับประทาน Frumil Tablets

ใชย้านี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบ
กับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

บอกแพทยห์รือเภสัชกรของคุณว่าผลข้าง
เคียงใด ๆ ต่อไปนี้ร้ายแรงหรือกินเวลานาน
กว่าสองสามวัน หรือหากคุณสังเกตเห็นผล
ข้างเคียงใด ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในเอกสารนี้ ไม่
ทราบความถี(่ไมส่ามารถประมาณไดจ้ากข้อมูลที่
มีอยู)่
• รู้สึกไมส่บาย (คลื่นไส้) หรือรู้สึกไมส่บาย

ทั่วไป ท้องเสีย และป่วย (อาเจียน) และท้อง
ผูก

• ผู้ทีม่ีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
อาจสังเกตเห็นความเจ็บปวดเมื่อผ่าน
นํ้า เนื่องจากปริมาณนํ้าทีไ่หลผ่านเพิ่ม
ขึ้น

กินยาตัวนี้
• รับประทานยานี้ทางปาก
• ดื่มนํ้าเปล่าใหก้ลืนทั้งเม็ด

• หากคุณรู้สึกว่าผลของยาอ่อนหรือแรงเกินไป 
อย่าเปลี่ยนขนาดยาด้วยตนเอง แต่ควร
ปรึกษาแพทย์

ต้องใชเ้ม็ด Frumil เท่าไหร่
ปริมาณปกตคิือหนึ่งหรือสองเม็ดในตอนเช้า แพทย์
ของคุณจะบอกคุณว่าต้องกินกี่เม็ด
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• หากคุณเป็นเบาหวาน คุณอาจควบคุมระดับ
นํ้าตาลในเลือดได้น้อยลง

• ส่งนํ้า (ปัสสาวะ) มากกว่าปกติ โดยปกตจิะ
เกิดขึ้น 1 หรือ 2 ชั่วโมงหลังจากรับ
ประทานยานี้

• อาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ป่วย แต่อาการที่
พบบ่อยที่สุดคือ: ปวดข้อและปวดข้อ ข้อต่อบวม 
ปวดหัว ไวต่อแสงแดดเพิ่มขึ้น ผื่นทีผ่ิวหนัง 
ปัญหาเกี่ยวกับไต อ่อนเพลียและอ่อนแรง แผลใน
ปาก ผมร่วง วิตกกังวลและซึมเศร้า มีไขแ้ละตอน
กลางคืน เหงื่อออก, ปวดท้อง, เจ็บหน้าอก, 
หายใจถี่, โรคโลหิตจาง (Systemic lupus 
erythematosus)

• ปฏิกิริยา Lichenoid มีลักษณะเป็นรอยโรค
เล็กๆ สีแดงอมม่วง รูปหลายเหลี่ยมบนผิวหนัง 
อวัยวะเพศ หรือในปาก

แท็บเล็ต Frumil มีลักษณะอย่างไร
และเนื้อหาของแพ็ค
แท็บเล็ต Frumil เป็นเม็ดกลมสสี้ม มีรอยจุด
สมํ่าเสมอพร้อมขอบมุมเอียง และ 'FRUMIL' นูน
ทีด่้านหนึ่ง และมีเส้นแบ่งที่อีกด้านหนึ่ง

แท็บเล็ตของคุณมีจําหน่ายในแพ็คตุ่ม 4, 7, 28, 
56 และ 1400 เม็ดหรือขวดทีบ่รรจุ 50, 100 หรือ 
500 เม็ด
ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดไดท้ั้งหมด

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

ผู้มีอํานาจทางการตลาด ซาโนฟี่,

410 Thames Valley Park Drive, เรดดิง้, 
เบิร์กเชียร์, RG6 1PT, สหราชอาณาจักร 
โทรศัพท์ : 0800 035 2525
อีเมล: uk-medicalinformation@sanofi.com

การตรวจเลือด
เม็ด Frumil สามารถเปลี่ยนระดับของเอนไซม์ตับหรือ
ไขมันในร่างกายที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลและ
ไตรกลีเซอไรด์ทีแ่สดงในการตรวจเลือด ผู้ผลิต

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

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร 
หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงาน
ผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลืองที่: 
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา 
MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ 
Apple App Store
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้ได้

เอกสารนี้ไม่มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับยาของคุณ 
หากคุณมีคําถามหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งใด ให้
สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10/2020

© ซาโนฟี่, 1983 - 2020

5. วิธีเก็บแท็บเล็ต Frumil

• เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

• ห้ามใช้ Frumil Tablets หลังจากวันหมดอายุ
ซึ่งระบไุว้บนกล่องและกล่องบลิสเตอรห์ลังจาก 
EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน
นั้น

• เก็บที่อุณหภูมติํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส เก็บ
แถบตุ่มในกล่องด้านนอกเพื่อป้องกันแสงและ
ความชื้น

ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัว
เรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธีกําจัดยาทีไ่ม่
ต้องการอีกต่อไป มาตรการเหล่านี้จะช่วย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. สิ่งของในแพ็คและอื่นๆ
ข้อมูล

แท็บเล็ต Frumil มีอะไรบ้าง
หนึ่งในสารออกฤทธิ์ในยานีค้ือ furosemide 
40mg นีค่ือชื่อใหม่ของฟรูเซไมด์ 40 มก. ตัว
ส่วนผสมเองไมเ่ปลี่ยนแปลง

• สารออกฤทธิ์คือ ฟูโรเซไมด์ และ อะมิโลไรด์ ไฮโดร
คลอไรด์ แต่ละเม็ดประกอบด้วย furosemide 40 
มก. และ amiloride hydrochloride 5 มก. (
เป็นแอนไฮดรัส)

• ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส แป้งข้าวโพด ไมโครคริสตัลลีน 
เซลลูโลส โซเดียมสตาร์ชไกลคอลเลต แป้งโรยตัว ย้อมสี
เหลืองพระอาทิตยต์ก (E110) คอลลอยด์ แอนไฮดรัส ซิลิกา 
และแมกนีเซียม สเตียเรต
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