
2. Wat u moet weten voordat u het inneemt?
Frumil-tabletten

VERPAKKINGSBROCHURE:

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Gebruik Frumil-tabletten niet als: ²
U bent allergisch (overgevoelig) voor:

furosemide, amiloridehydrochloride of een van de 
andere bestanddelen van dit geneesmiddel 
(vermeld in rubriek 6)
Tekenen van een allergische reactie zijn onder meer:   

huiduitslag, slik- of ademhalingsproblemen, zwelling van 

uw lippen, gezicht, keel of tong

²U bent allergisch voor sulfonamiden zoals:
sulfadiazine of co-trimoxazol ²U heeft 

ernstige problemen met uw nieren ²U heeft 
ernstige leverproblemen ²Uw arts heeft u 
verteld dat u een lage

bloedvolume of zijn uitgedroogd ²U 
plast geen water (urine) ²Je hebt te 
veel of te weinig kaliumor

natrium in uw bloed (aangetoond in bloedonderzoeken) ²U heeft 

een ziekte die 'ziekte van Addison' wordt genoemd.

Hierdoor kunt u zich moe en zwak voelen. ²U 
geeft borstvoeding (zie “Zwangerschap en

borstvoeding” hieronder)
²U gebruikt andere geneesmiddelen die veranderen

de hoeveelheid kalium in uw bloed (zie de rubriek 

“Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” hieronder) ²

Als de persoon die het geneesmiddel inneemt onder

18 jaar. Frumil-tabletten zijn niet geschikt voor 
kinderen

Gebruik Frumil Tabletten niet als een van bovenstaande punten op u 

van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met 

uw arts of apotheker voordat u Frumil-tabletten inneemt.

Frümil®40mg/5mg
Tabletten
Furosemide 40 mg
Amiloridehydrochloride 5 mg

Is deze bijsluiter moeilijk te zien of te 

lezen?

Bel 0800 035 2525 voor hulp

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit 
geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer 

lezen

• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker

• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. 
Geef het niet door aan anderen. Het kan hen 
schaden, zelfs als hun ziekteverschijnselen dezelfde 
zijn als die van u

• Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw 

arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen 

die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

Wat staat er in deze bijsluiter:

1.Wat zijn Frumil-tabletten en waarvoor worden ze 
gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Frumil-

tabletten inneemt
3.Hoe gebruikt u Frumil-tabletten?

4. Mogelijke bijwerkingen

5.Hoe bewaart u Frumil-tabletten?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Waarschuwingen en voorzorgen Neem 
contact op met uw arts of apotheker 
voordat u Frumil-tabletten inneemt als: c

U heeft moeite met plassen (urine) cU bent 65 jaar 
of ouder cU heeft lever- of nierproblemen cU bent 
een oudere patiënt met dementie en

nemen ook risperidon cJe 
hebt suikerziekte
cU heeft een lage bloeddruk of voelt zich duizelig

als je opstaat cU heeft 
prostaatproblemen cje 
hebt jicht
cU voelt zich duizelig of uitgedroogd. Dit kan gebeuren

als u veel water hebt verloren door ziek te 
zijn, diarree te hebben of heel vaak te 
plassen. Het kan ook gebeuren als u 
problemen heeft met drinken of eten

cU gaat een glucosetest ondergaan cU 
neemt nog andere plaspillen cU heeft 
systemische lupus erythematodes cU 
bent bejaard, of u bent op andere

medicijnen die een bloeddrukdaling kunnen 
veroorzaken en u heeft
andere medische aandoeningen die een 

risico vormen voor de bloeddrukdaling.

1. Wat zijn Frumil-tabletten en?
waar ze voor worden gebruikt

Wat zijn Frumi-tabletten?
De naam van uw geneesmiddel is Frumil 40 mg/5 mg 

tabletten (in deze bijsluiter Frumil-tabletten genoemd). 

Frumil-tabletten bevatten twee verschillende 

geneesmiddelen, furosemide en amiloridehydrochloride. 

Beide behoren tot een groep geneesmiddelen die diuretica 

(plastabletten) worden genoemd.

Waarvoor worden Frumil-tabletten gebruikt?

Frumil-tabletten kunnen worden gebruikt om de ophoping 

van extra water in uw lichaam te stoppen. Dit extra water 

kan gezwollen enkels, kortademigheid en een vermoeider 

gevoel dan normaal veroorzaken.

Hoe Frumil-tabletten werken
Frumil-tabletten werken door u te helpen meer te plassen 

(urine) dan u gewoonlijk doet. Als het extra water in uw 

lichaam niet wordt verwijderd, kan dit extra druk uitoefenen 

op het hart, de bloedvaten, de longen, de nieren of de lever.

Als u niet zeker weet of een van de bovenstaande punten op u 

van toepassing is, neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u Frumil-tabletten inneemt.
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TITLE - FUROSEMIDE + AMILORIDE / LASIRIDE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN DUTCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-furosemide-amiloride-frumil-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6042.pdf


• Zoethout - vaak gebruikt in medicijnen tegen hoest als het in grote 

hoeveelheden wordt ingenomen

• Probenecide (gebruikt met een ander hiv-geneesmiddel)

• Geneesmiddelen tegen infectie zoals gentamicine, 
amikacine, neomycine, netilmicine, tobramycine, 
vancomycine of hoge doses cefalosporines

• Geneesmiddelen die als injecties worden gebruikt vóór 

röntgenonderzoeken

• Geneesmiddelen tegen constipatie 
(laxeermiddelen) bij langdurig gebruik, zoals 
bisacodyl of senna

• Geneesmiddelen tegen astma indien gegeven 
in hoge doses, zoals salbutamol, 
terbutalinesulfaat, salmeterol, formoterol of 
bambuterol

• Andere plastabletten (diuretica) zoals 
bendroflumethiazide. Uw arts moet mogelijk de 
dosis van uw geneesmiddel aanpassen

Als u sucralfaat gebruikt?(een geneesmiddel tegen 
maagzweren)
Neem sucralfaat niet tegelijkertijd in met Frumil Tabletten. 

Neem uw dosis ten minste 2 uur voor of na Frumil-

tabletten. Dit is omdat het invloed kan hebben op de 

manier waarop uw geneesmiddel werkt.

• Gemakkelijker blauwe plekken krijgen, meer infecties krijgen, 

zich meer zwak of vermoeid voelen dan normaal.

Frumil-tabletten kunnen het aantal bloedcellen 

beïnvloeden en ernstige bloedproblemen veroorzaken

• Verhoogde dorst, hoofdpijn, duizelig of licht gevoel in 
het hoofd, flauwvallen, verwardheid, spier- of 
gewrichtspijn of zwakte, krampen of spasmen, 
maagklachten of onregelmatige hartslag. Dit 
kunnen tekenen zijn van uitdroging of 
veranderingen in uw normale lichaamschemicaliën. 
Ernstige uitdroging kan ook leiden tot bloedstolsels 
of 'jicht'

• U merkt dat uw huid of ogen geel worden en uw urine 

wordt donkerder van kleur. Dit kunnen tekenen zijn van 

een leverprobleem. Bij patiënten die al leverproblemen 

hebben, kan zich een ernstiger leverprobleem voordoen 

dat bekend staat als leverencefalopathie. Symptomen zijn 

onder meer vergeetachtigheid, toevallen, 

stemmingswisselingen en coma.

• Blaarvorming of vervelling van de huid rond de lippen, ogen, 

mond, neus en geslachtsdelen, griepachtige verschijnselen en 

koorts. Dit kan een aandoening zijn die het Stevens-Johnson-

syndroom wordt genoemd. Bij een meer ernstige vorm van de 

aandoening die toxische epidermale necrolyse wordt genoemd, 

kunnen huidlagen loslaten, waardoor grote delen van de 

onbewerkte huid over het hele lichaam achterblijven.

• Acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulosis (AGEP) 

(acute koortsige uitbarsting van het geneesmiddel), 

symptomen zijn onder meer dat de huid rood wordt met 

gezwollen gebieden bedekt met talrijke kleine puisten

• Duizeligheid, flauwvallen en bewustzijnsverlies

Andere medicijnen en Frumil-tabletten

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen 

gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst 

gaat gebruiken. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder 

recept koopt, inclusief kruidengeneesmiddelen. Dit is omdat 

Frumil-tabletten de werking van sommige andere 

geneesmiddelen kunnen beïnvloeden.

Ook kunnen sommige geneesmiddelen de werking van Frumil-

tabletten beïnvloeden.

Wat u moet doen als u meer van Frumil-tabletten heeft ingenomen dan u 

zou mogen

Als u denkt dat u meer Frumil-tabletten heeft ingenomen 
dan u zou mogen, of als een kind een van uw tabletten 
heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw 
arts of ga naar de eerstehulpafdeling van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Vergeet niet om eventuele 
medicijnen mee te nemen, zodat de arts weet wat u heeft 
ingenomen. De volgende effecten kunnen optreden: 
droge mond, dorst hebben, spierpijn of krampen, 
misselijkheid of braken (braken), zwakke of 
onregelmatige hartslag, duizelig, zwak of slaperig voelen.

Gebruik dit geneesmiddel niet en 
vertel het uw arts als u:
• Geneesmiddelen die de hoeveelheid kalium 

in uw bloed veranderen. Deze omvatten 
kaliumsupplementen zoals kaliumchloride 
of bepaalde plastabletten (diuretica) zoals 
triamtereen

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking 
van Frumil-tabletten beïnvloeden en de kans op 
bijwerkingen vergroten:
• Geneesmiddelen zoals ramipril, enalapril, perindopril ('ACE-

remmers' genoemd) of losartan, candesartan, irbesartan 
('angiotensine II-receptorantagonisten' genoemd). Uw 
arts moet mogelijk de dosis van uw tabletten aanpassen 
of u vragen om te stoppen met het innemen ervan

• Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of 
hartproblemen. Uw arts moet mogelijk de dosis 
van uw geneesmiddel aanpassen

• Geneesmiddelen die worden gebruikt als algehele anesthesie om 

uw spieren te ontspannen tijdens een operatie

• Geneesmiddelen voor diabetes. Deze werken mogelijk 
niet zo goed als u Frumil-tabletten gebruikt.

• Theofylline - gebruikt bij piepende ademhaling of 

ademhalingsmoeilijkheden

• Fenytoïne - gebruikt voor epilepsie. Dit kan het effect van 
Frumil-tabletten verminderen

Zwangerschap en borstvoeding
Doennietneem Frumil-tabletten in als u zwanger bent. 
Neem contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt als u zwanger bent, zwanger zou 
kunnen worden of denkt zwanger te zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Frumil-

tabletten in te nemen Als u een dosis bent vergeten, neem 

deze dan in zodra u eraan denkt. Ga dan de volgende ochtend 

gewoon door. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 

dosis in te halen.

Geef geen borstvoeding als u Frumil-tabletten 
gebruikt.
Dit komt omdat kleine hoeveelheden in de moedermelk 

kunnen komen. Neem contact op met uw arts voordat u dit 

geneesmiddel inneemt als u borstvoeding geeft of van plan 

bent borstvoeding te geven. Vraag uw arts of apotheker om 

advies voordat u een geneesmiddel inneemt als u zwanger 

bent of borstvoeding geeft.

Als u stopt met het innemen van Frumil-tabletten

Blijf Frumil-tabletten innemen totdat uw arts u zegt te stoppen 

met het innemen ervan.

Bloedtesten
Uw arts kan bloedonderzoeken uitvoeren om te controleren of

dat de niveaus van sommige zouten in het 
bloed op de juiste niveaus zijn.

Vertel het zo snel mogelijk aan een arts als u een 
van de volgende bijwerkingen heeft:
Ongewoon(kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

• Doofheid (soms onomkeerbaar)

Rijvaardigheid en het gebruik van machines U kunt 

zich duizelig of onwel voelen na het innemen van Frumil-tabletten. 

Als dit gebeurt, rijd dan niet en gebruik geen gereedschap of 

machines.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit 

geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of 

apotheker.

Frequentie niet bekend(kan met de beschikbare 

gegevens niet worden bepaald)

• Problemen met horen of oorsuizen 
(tinnitus). Dit treft vooral mensen die al 
problemen hebben met hun nieren

• Tintelingen of gevoelloosheid op de huid
• Kleine veranderingen in uw stemming, zoals geagiteerd 

of angstig voelen.

• Hoofdpijn, duizelig of licht gevoel in het hoofd bij 
snel opstaan. Ook concentratieverlies, tragere 
reacties, slaperigheid of zwakte, problemen met 
uw zicht, droog
mond. Dit kan te wijten zijn aan een 
lage bloeddruk

De volgende geneesmiddelen kunnen de kans op 

bijwerkingen vergroten wanneer ze samen met Frumil-

tabletten worden ingenomen:

• Lithium - gebruikt voor psychische aandoeningen. Om 
bijwerkingen te helpen stoppen, kan het nodig zijn dat uw 
arts de dosis van uw lithium verandert en de hoeveelheid 
lithium in uw bloed controleert.

• Cisplatine - gebruikt voor sommige vormen van kanker

• Digoxine - gebruikt voor hartproblemen. Het kan zijn dat 
uw arts de dosis van uw geneesmiddel moet wijzigen.

• Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen 
(NSAID's) - gebruikt voor pijn en ontsteking zoals 
aspirine, ibuprofen, ketoprofen of indometacine

• Carbamazepine - gebruikt voor epilepsie
• Aminoglutethimide - gebruikt bij borstkanker
• Ciclosporine - gebruikt om de afstoting van organen na 

een transplantatie te stoppen

• Methotrexaat - gebruikt voor kanker van de huid, gewrichts- 

of darmaandoeningen

• Carbenoxolon - gebruikt voor zweren in de slokdarm 
(slokdarm)
• Reboxetine - gebruikt voor depressie
• Amfotericine - gebruikt voor schimmelinfecties 

bij langdurig gebruik
• Corticosteroïden - gebruikt voor ontstekingen zoals 
prednisolon

Frumil-tabletten bevatten zonnegeel en 
lactose
Dit geneesmiddel bevat:
• Een kleur genaamd 'zonsondergang geel' (E110). Dit kan 

allergische reacties veroorzaken.

• Lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde 
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw 
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen 

hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vertel het onmiddellijk aan een arts als u een van de 

volgende ernstige bijwerkingen opmerkt – u heeft 

mogelijk dringende medische behandeling nodig. 

Frequentie niet bekend(kan met de beschikbare 

gegevens niet worden bepaald)

• Als u een allergische reactie heeft. De verschijnselen 
kunnen zijn: ontsteking van de nier (nefritis), 
gezwollen enkels of hoge bloeddruk, huiduitslag, 
verandering van huidskleur, ernstige blaarvorming 
op de huid, gevoeliger zijn voor de zon dan 
normaal, hoge temperatuur (koorts) en jeuk

• Ernstige allergische reacties. De verschijnselen kunnen 
zijn: shock zoals ademhalingsmoeilijkheden, koude, 
klamme huid, bleke huidskleur en versnelde hartslag

• Ernstige maag- of rugpijn. Dit kunnen tekenen zijn 
van 'pancreatitis'

3. Hoe gebruikt u Frumil-tabletten?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw 
arts u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw 
arts of apotheker.

Vertel het uw arts of apotheker als een van de 

volgende bijwerkingen ernstig wordt of langer dan een 

paar dagen aanhoudt, of als u een bijwerking krijgt die 

niet in deze bijsluiter staat vermeld Frequentie niet 

bekend(kan met de beschikbare gegevens niet worden 

bepaald)

• Zich ziek voelen (misselijkheid) of een 
algemeen gevoel van onwel zijn, diarree en 
braken (braken) en verstopping

• Mensen met blaas- en prostaatproblemen
kan pijn opmerken bij het plassen. Dit komt 
door een toename van de hoeveelheid 
gepasseerd water

Inname van dit geneesmiddel

• Neem dit geneesmiddel via de mond in

• Slik de tabletten heel door met een slok 
water
• Als u denkt dat het effect van uw geneesmiddel 

te zwak of te sterk is, verander dan niet zelf de 
dosis, maar vraag uw arts

Hoeveel Frumil-tabletten moet u innemen?

De gebruikelijke dosering is 's ochtends één of twee 
tabletten. Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u 
moet innemen.
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• Als u diabetes heeft, bent u mogelijk minder goed in staat om de 

glucosespiegels in uw bloed onder controle te houden

• Meer plassen (urine) dan u gewoonlijk doet. 
Dit gebeurt normaal gesproken 1 of 2 uur na 
inname van dit geneesmiddel.

• Symptomen verschillen aanzienlijk tussen patiënten, 
maar de meest voorkomende zijn: gewrichtspijnen, 
gezwollen gewrichten, hoofdpijn, verhoogde 
gevoeligheid voor zonlicht, huiduitslag, nierproblemen, 
vermoeidheid en zwakte, mondzweren, haaruitval, 
angst en depressie, koorts en nacht zweten, buikpijn, 
pijn op de borst, kortademigheid, bloedarmoede 
(systemische lupus erythematodes)

• Lichenoïde reacties, gekenmerkt als kleine, 
jeukende roodpaarse, veelhoekige laesies op de 
huid, geslachtsorganen of in de mond.

Hoe ziet Frumil-tabletten eruit en hoeveel 
zit er in een verpakking?
Frumil-tabletten zijn oranje, gelijkmatig gevlekte ronde 
tabletten met schuine randen en aan de ene kant de 
opdruk 'FRUMIL' en aan de andere kant een 
breukstreep.
Uw tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 
4, 7, 28, 56 en 1400 tabletten of flessen met 50, 100 of 
500 tabletten.
Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel 

brengen Sanofi,

410 Thames Valley Park Drive, 
Reading, Berkshire, RG6 1PT, VK. 
Tel: 0800 035 2525
E- mail: uk-medicalinformation@sanofi.com

Bloedtesten
Frumil-tabletten kunnen de spiegels van leverenzymen of 

lichaamsvetten, bekend als cholesterol en triglyceriden, die bij 

bloedonderzoek worden aangetoond, veranderen. Fabrikant
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Italië

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw 
arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden 
vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 
het Yellow Card Scheme op: www.mhra.gov.uk/yellowcard of 
zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App 
Store.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer 

informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 

geneesmiddel.

Deze bijsluiter bevat niet alle informatie over 
uw geneesmiddel. Als u vragen heeft of 
ergens niet zeker van bent, raadpleeg dan 
uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Hoe bewaart u Frumil-tabletten?

• Buiten het zicht en bereik van kinderen 
houden.
• Gebruik Frumil Tabletten niet meer na de vervaldatum 

die staat vermeld op de doos en de blisterverpakking 
na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag 
van die maand

• Bewaren beneden 25°C. Bewaar de blisterstrip in de 
buitenverpakking ter bescherming tegen licht en 
vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het 

afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker 

wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig 

zijn. Deze maatregelen zullen helpen om het milieu te 

beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere
informatie

Welke stoffen zitten er in Frumil-tabletten?

Een van de actieve ingrediënten in dit 
geneesmiddel is furosemide 40 mg. Dit is de 
nieuwe naam voor frusemide 40 mg. Het 
ingrediënt zelf is niet veranderd
• De werkzame stoffen zijn furosemide en 

amiloridehydrochloride. Elke tablet bevat 40 
mg furosemide en 5 mg 
amiloridehydrochloride (watervrij)

• De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maïszetmeel, 
microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat, talk, 
zonnegele kleurstof (E110), colloïdaal watervrij 
siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
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