
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете
Фрумил таблетки

ЛИСТОВКА:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Не приемайте Фрумил таблетки, ако: 

²Вие сте алергични (свръхчувствителни) към

фуроземид, амилорид хидрохлорид или някоя от 
останалите съставки на това лекарство 
(изброени в точка 6)
Признаците на алергична реакция включват: обрив, 

проблеми с преглъщането или дишането, подуване на 

устните, лицето, гърлото или езика

²Вие сте алергични към сулфонамиди като
сулфадиазин или ко-тримоксазол ²Имате 

сериозни проблеми с бъбреците ²Имате тежки 
чернодробни проблеми ²Вашият лекар ви е 
казал, че имате ниско

обем на кръвта или са дехидратирани ²Не 
отделяте вода (урина) ²Имате твърде много 
или твърде малко калий

натрий в кръвта Ви (показано в кръвни тестове) ²

Имате заболяване, наречено „болест на Адисън“.

Това може да ви накара да се почувствате уморени 

и слаби. ²Вие кърмите (вижте „Бременност и

кърмене” раздел по-долу)
²Вие приемате други лекарства, които се променят

количеството калий в кръвта Ви (вижте 
раздела „Прием на други лекарства“ по-долу) 

²Ако лицето, приемащо лекарството, е под
18 години. Фрумил таблетки не са подходящи 
за деца

Не приемайте Фрумил таблетки, ако някое от изброените по-горе 

се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или 

фармацевт, преди да приемете Фрумил таблетки.

Фрумил®40 mg/5 mg
Таблетки
Фуроземид 40 mg
Амилорид хидрохлорид 5 mg

Трудно ли се вижда или чете тази 

листовка?

Телефон 0800 035 2525 за помощ

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да 

започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете 

отново

• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт

• Това лекарство е предписано само на Вас. Не го 

предавайте на други. Това може да им навреди, дори 

ако техните признаци на заболяване са същите като 

вашите

• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или 

фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка:

1. Какво представляват таблетките Frumil и за какво се 

използват

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете 
Фрумил таблетки

3.Как да приемате Фрумил таблетки

4.Възможни странични ефекти

5.Как да съхранявате Фрумил таблетки

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Предупреждения и предпазни мерки Говорете с 

Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете 

Frumil Tablets, ако: ° СИмате затруднения при 

отделянето на вода (урина) ° СВие сте на 65 или повече 

години ° СИмате проблеми с черния дроб или бъбреците ° С

Вие сте възрастен пациент с деменция и

приемат и рисперидон 
° СИмате диабет
° СИмате ниско кръвно налягане или се чувствате замаяни

когато се изправиш ° СИмате 
проблеми с простатата ° СИмате 
подагра
° СЧувствате се замаяни или дехидратирани. Това може да се случи

ако сте загубили много вода поради болест, 
диария или много често отделяне на вода. 
Това може да се случи и ако имате проблеми 
с пиенето или храненето

° СЩе си направите тест за глюкоза ° СВие 

приемате всякакви други таблетки за отводняване 

° СИмате системен лупус еритематозус ° СВие сте в 

напреднала възраст или сте на други

лекарства, които могат да причинят спадане на 
кръвното налягане и имате
други медицински състояния, които са 

рискови за спадане на кръвното налягане.

1. Какво представляват таблетките Frumil и

за какво се използват

Какво представляват таблетките Frumil

Името на Вашето лекарство е Frumil 40 mg/5 mg таблетки 

(наричани Frumil таблетки в тази листовка). Таблетките 

Frumil съдържат две различни лекарства, наречени: 

фуросемид и амилорид хидрохлорид. И двете 

принадлежат към група лекарства, наречени диуретици 

(отводняващи таблетки).

За какво се използват таблетките Frumil

Таблетките Frumil могат да се използват за спиране на натрупването на 

допълнителна вода в тялото ви. Тази допълнителна вода може да 

причини подуване на глезените, недостиг на въздух и усещане за по-

голяма умора от обикновено.

Как действат таблетките Frumil

Таблетките Frumil действат, като Ви помагат да отделите повече вода 

(урина), отколкото обикновено. Ако излишната вода в тялото ви не се 

отстрани, това може да доведе до допълнително натоварване на 

сърцето, кръвоносните съдове, белите дробове, бъбреците или черния 

дроб.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе се 

отнася за Вас, говорете с Вашия лекар или фармацевт, 

преди да приемете Фрумил Таблетки.
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• Сладник – често се използва в лекарства за кашлица, ако се 

приема в големи количества

• Пробенецид (използван с друго лекарство за ХИВ)
• Лекарства за инфекции като гентамицин, 

амикацин, неомицин, нетилмицин, тобрамицин, 
ванкомицин или високи дози цефалоспорини

• Лекарства, използвани като инжекции преди рентгенови 

изследвания

• Лекарства, използвани при запек (слабителни), ако се 

използват продължително време, като бисакодил или 

сена

• Лекарства за астма, когато се дават във високи 
дози като салбутамол, тербуталин сулфат, 
салметерол, формотерол или бамбутерол

• Други отводняващи таблетки (диуретици) като 

бендрофлуметиазид. Може да се наложи Вашият лекар 

да промени дозата на Вашето лекарство

Ако приемате сукралфат(лекарство за 
стомашни язви)
Не приемайте сукралфат едновременно с таблетките Frumil. 

Приемайте дозата си поне 2 часа преди или след Фрумил 

таблетки. Това е така, защото може да повлияе на начина, 

по който действа вашето лекарство.

• По-лесно образуване на синини, получаване на повече инфекции, 

чувство на слабост или умора повече от обикновено.

Таблетките Frumil могат да повлияят на броя на кръвните 

клетки, причинявайки сериозни проблеми с кръвта

• Повишена жажда, главоболие, замаяност или замайване, 

припадък, объркване, мускулни или ставни болки или 

слабост, крампи или спазми, стомашни разстройства или 

неравномерен сърдечен ритъм. Това може да са признаци на 

дехидратация или промени в нормалните химикали в тялото 

ви. Тежката дехидратация може също да доведе до 

образуване на кръвни съсиреци или „подагра“

• Забелязвате пожълтяване на кожата или очите и урината ви 

става по-тъмна на цвят. Това може да са признаци на 

проблем с черния дроб. При пациенти, които вече имат 

чернодробни проблеми, може да възникне по-сериозен 

чернодробен проблем, известен като чернодробна 

енцефалопатия. Симптомите включват забравяне, 

припадъци, промени в настроението и кома.

• Мехури или лющене на кожата около устните, очите, 

устата, носа и гениталиите, грипоподобни симптоми и 

треска. Това може да е състояние, наречено синдром 

на Стивънс-Джонсън. При по-тежка форма на 

състоянието, наречена токсична епидермална 

некролиза, слоевете на кожата могат да се отлепят, за 

да оставят големи участъци от сурова открита кожа по 

цялото тяло.

• Остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP) 

(остра фебрилна лекарствена ерупция), симптомите 

включват зачервяване на кожата с подути зони, 

покрити с множество малки пустули

• Световъртеж, припадък и загуба на съзнание

Други лекарства и Фрумил таблетки

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако 

приемате или наскоро сте приемали, или е възможно да 

приемате други лекарства. Това включва лекарства, които 

купувате без рецепта, включително билкови лекарства. Това 

е така, защото таблетките Frumil могат да повлияят на 

действието на някои други лекарства.

Освен това някои лекарства могат да повлияят на действието на 

Frumil Tablets.

Ако сте приели повече от необходимата доза Фрумил 

таблетки

Ако смятате, че може да сте приели повече таблетки 

Frumil, отколкото трябва, или ако дете е погълнало някоя 

от вашите таблетки, уведомете Вашия лекар или 

незабавно отидете в най-близката болница за спешни 

случаи. Не забравяйте да вземете със себе си всички 

останали лекарства, за да знае лекарят какво сте приели. 

Могат да се появят следните ефекти: сухота в устата, 

чувство на жажда, мускулна болка или крампи, гадене 

или гадене (повръщане), слаб или неравномерен 

сърдечен ритъм, замаяност, слабост или сънливост.

Не приемайте това лекарство и уведомете 
Вашия лекар, ако приемате:
• Лекарства, които променят количеството 

калий в кръвта Ви. Те включват калиеви 
добавки като калиев хлорид или някои 
отводняващи таблетки (диуретици), като 
триамтерен

Следните лекарства могат да повлияят на 
действието на Frumil Tablets и да увеличат 
вероятността да получите нежелани реакции:
• Лекарства като рамиприл, еналаприл, периндоприл 

(наречени „АСЕ инхибитори“) или лосартан, кандесартан, 

ирбесартан (наречени „антагонисти на рецепторите на 

ангиотензин II“). Може да се наложи Вашият лекар да 

промени дозата на Вашите таблетки или да Ви помоли да 

спрете да ги приемате

• Лекарства за високо кръвно налягане или сърдечни 

проблеми. Може да се наложи Вашият лекар да 

промени дозата на Вашето лекарство

• Лекарства, използвани като обща анестезия за 
отпускане на мускулите по време на операция

• Лекарства за диабет. Те може да не работят толкова 
добре, когато приемате Фрумил таблетки.

• Теофилин – използва се при хрипове или 
затруднено дишане

• Фенитоин – използва се при епилепсия. Това може да 

намали ефекта на таблетките Frumil

Бременност и кърмене
направинеприемайте Фрумил таблетки, ако сте бременна. 

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство, 

ако сте бременна, може да забременеете или мислите, че 

може да сте бременна.

Ако сте пропуснали да приемете Фрумил таблетки Ако 

забравите доза, вземете я веднага щом си спомните. След 

това продължете на следващата сутрин както обикновено. 

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата 

доза.

Не кърмете, ако приемате Фрумил 
таблетки.
Това е така, защото малки количества могат да 

преминат в майчиното мляко. Говорете с Вашия лекар 

преди да приемете това лекарство, ако кърмите или 

планирате да кърмите. Посъветвайте се с Вашия лекар 

или фармацевт, преди да приемете каквото и да е 

лекарство, ако сте бременна или кърмите.

Ако сте спрели приема на Фрумил таблетки

Продължавайте да приемате Фрумил таблетки, докато Вашият лекар не 

Ви каже да спрете приема.

Кръвни изследвания

Вашият лекар може да направи кръвни изследвания, за да провери

че нивата на някои соли в кръвта са 
на правилните нива.

Кажете на лекар възможно най-скоро, ако имате 

някоя от следните нежелани реакции:

Нечести(може да засегне до 1 на 100 души)
• Глухота (понякога необратима)

Шофиране и работа с машини Може да почувствате 

замаяност или неразположение след прием на Фрумил таблетки. Ако 

това се случи, не шофирайте и не използвайте никакви инструменти 

или машини.
Ако имате някакви допълнителни въпроси относно 

употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар 

или фармацевт.

Честотата не е известна(не може да се оцени 
от наличните данни)
• Проблеми със слуха или звънене в ушите 

(тинитус). Това засяга особено хората, които 
вече имат проблеми с бъбреците

• Изтръпване или усещане за изтръпване на кожата

• Малки промени в настроението ви, като чувство на 

възбуда или тревожност.

• Главоболие, виене на свят или замаяност при бързо 

изправяне. Също така загуба на концентрация, по-

бавни реакции, усещане за сънливост или слабост, 

проблеми със зрението, сухота

устата. Това може да се дължи на ниско 

кръвно налягане

Следните лекарства могат да увеличат вероятността 

от нежелани реакции, когато се приемат с таблетки 

Frumil:

• Литий – използва се при психични заболявания. За да помогне за 

спиране на нежеланите реакции, Вашият лекар може да се 

наложи да промени дозата на Вашия литий и да провери 

количеството литий в кръвта Ви.

• Цисплатин – използва се при някои видове рак

• Дигоксин – използва се при сърдечни проблеми. Може да се 

наложи Вашият лекар да промени дозата на Вашето 

лекарство.

• Нестероидни противовъзпалителни средства 
(НСПВС) – използвани за болка и възпаление като 
аспирин, ибупрофен, кетопрофен или 
индометацин

• Карбамазепин – използва се при епилепсия

• Аминоглутетимид – използва се при рак на гърдата
• Циклоспорин – използва се за спиране на отхвърлянето 

на органи след трансплантация

• Метотрексат – използва се при ракови заболявания на 

кожата, ставите или червата

• Карбеноксолон – използва се при язви на хранопровода 

(хранопровода)

• Ребоксетин – използва се при депресия

• Амфотерицин – използва се при гъбични инфекции, ако се 

използва продължително време

• Кортикостероиди – използвани при възпаление като 
преднизолон

Таблетките Frumil съдържат Sunset Yellow и 
лактоза
Това лекарство съдържа:
• Цвят, наречен 'sunset yellow' (E110). Това може да 

причини алергични реакции.

• Лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че не 
понасяте някои захари, говорете с Вашия 
лекар, преди да приемете това лекарство

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика 

нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Уведомете незабавно лекар, ако забележите 

някоя от следните сериозни нежелани реакции – 

може да се нуждаете от спешно медицинско 

лечение. Честотата не е известна(не може да се 

оцени от наличните данни)

• Ако имате алергична реакция. Признаците могат да 

включват възпаление на бъбреците (нефрит), подуване на 

глезените или високо кръвно налягане, кожни обриви, 

промяна в цвета на кожата, силно образуване на мехури по 

кожата, по-чувствителност към слънцето от обикновено, 

висока температура (треска) и сърбеж

• Тежки алергични реакции. Признаците могат да 

включват шок като затруднено дишане, студена 

лепкава кожа, блед цвят на кожата и ускорен 

сърдечен ритъм

• Силна болка в стомаха или гърба. Това може да са 

признаци на "панкреатит"

3. Как да приемате Фрумил таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал 

Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни.
Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако някоя от 

следните нежелани реакции стане сериозна или 

продължи повече от няколко дни, или ако забележите 

някакви нежелани реакции, които не са изброени в 

тази листовка Неизвестна честота(не може да се оцени 

от наличните данни)

• Повръщане (гадене) или общо 
неразположение, диария и гадене 
(повръщане) и запек

• Хора с проблеми с пикочния мехур и простатата

може да забележите болка при преминаване на 

вода. Това се дължи на увеличаване на 

количеството прекарана вода

Прием на това лекарство

• Приемайте това лекарство през устата

• Поглъщайте таблетките цели с 
вода
• Ако смятате, че ефектът на Вашето лекарство е 

твърде слаб или твърде силен, не променяйте 

дозата сами, а попитайте Вашия лекар

Колко таблетки Фрумил да приемате

Обичайната доза е една или две таблетки 
сутрин. Вашият лекар ще Ви каже колко 
таблетки да вземете.
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• Ако имате диабет, може да сте по-малко способни да 
контролирате нивата на глюкозата в кръвта си

• Отделяне на повече вода (урина), отколкото 

обикновено. Това обикновено се случва 1 или 2 

часа след приема на това лекарство.

• Симптомите варират значително при различните 
пациенти, но най-честите са: болки в ставите, подути 
стави, главоболие, повишена чувствителност към 
слънчева светлина, кожни обриви, проблеми с 
бъбреците, умора и слабост, язви в устата, косопад, 
тревожност и депресия, треска и нощ изпотяване, 
коремна болка, болка в гърдите, задух, анемия 
(системен лупус еритематозус)

• Лихеноидни реакции, характеризиращи се като 
малки, сърбящи червеникаво-лилави, многоъгълни 
лезии по кожата, гениталиите или в устата.

Как изглежда Frumil Tablets и какво 
съдържа опаковката
Таблетките Frumil са оранжеви, равномерно 
изпъстрени кръгли таблетки със скосени ръбове и 
релефно „FRUMIL“ от едната страна, с чуплива линия от 
другата страна.
Вашите таблетки се предлагат в блистери от 4, 7, 28, 
56 и 1400 таблетки или бутилки, съдържащи 50, 100 
или 500 таблетки.
Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба и 
производител
Притежател на разрешение за употреба 

Sanofi,

410 Thames Valley Park Drive, Рединг, 
Бъркшир, RG6 1PT, Великобритания. 
Тел: 0800 035 2525
Имейл: uk-medicalinformation@sanofi.com

Кръвни изследвания

Таблетките Frumil могат да променят нивата на чернодробните 

ензими или телесните мазнини, известни като холестерол и 

триглицериди, показани при кръвни изследвания. Производител
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Италия

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, 

фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази 

листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции 

директно чрез схемата за жълти карти на адрес: www.mhra.gov.uk/

yellowcard или да потърсите MHRA Yellow Card в Google Play или 

Apple App Store.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за 

предоставянето на повече информация относно безопасността на това 

лекарство.

Тази листовка не съдържа цялата информация 
за Вашето лекарство. Ако имате въпроси или 
не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия 
лекар или фармацевт.

Тази листовка е преработена последно 10/2020

© Санофи, 1983 - 2020

5. Как да съхранявате Фрумил таблетки

• Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно 
за деца.

• Не приемайте Фрумил таблетки след срока на годност, 

отбелязан върху картонената опаковка и блистера след 

„Годен до”. Срокът на годност се отнася до последния ден 

на този месец

• Да се   съхранява под 25°C. Съхранявайте блистерната лента във 

външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина и 

влага.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в 

контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия 

фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не са 

необходими. Тези мерки ще помогнат за опазването на 

околната среда.

6. Съдържание на опаковката и др
информация

Какво съдържат таблетките Frumil

Една от активните съставки на това лекарство е 
фуроземид 40 mg. Това е новото име на 
фрусемид 40 mg. Самата съставка не се е 
променила
• Активните вещества са фуросемид и амилорид 

хидрохлорид. Всяка таблетка съдържа 40 mg 
фуроземид и 5 mg амилорид хидрохлорид (като 
безводен)

• Другите съставки са лактоза, царевично нишесте, 

микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, 

талк, слънчево жълто багрило (E110), колоиден безводен 

силициев диоксид и магнезиев стеарат
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