
2. Những điều bạn cần biết trước khi thực hiện
Viên nén Frumil

TỜ RƠI:
THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG Không dùng Frumil Tablets 

nếu: ²Bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với
furosemide, amiloride hydrochloride hoặc bất kỳ 
thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê 
trong Phần 6)
Các dấu hiệu của phản ứng dị ứng bao 
gồm: phát ban, khó nuốt hoặc thở, sưng 
môi, mặt, cổ họng hoặc lưỡi

²Bạn bị dị ứng với sulphonamide như
sulfadiazine hoặc co-trimoxazole ²Bạn có vấn đề 

nghiêm trọng với thận của bạn ²Bạn có vấn đề 
nghiêm trọng về gan ²Bác sĩ của bạn đã nói với bạn 
rằng bạn bị thấp

lượng máu hoặc bị mất nước ²Bạn 
không thải nước (nước tiểu) ²Bạn có quá 
nhiều hoặc quá ít kalior

natri trong máu của bạn (hiển thị trong các xét nghiệm 

máu) ²Bạn bị một căn bệnh gọi là 'Bệnh Addison'.

Điều này có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và 
yếu ớt. ²Bạn đang cho con bú (xem “Mang thai và

cho con bú ”phần bên dưới)
²Bạn đang dùng các loại thuốc khác sẽ thay đổi

lượng kali trong máu của bạn (xem 
phần “Dùng các loại thuốc khác” bên 

dưới) ²Nếu người dùng thuốc dưới
18 năm. Frumil Tablets không thích hợp cho 
trẻ em

Đừng dùng Frumil Tablets nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho 

bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn trước khi dùng Frumil Tablets.

Frumil®40mg / 5mg
Máy tính bảng

Furosemide 40mg
Amiloride Hydrochloride 5mg

Tờ rơi này có khó xem hoặc khó đọc 

không?

Điện thoại 0800 035 2525 để được trợ giúp

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn 
bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một 

lần nữa
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ 

hoặc dược sĩ của bạn
• Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó 

cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay 
cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống bạn

• Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể 

xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này:

1. Máy tính bảng Frumil là gì và chúng được sử dụng 
để làm gì

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng 
Frumil Tablets

3. làm thế nào để dùng Frumil Tablets

4. tác dụng phụ có thể
5. làm thế nào để lưu trữ Frumil Tablets

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Cảnh báo và thận trọng Nói chuyện với bác 
sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 
Frumil Tablets nếu: cBạn gặp khó khăn trong 

việc thải nước (nước tiểu) cBạn từ 65 tuổi trở lên cBạn 
có vấn đề về gan hoặc thận cBạn là một bệnh nhân 
lớn tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ và

cũng đang dùng risperidone 
cBạn bị tiểu đường
cBạn bị huyết áp thấp hoặc cảm thấy chóng mặt

khi bạn đứng lên cBạn có vấn 
đề về tuyến tiền liệt cBạn bị bệnh 
gút
cBạn cảm thấy chóng mặt hoặc mất nước. Điều này có thể xảy ra

nếu bạn bị mất nhiều nước do bị ốm, bị tiêu 
chảy hoặc đi ngoài ra nước rất thường xuyên. 
Nó cũng có thể xảy ra nếu bạn gặp khó khăn 
khi uống hoặc ăn

cBạn sẽ có một bài kiểm tra đường huyết 
cBạn đang dùng bất kỳ viên nước nào 
khác cBạn bị lupus ban đỏ hệ thống cBạn 
lớn tuổi, hoặc bạn đang ở

thuốc có thể làm giảm huyết áp và 
bạn có
các tình trạng y tế khác có 
nguy cơ gây tụt huyết áp.

1. Frumil Tablets là gì và
chúng được sử dụng để làm gì

Máy tính bảng Frumil là gì
Tên thuốc của bạn là Frumil 40mg / 5mg Tablets 
(được gọi là Frumil Tablets trong tờ rơi này). Viên 
nén Frumil chứa hai loại thuốc khác nhau được gọi 
là: furosemide và amiloride hydrochloride. Cả hai 
đều thuộc một nhóm thuốc được gọi là thuốc lợi 
tiểu (viên nước).

Viên nén Frumil được sử dụng để làm gì

Viên nén Frumil có thể được sử dụng để ngăn chặn sự tích tụ 

thêm nước trong cơ thể của bạn. Lượng nước dư thừa này 

có thể khiến mắt cá chân sưng lên, khó thở và cảm thấy mệt 

mỏi hơn bình thường.

Cách hoạt động của Máy tính bảng Frumil

Frumil Tablets hoạt động bằng cách giúp bạn thải nhiều 
nước (nước tiểu) hơn bạn thường làm. Nếu lượng nước 
thừa trong cơ thể bạn không được loại bỏ, nó có thể gây 
thêm căng thẳng cho tim, mạch máu, phổi, thận hoặc 
gan.

Nếu bạn không chắc liệu có bất kỳ điều nào ở trên áp 

dụng cho mình hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ 

hoặc dược sĩ trước khi dùng Frumil Tablets.
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• Liquorice - thường được sử dụng trong các loại thuốc ho 

nếu dùng một lượng lớn

• Probenecid (được sử dụng với một loại thuốc điều trị HIV khác)

• Thuốc trị nhiễm trùng như gentamicin, 
amikacin, neomycin, netilmicin, tobramycin, 
vancomycin hoặc cephalosporin liều cao

• Thuốc dùng để tiêm trước khi kiểm tra 
X-quang

• Thuốc trị táo bón (thuốc nhuận tràng) nếu dùng 
trong thời gian dài như bisacodyl hoặc senna

• Thuốc trị hen suyễn khi dùng liều cao 
như salbutamol, terbutaline sulphat, 
salmeterol, formoterol hoặc bambuterol

• Thuốc viên nước khác (thuốc lợi tiểu) như 
bentroflumethiazide. Bác sĩ của bạn có thể cần 
thay đổi liều lượng thuốc của bạn

Nếu bạn đang dùng sucralfate(một loại thuốc chữa 

bệnh loét dạ dày)

Không dùng sucralfate cùng lúc với Frumil Tablets. 
Dùng liều của bạn ít nhất 2 giờ trước hoặc sau 
Frumil Tablets. Điều này là do nó có thể ảnh hưởng 
đến cách hoạt động của thuốc.

• Dễ bị bầm tím hơn, bị nhiễm trùng nhiều hơn, cảm 
thấy yếu hoặc mệt mỏi hơn bình thường.
Viên nén Frumil có thể ảnh hưởng đến số lượng tế bào 

máu, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về máu

• Tăng cảm giác khát, nhức đầu, chóng mặt hoặc choáng 

váng, ngất xỉu, lú lẫn, đau hoặc yếu cơ hoặc khớp, chuột 

rút hoặc co thắt, rối loạn dạ dày hoặc nhịp tim không 

đều. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng mất nước 

hoặc thay đổi các chất hóa học bình thường trong cơ 

thể của bạn. Mất nước nghiêm trọng cũng có thể dẫn 

đến cục máu đông hoặc 'bệnh gút'

• Bạn nhận thấy da hoặc mắt bị vàng và nước tiểu 
có màu sẫm hơn. Đây có thể là dấu hiệu của một 
vấn đề về gan. Ở những bệnh nhân đã có vấn đề 
về gan, một vấn đề về gan nghiêm trọng hơn 
được gọi là bệnh não gan có thể xảy ra. Các triệu 
chứng bao gồm hay quên, phù, thay đổi tâm 
trạng và hôn mê.

• Phồng rộp hoặc bong tróc da quanh môi, mắt, 
miệng, mũi và bộ phận sinh dục, các triệu chứng 
giống cúm và sốt. Đây có thể là một tình trạng được 
gọi là hội chứng Stevens-Johnson. Ở một dạng 
nghiêm trọng hơn của tình trạng được gọi là Phân 
hủy biểu bì nhiễm độc, các lớp da có thể bị bong ra 
để lại những vùng da thô rộng lớn trên toàn cơ thể.

• Bệnh mụn mủ ngoại ban tổng quát cấp tính 
(AGEP) (phát ban do sốt cấp tính), các triệu 
chứng bao gồm da trở nên đỏ với các vùng sưng 
tấy bao phủ bởi nhiều mụn mủ nhỏ

• Chóng mặt, ngất xỉu và mất ý thức

Các loại thuốc khác và viên nén Frumil

Vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang 
dùng hoặc gần đây đã dùng, hoặc có thể dùng bất kỳ loại 
thuốc nào khác. Điều này bao gồm các loại thuốc bạn mua 
mà không cần đơn, bao gồm cả thuốc thảo dược. Điều này 
là do Viên nén Frumil có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động 
của một số loại thuốc khác.
Ngoài ra, một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến cách Frumil Tablets 

hoạt động.

Nếu bạn dùng nhiều Frumil Tablets hơn mức cần 
thiết
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đã uống nhiều Frumil 
Tablets hơn mức cần thiết, hoặc nếu một đứa trẻ đã 
nuốt phải bất kỳ viên nào của bạn, hãy nói với bác sĩ 
của bạn hoặc đến ngay khoa cấp cứu bệnh viện gần 
nhất. Hãy nhớ mang theo bất kỳ loại thuốc nào còn lại 
để bác sĩ biết bạn đã uống gì. Các tác dụng sau có thể 
xảy ra: khô miệng, cảm thấy khát, đau cơ hoặc chuột 
rút, cảm thấy buồn nôn hoặc ốm (nôn mửa), nhịp tim 
yếu hoặc không đều, cảm thấy chóng mặt, yếu hoặc 
buồn ngủ.

Không dùng thuốc này và nói với bác sĩ của 
bạn, nếu bạn đang dùng:
• Thuốc làm thay đổi lượng kali trong máu 

của bạn. Chúng bao gồm các chất bổ 
sung kali như kali clorua hoặc một số 
viên nước (thuốc lợi tiểu) như 
triamterene

Các loại thuốc sau đây có thể ảnh hưởng đến cách 
Frumil Tablets hoạt động và làm tăng khả năng 
bạn bị các tác dụng phụ:
• Thuốc như ramipril, enalapril, perindopril (được gọi là 

'thuốc ức chế men chuyển') hoặc losartan, candesartan, 
irbesartan (được gọi là 'thuốc đối kháng thụ thể 
angiotensin II'). Bác sĩ của bạn có thể cần thay đổi liều 
lượng của máy tính bảng hoặc yêu cầu bạn ngừng dùng 
chúng

• Thuốc điều trị huyết áp cao hoặc các vấn đề 
về tim. Bác sĩ của bạn có thể cần thay đổi liều 
lượng thuốc của bạn

• Thuốc được sử dụng như một loại thuốc gây mê tổng quát 

để thư giãn các cơ của bạn trong khi phẫu thuật

• Thuốc trị bệnh tiểu đường. Những thứ này có thể 
không hiệu quả khi bạn đang dùng Frumil Tablets.

• Theophylline - dùng để thở khò khè hoặc 
khó thở

• Phenytoin - dùng cho bệnh động kinh. Điều này có thể làm 

giảm tác dụng của Frumil Tablets

Mang thai và cho con bú
Làmkhông phảidùng Frumil Tablets nếu bạn đang 
mang thai. Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng 
thuốc này nếu bạn đang mang thai, có thể có thai hoặc 
nghĩ rằng bạn có thể mang thai.

Nếu bạn quên dùng Frumil Tablets Nếu bạn 
quên một liều, hãy uống ngay khi nhớ ra. Sau 
đó tiếp tục vào sáng hôm sau như bình 
thường. Không dùng liều gấp đôi để bù cho 
liều đã quên.

Không cho con bú nếu bạn đang dùng Frumil 
Tablets.
Điều này là do một lượng nhỏ có thể đi vào sữa 
mẹ. Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng 
thuốc này nếu bạn đang cho con bú hoặc dự 
định cho con bú. Hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ 
trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào nếu bạn 
đang mang thai hoặc cho con bú.

Nếu bạn ngừng dùng Frumil Tablets
Tiếp tục dùng Frumil Tablets cho đến khi bác sĩ yêu 
cầu bạn ngừng dùng.

Xét nghiệm máu

Bác sĩ của bạn có thể tiến hành xét nghiệm máu để kiểm tra

rằng nồng độ của một số muối trong 
máu ở mức chính xác.

Hãy cho bác sĩ biết càng sớm càng tốt nếu bạn 
có bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:
Không phổ biến(có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

• Điếc (đôi khi không thể phục hồi)

Lái xe và sử dụng máy móc Bạn có thể cảm thấy 

chóng mặt hoặc không khỏe sau khi dùng Frumil Tablets. Nếu 

điều này xảy ra, không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc 

máy móc nào.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc 

sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược 
sĩ của bạn.

Tần suất không được biết(không thể ước 
tính từ dữ liệu có sẵn)
• Có vấn đề về thính giác hoặc ù tai (ù tai). 

Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến những 
người đã có vấn đề với thận của họ

• Cảm giác ngứa ran hoặc tê trên da
• Những thay đổi nhỏ trong tâm trạng của bạn như cảm thấy 

kích động hoặc lo lắng.

• Đau đầu, chóng mặt hoặc choáng váng khi đứng lên 
nhanh chóng. Ngoài ra, mất tập trung, phản ứng 
chậm hơn, cảm thấy buồn ngủ hoặc yếu, các vấn đề 
về thị lực, khô
mồm. Điều này có thể là do 
huyết áp thấp

Các loại thuốc sau đây có thể làm tăng khả 
năng xảy ra tác dụng phụ khi dùng chung với 
Frumil Tablets:
• Lithium - được sử dụng cho các bệnh tâm thần. Để 

giúp ngăn chặn các tác dụng phụ, bác sĩ có thể cần 
thay đổi liều lượng lithi và kiểm tra lượng lithi trong 
máu của bạn.

• Cisplatin - được sử dụng cho một số bệnh ung thư

• Digoxin - được sử dụng cho các vấn đề về tim. Bác 
sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn.

• Thuốc chống viêm không steroid (NSAIDS) - 
được sử dụng để giảm đau và viêm như 
aspirin, ibuprofen, ketoprofen hoặc 
indometacin

• Carbamazepine - dùng cho bệnh động kinh
• Aminoglutethimide - được sử dụng cho bệnh ung thư vú

• Ciclosporin - được sử dụng để ngăn chặn việc đào thải 

các cơ quan sau khi cấy ghép

• Methotrexate - được sử dụng cho bệnh ung thư da, 
bệnh khớp hoặc ruột

• Carbenoxolone - được sử dụng cho các vết loét của ống dẫn 

thức ăn (gullet)

• Reboxetine - được sử dụng cho bệnh trầm cảm

• Amphotericin - được sử dụng cho các trường hợp nhiễm nấm nếu sử 

dụng trong thời gian dài

• Corticosteroid - được sử dụng cho chứng viêm như 
prednisolone

Viên nén Frumil chứa Sunset Yellow và 
Lactose
Thuốc này chứa:
• Màu được gọi là 'màu vàng hoàng hôn' (E110). Điều này có 

thể gây ra phản ứng dị ứng.

• Đường lactose. Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng 
bạn không thể dung nạp một số loại đường, hãy nói 
chuyện với bác sĩ trước khi dùng thuốc này

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác 

dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Hãy cho bác sĩ ngay lập tức nếu bạn 
nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm 
trọng nào sau đây - bạn có thể cần điều 
trị y tế khẩn cấp.(không thể ước tính từ 
dữ liệu có sẵn)
• Nếu bạn có phản ứng dị ứng. Các dấu hiệu có 

thể bao gồm viêm thận (viêm thận), sưng mắt 
cá chân hoặc huyết áp cao, phát ban trên da, 
thay đổi màu da, phồng rộp da nghiêm trọng, 
nhạy cảm với ánh nắng mặt trời hơn bình 
thường, nhiệt độ cao (sốt) và ngứa

• Phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Các dấu 
hiệu có thể bao gồm sốc như khó thở, 
da lạnh, da nhợt nhạt và tim đập nhanh

• Đau bụng hoặc đau lưng dữ dội. Đây có thể là dấu 
hiệu của 'viêm tụy'

3. Cách dùng Frumil Tablets

Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói 
với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu 
bạn không chắc chắn.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bất kỳ tác 
dụng phụ nào sau đây trở nên nghiêm trọng hoặc 
kéo dài hơn một vài ngày, hoặc nếu bạn nhận thấy 
bất kỳ tác dụng phụ nào không được liệt kê trong 
tờ rơi này.(không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn)

• Cảm thấy buồn nôn (buồn nôn) hoặc 
cảm giác chung không khỏe, tiêu chảy 
và ốm (nôn) và táo bón

• Những người có vấn đề về bàng quang và tuyến tiền liệt

có thể thấy đau khi truyền nước. 
Điều này là do sự gia tăng lượng 
nước đi qua

Dùng thuốc này
• Dùng thuốc này bằng đường uống
• Nuốt cả viên với nước uống

• Nếu bạn cảm thấy tác dụng của thuốc quá yếu 
hoặc quá mạnh, không nên tự thay đổi liều 
lượng mà hãy hỏi ý kiến   bác sĩ.

Bao nhiêu Frumil Tablets để uống
Liều thông thường là một hoặc hai viên vào 
buổi sáng. Bác sĩ sẽ cho bạn biết bạn nên uống 
bao nhiêu viên.
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• Nếu bạn bị bệnh tiểu đường, bạn có thể khó kiểm 
soát được mức đường huyết trong máu

• Đi ngoài nhiều nước (nước tiểu) hơn bạn 
thường làm. Điều này thường xảy ra 1 
hoặc 2 giờ sau khi dùng thuốc này.

• Các triệu chứng khác nhau đáng kể giữa các bệnh 
nhân nhưng phổ biến nhất là: đau nhức khớp, 
sưng khớp, đau đầu, tăng nhạy cảm với ánh 
sáng mặt trời, phát ban trên da, các vấn đề về 
thận, mệt mỏi và suy nhược, loét miệng, rụng 
tóc, lo lắng và trầm cảm, sốt và ban đêm đổ mồ 
hôi, đau bụng, đau ngực, khó thở, thiếu máu 
(lupus ban đỏ hệ thống)

• Phản ứng với Lichenoid, đặc trưng là các tổn 
thương hình đa giác nhỏ, ngứa màu đỏ tía, trên 
da, bộ phận sinh dục hoặc trong miệng.

Viên nén Frumil trông như thế nào 
và nội dung của gói
Viên nén Frumil là những viên tròn màu cam, có 
nhiều đốm đều nhau với các cạnh vát và chữ 
'FRUMIL' được in nổi ở một mặt, với đường gờ ở 
mặt còn lại.
Máy tính bảng của bạn có sẵn trong các gói vỉ 
4, 7, 28, 56 và 1400 viên hoặc chai chứa 50, 100 
hoặc 500 viên.
Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy 
quyền tiếp thị
Chủ Ủy quyền Tiếp thị 
Sanofi,
410 Thames Valley Park Drive, Reading, 
Berkshire, RG6 1PT, Vương quốc Anh. ĐT: 
0800 035 2525
Email: uk-medicalinformation@sanofi.com

Xét nghiệm máu

Frumil Tablets có thể thay đổi mức độ men gan hoặc chất béo 

cơ thể được biết đến như cholesterol và chất béo trung tính 

được hiển thị trong các xét nghiệm máu. nhà chế tạo
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Ý

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với 
bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ 
tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ 
rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp 
thông qua Sơ đồ thẻ vàng tại: www.mhra.gov.uk/yellowcard 
hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple 
App Store.
Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp 
cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Tờ rơi này không chứa tất cả thông tin về thuốc 
của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc 
không chắc chắn về bất kỳ điều gì, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Cách bảo quản Frumil Tablets

• Để thuốc này xa tầm nhìn và tầm với của 
trẻ em.

• Không dùng Frumil Tablets sau thời hạn 
sử dụng được ghi trên hộp và vỉ sau khi 
hết EXP. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng 
của tháng đó

• Bảo quản dưới 25 ° C. Giữ dải vỉ trong 
thùng carton bên ngoài để tránh ánh sáng 
và độ ẩm.

Thuốc không được thải bỏ qua nước thải hoặc 
rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách 
loại bỏ các loại thuốc không còn cần thiết. 
Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ 
môi trường.

6. Nội dung của gói và khác
thông tin

Viên nén Frumil chứa gì
Một trong những thành phần hoạt chất trong 
thuốc này là furosemide 40mg. Đây là tên mới của 
frusemide 40mg. Bản thân thành phần không thay 
đổi
• Các chất hoạt tính là furosemide và 

amiloride hydrochloride. Mỗi viên chứa 
40mg furosemide và 5mg amiloride 
hydrochloride (dạng khan)

• Các thành phần khác là lactose, tinh bột ngô, 
cellulose vi tinh thể, natri tinh bột glycollate, bột 
talc, thuốc nhuộm màu vàng hoàng hôn (E110), 
silica khan dạng keo và magie stearat
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