
2. Almadan önce bilmeniz gerekenler
Frumil Tabletler

PAKET BROŞÜRÜ:
KULLANICI İÇİN BİLGİLER Frumil Tabletleri aşağıdaki durumlarda 

KULLANMAYINIZ ²karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

furosemid, amilorid hidroklorür veya bu ilacın 
diğer bileşenlerinden herhangi biri (Bölüm 6'da 
listelenmiştir)
Alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerir: döküntü, yutma 

veya nefes alma sorunları, dudaklarınızda, yüzünüzde, 

boğazınızda veya dilinizde şişme

²gibi sülfonamidlere alerjiniz var.
sülfadiazin veya ko-trimoksazol ²

Böbreklerinizle ilgili ciddi sorunlarınız var 
²Ciddi karaciğer problemleriniz var ²
Doktorunuz size düşük

kan hacmi veya susuz ²Hiç su 
geçirmiyorsunuz (idrar) ²Çok fazla veya 
çok az potasyumunuz var veya

kanınızdaki sodyum (kan testlerinde gösterilir) ²
'Addison Hastalığı' adlı bir hastalığınız var.

Bu, kendinizi yorgun ve zayıf hissetmenize neden 
olabilir. ²Emziriyorsanız (bkz. "Hamilelik ve

emzirme” bölümü)
²Değişen başka ilaçlar alıyorsanız

Kanınızdaki potasyum miktarı (aşağıdaki 
"Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı" bölümüne 

bakınız) ²Eğer ilacı alan kişi altındaysa
18 yıl. Frumil Tabletler çocuklar için uygun 
değildir

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Frumil 

Tabletleri kullanmayınız. Emin değilseniz, Frumil Tabletleri 

almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

meyve®40mg/5mg
tabletler
Furosemid 40mg
Amilorid Hidroklorür 5mg

Bu broşürü görmek veya okumak 

zor mu?

Yardım için telefon 0800 035 2525

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı 
kullanmaya başlamadan önce bu kullanma 
talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
• Bu broşürü saklayın. tekrar okuman 
gerekebilir
• Başka sorularınız varsa doktorunuza veya 

eczacınıza sorunuz.
• Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. 

Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar 
verebilir.

• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya 

eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 

olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var:
1. Frumil Tablet nedir ve ne için 
kullanılır?
2. Frumil Tabletleri almadan önce bilmeniz 
gerekenler
3. Frumil Tabletleri nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Frumil Tabletler nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Uyarılar ve önlemler Aşağıdaki durumlarda 
Frumil Tabletleri almadan önce doktorunuz 
veya eczacınız ile konuşunuz: cSu (idrar) 

geçmekte zorlanıyorsanız c65 yaşında veya daha 
büyüksünüz cKaraciğer veya böbrek problemleriniz 
var cDemanslı yaşlı bir hastasınız ve

ayrıca risperidon alıyorlar 
cşeker hastasısın
cDüşük tansiyonunuz var veya başınız dönüyor

ayağa kalktığında c
Prostat problemleriniz var 
cgut var
cBaşınız dönüyor veya susuz hissediyorsunuz. Bu olabilir

Hasta olma, ishal veya çok sık su 
geçirme nedeniyle çok su 
kaybettiyseniz. İçme veya yemek 
yemede sorun yaşıyorsanız da olabilir.

cGlikoz testi yapacaksın cBaşka su 
tabletleri alıyorsanız cSistemik 
lupus eritematozusunuz var c
Yaşlısın ya da başkasın

Kan basıncının düşmesine neden 
olabilecek ilaçlar ve sizde
kan basıncının düşmesi için risk 
oluşturan diğer tıbbi durumlar.

1. Frumil Tabletler nedir ve
ne için kullanılırlar

Frumil tabletleri nelerdir
İlacınızın adı Frumil 40mg/5mg Tablet'tir (bu 
broşürde Frumil Tabletler olarak anılır). 
Frumil Tabletler, furosemid ve amilorid 
hidroklorür adı verilen iki farklı ilaç içerir. Her 
ikisi de diüretik (su tabletleri) adı verilen bir 
ilaç grubuna aittir.

Frumil Tabletler ne için kullanılır?
Frumil Tabletler vücudunuzda fazladan su birikmesini 
durdurmak için kullanılabilir. Bu ekstra su, şişmiş ayak 
bileklerine, nefes darlığına ve normalden daha yorgun 
hissetmeye neden olabilir.

Frumil Tabletler nasıl çalışır?
Frumil Tabletler, normalde olduğundan daha fazla su 
(idrar) geçirmenize yardımcı olarak çalışır. 
Vücudunuzdaki fazla su atılmazsa kalbe, kan 
damarlarına, akciğerlere, böbreklere veya karaciğere 
ekstra yük bindirebilir.

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup 

olmadığından emin değilseniz, Frumil Tabletleri almadan 

önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.
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• Meyan kökü - çok miktarda alındığında genellikle 
öksürük ilaçlarında kullanılır

• Probenesid (başka bir HIV ilacıyla birlikte kullanılır)
• Gentamisin, amikasin, neomisin, netilmisin, 

tobramisin, vankomisin veya yüksek doz 
sefalosporinler gibi enfeksiyon ilaçları

• Röntgen tetkiklerinden önce enjeksiyon olarak 
kullanılan ilaçlar

• Bisacodyl veya sinameki gibi uzun süre 
kullanıldığında kabızlık için kullanılan ilaçlar 
(laksatifler)

• Salbutamol, terbutalin sülfat, salmeterol, 
formoterol veya bambuterol gibi yüksek 
dozlarda verildiğinde astım ilaçları

• Bendroflumethiazide gibi diğer su tabletleri 
(diüretikler). Doktorunuzun ilacınızın 
dozunu değiştirmesi gerekebilir.

Sukralfat alıyorsanız(mide ülseri için 
bir ilaç)
Frumil Tabletler ile aynı zamanda sukralfat 
almayınız. Dozunuzu Frumil Tabletlerden en az 2 
saat önce veya sonra alınız. Bunun nedeni, 
ilacınızın çalışma şeklini etkileyebilmesidir.

• Daha kolay morarma, daha fazla enfeksiyon kapma, 

normalden daha fazla zayıf veya yorgun hissetme.

Frumil Tabletler kan hücrelerinin sayısını 
etkileyerek ciddi kan sorunlarına neden olabilir.

• Artan susuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi veya sersemlik 

hissi, bayılma, kafa karışıklığı, kas veya eklem ağrıları 

veya güçsüzlük, kramplar veya spazmlar, mide 

rahatsızlıkları veya düzensiz kalp atışları. Bunlar, normal 

vücut kimyasallarınızdaki dehidrasyon veya değişiklik 

belirtileri olabilir. Şiddetli dehidrasyon ayrıca kan 

pıhtılarına veya 'gut'a da yol açabilir.

• Cildinizin veya gözlerinizin sarardığını ve idrarınızın 
renginin koyulaştığını fark ettiniz. Bunlar bir karaciğer 
probleminin belirtileri olabilir. Halihazırda karaciğer 
sorunları olan hastalarda karaciğer ensefalopatisi 
olarak bilinen daha ciddi bir karaciğer sorunu ortaya 
çıkabilir. Semptomlar unutkanlık, nöbetler, ruh hali 
değişiklikleri ve komayı içerir.

• Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel organ çevresindeki 
deride kabarma veya soyulma, grip benzeri 
semptomlar ve ateş. Bu, Stevens-Johnson 
sendromu adı verilen bir durum olabilir. Durumun 
Toksik Epidermal Nekroliz adı verilen daha şiddetli 
bir biçiminde, cildin katmanları soyulabilir ve 
vücudun her yerinde açıkta kalan geniş cilt alanları 
bırakabilir.

• Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) 
(akut ateşli ilaç döküntüsü), semptomlar çok 
sayıda küçük püstüllerle kaplı şişmiş alanlar 
ile cildin kızarmasını içerir

• Baş dönmesi, bayılma ve bilinç kaybı

Diğer ilaçlar ve Frumil Tabletler
Eğer başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız 
veya alma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya 
eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Buna bitkisel ilaçlar 
da dahil olmak üzere reçetesiz satın aldığınız ilaçlar dahildir. 
Bunun nedeni, Frumil Tabletlerin diğer bazı ilaçların çalışma 
şeklini etkileyebilmesidir.
Ayrıca, bazı ilaçlar Frumil Tabletlerin çalışma şeklini 
etkileyebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Frumil Tablet 

kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Frumil Tablet almış 
olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bir çocuk 
tabletlerinizden herhangi birini yutmuşsa, hemen 
doktorunuza söyleyiniz veya size en yakın hastanenin acil 
bölümüne başvurunuz. Doktorun ne aldığınızı bilmesi için 
kalan ilaçları yanınıza almayı unutmayın. Aşağıdaki etkiler 
meydana gelebilir: ağız kuruluğu, susuzluk hissi, kas 
ağrısı veya kramplar, hasta hissetme veya hasta olma 
(kusma), zayıf veya düzensiz kalp atışı, baş dönmesi, zayıf 
veya uykulu hissetme.

Bu ilacı almayınız ve alıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz:
• Kanınızdaki potasyum miktarını 

değiştiren ilaçlar. Bunlara potasyum 
klorür gibi potasyum takviyeleri veya 
triamteren gibi bazı su tabletleri 
(diüretikler) dahildir.

Aşağıdaki ilaçlar Frumil Tabletlerin 
çalışma şeklini etkileyebilir ve yan etkiler 
görme şansınızı artırabilir:
• Ramipril, enalapril, perindopril ('ACE inhibitörleri' olarak 

adlandırılır) veya losartan, kandesartan, irbesartan 
('anjiyotensin II reseptör antagonistleri' olarak adlandırılır) 
gibi ilaçlar. Doktorunuzun tabletlerinizin dozunu 
değiştirmesi veya tabletleri almayı bırakmanızı istemesi 
gerekebilir.

• Yüksek tansiyon veya kalp sorunları için 
ilaçlar. Doktorunuzun ilacınızın dozunu 
değiştirmesi gerekebilir.

• Ameliyat sırasında kaslarınızı gevşetmek için 
genel anestezik olarak kullanılan ilaçlar

• Diyabet ilaçları. Frumil Tabletleri alırken 
bunlar da işe yaramayabilir.

• Teofilin - hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk için 
kullanılır
• Fenitoin - epilepsi için kullanılır. Bu, Frumil 

Tabletlerin etkisini azaltabilir.

Hamilelik ve emzirme
YapmakolumsuzlukHamileyseniz Frumil Tabletleri 
alınız. Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa veya 
hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bu ilacı almadan 
önce doktorunuzla konuşun.

Frumil Tablet'i kullanmayı unutursanız Bir 
dozu unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. 
Ardından ertesi sabah normal şekilde devam 
edin. Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz 
almayınız.

Frumil Tablet alıyorsanız 
emzirmeyiniz.
Bunun nedeni, küçük miktarların anne sütüne 
geçebilmesidir. Emziriyorsanız veya emzirmeyi 
planlıyorsanız bu ilacı almadan önce 
doktorunuzla konuşun. Hamileyseniz veya 
emziriyorsanız herhangi bir ilaç almadan önce 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Frumil Tabletleri almayı bırakırsanız
Doktorunuz kullanmayı bırakmanızı söyleyene kadar Frumil 

Tabletleri almaya devam edin.

kan testleri
Doktorunuz kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

kandaki bazı tuzların seviyelerinin doğru 
seviyelerde olduğunu.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, mümkün 

olan en kısa sürede bir doktora söyleyin:

yaygın olmayan(100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Sağırlık (bazen geri döndürülemez)

Araç ve makine kullanma Frumil Tabletleri aldıktan 

sonra baş dönmesi veya kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. 

Böyle bir durumda araç veya herhangi bir alet veya makine 

kullanmayınız.
Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka 

sorularınız varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz.

Frekans bilinmiyor(mevcut verilerden 
tahmin edilemez)
• İşitme veya kulaklarda çınlama sorunları 

(kulak çınlaması). Bu, özellikle böbrekleriyle 
ilgili sorunları olan insanları etkiler.

• Ciltte karıncalanma veya uyuşma hissi
• Sinirli veya endişeli hissetmek gibi ruh halinizde 

küçük değişiklikler.
• Hızlı ayağa kalkarken baş ağrısı, baş dönmesi veya 

sersemlik hissi. Ayrıca konsantrasyon kaybı, yavaş 
reaksiyonlar, uykulu veya zayıf hissetme, görme ile 
ilgili problemler, kuru
ağız. Bunun nedeni düşük 
tansiyon olabilir

Aşağıdaki ilaçlar, Frumil Tablet ile 
birlikte alındığında yan etki olasılığını 
artırabilir:
• Lityum - akıl hastalıkları için kullanılır. Yan etkilerin 

durdurulmasına yardımcı olmak için doktorunuzun 
lityum dozunuzu değiştirmesi ve kanınızdaki lityum 
miktarını kontrol etmesi gerekebilir.

• Sisplatin - bazı kanserler için kullanılır
• Digoksin - kalp problemlerinde kullanılır. 

Doktorunuzun ilacınızın dozunu değiştirmesi 
gerekebilir.

• Steroid olmayan iltihap önleyici ilaçlar 
(NSAIDS) - aspirin, ibuprofen, ketoprofen 
veya indometasin gibi ağrı ve iltihaplanma 
için kullanılır

• Karbamazepin - epilepsi için kullanılır
• Aminoglutetimid - meme kanseri için kullanılır
• Siklosporin - bir nakilden sonra organların 

reddini durdurmak için kullanılır
• Metotreksat - cilt kanserleri, eklem veya bağırsak 

hastalıkları için kullanılır
• Karbenoksolon - yemek borusu (gıda) ülserleri 

için kullanılır
• Reboksetin - depresyon için kullanılır
• Amfoterisin - uzun süre kullanıldığında mantar 

enfeksiyonlarında kullanılır
• Kortikosteroidler - prednizolon gibi iltihaplanma 

için kullanılır

Frumil Tabletler Sunset Yellow ve Laktoz 
içerir
Bu ilaç şunları içerir:
• 'Gün batımı sarısı' olarak adlandırılan bir renk (E110). Bu alerjik 

reaksiyonlara neden olabilir.

• Laktoz. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından 
bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse, bu 
ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden 
olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi 
birini fark ederseniz hemen bir doktora 
söyleyin – acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız 
olabilir Sıklığı bilinmiyor(mevcut 
verilerden tahmin edilemez)
• Alerjik reaksiyonunuz varsa. Belirtiler arasında 

böbrek iltihabı (nefrit), şişmiş ayak bilekleri 
veya yüksek tansiyon, deri döküntüleri, cilt 
renginde değişiklik, ciltte şiddetli kabarma, 
güneşe normalden daha fazla hassasiyet, 
yüksek sıcaklık (ateş) ve kaşıntı sayılabilir.

• Şiddetli alerjik reaksiyonlar. Belirtiler arasında 
nefes almada zorluk, soğuk, nemli cilt, soluk cilt 
rengi ve hızlı kalp atışı gibi şoklar yer alabilir.

• Şiddetli mide veya sırt ağrısı. Bunlar 'pankreatit' 
belirtileri olabilir

3. Frumil Tabletler nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size 
söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza 
veya eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse 
veya birkaç günden uzun sürerse veya bu kullanma 
talimatında listelenmeyen herhangi bir yan etki 
fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz Sıklığı bilinmiyor(mevcut verilerden 
tahmin edilemez)
• Hasta hissetmek (bulantı) veya genel 

olarak iyi olmama hissi, ishal ve hasta 
olma (kusma) ve kabızlık

• Mesane ve prostat sorunları olan kişiler
su geçerken ağrı hissedebilir. 
Bunun nedeni, geçen su 
miktarındaki artıştır.

Bu ilacı almak
• Bu ilacı ağızdan al
• Tabletleri bir bardak su ile bütün olarak 
yutunuz.
• İlacınızın etkisinin çok zayıf veya çok güçlü 

olduğunu düşünüyorsanız, dozu kendiniz 
değiştirmeyin, doktorunuza danışın.

Ne kadar Frumil Tablet alınır
Normal doz sabah ilk iş olarak bir veya iki 
tablettir. Doktorunuz size kaç tablet alacağınızı 
söyleyecektir.
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• Diyabetiniz varsa, kanınızdaki glikoz seviyelerini 
kontrol etme gücünüz daha az olabilir.

• Normalden daha fazla su (idrar) 
çıkarmak. Bu normalde bu ilacı 
aldıktan 1 veya 2 saat sonra olur.

• Semptomlar hastalar arasında önemli ölçüde farklılık 
gösterir ancak en yaygın olanları şunlardır: eklem 
ağrıları ve ağrıları, şişmiş eklemler, baş ağrıları, güneş 
ışığına karşı artan hassasiyet, deri döküntüleri, böbrek 
sorunları, yorgunluk ve halsizlik, ağız ülserleri, saç 
dökülmesi, anksiyete ve depresyon, ateş ve gece 
terleme, karın ağrısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, anemi 
(Sistemik lupus eritematozus)

• Deride, cinsel organlarda veya ağızda küçük, 
kaşıntılı kırmızımsı-mor, poligon şekilli lezyonlar 
ile karakterize likenoid reaksiyonlar.

Frumil Tabletler neye benziyor 
ve paketin içeriği
Frumil Tabletler, eğimli kenarları olan ve bir tarafında 
'FRUMIL' kabartması bulunan, diğer tarafında çentik 
bulunan, turuncu, eşit şekilde benekli dairesel 
tabletlerdir.
Tabletleriniz 4, 7, 28, 56 ve 1400 tabletlik blister 
ambalajlarda veya 50, 100 veya 500 tablet içeren 
şişelerde mevcuttur.
Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama Yetki Sahibi 
Sanofi,
410 Thames Valley Park Drive, 
Reading, Berkshire, RG6 1PT, Birleşik 
Krallık. Tel: 0800 035 2525
E-posta: uk-medicalinformation@sanofi.com

kan testleri
Frumil Tabletler, kan testlerinde gösterilen kolesterol ve 
trigliserit olarak bilinen karaciğer enzimlerinin veya vücut 
yağlarının seviyelerini değiştirebilir. Üretici firma

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

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, 
eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan 
etkileri ayrıca www.mhra.gov.uk/yellowcard 
adresindeki Sarı Kart Şeması aracılığıyla doğrudan 
bildirebilir veya Google Play veya Apple App Store'da 
MHRA Sarı Kart arayabilirsiniz.
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında 
daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Bu broşür ilacınızla ilgili tüm bilgileri 
içermemektedir. Herhangi bir sorunuz varsa veya 
herhangi bir konuda emin değilseniz, doktorunuza 
veya eczacınıza sorunuz.

Bu broşür en son 10/2020 tarihinde revize edilmiştir.

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Frumil Tabletler nasıl saklanır

• Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir 
yerde saklayın.

• Frumil Tabletleri, EXP'den sonra karton ve blister 
ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden 
sonra almayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son 
gününü ifade eder.

• 25°C'nin altında saklayın. Işıktan ve nemden 
korumak için blister şeridi dış kartonda 
saklayın.

İlaçlar atık su veya evsel atık yoluyla 
atılmamalıdır. Artık gerekmeyen ilaçları 
nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu 
önlemler çevrenin korunmasına 
yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer
bilgi

Frumil Tabletler ne içerir?
Bu ilacın aktif bileşenlerinden biri 
furosemid 40mg'dir. Bu, frusemid 
40mg'nin yeni adıdır. Bileşenin kendisi 
değişmedi
• Aktif maddeler furosemid ve amilorid 

hidroklorürdür. Her tablet 40 mg 
furosemid ve 5 mg amilorid hidroklorür 
(susuz olarak) içerir.

• Diğer bileşenler laktoz, mısır nişastası, 
mikrokristal selüloz, sodyum nişasta glikolat, 
talk, gün batımı sarı boyası (E110), koloidal susuz 
silika ve magnezyum stearattır.
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