
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha

Mga Frumil Tablet

PACKAGE LEAFLET:
IMPORMASYON PARA SA USER Huwag uminom ng Frumil Tablets 

kung: ²Ikaw ay allergic (hypersensitive) sa

furosemide, amiloride hydrochloride o alinman 
sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista 
sa Seksyon 6)
Ang mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng: 

isang pantal, mga problema sa paglunok o paghinga, pamamaga ng 

iyong mga labi, mukha, lalamunan o dila.

²Ikaw ay allergic sa sulfonamides tulad ng
sulfadiazine o co-trimoxazole ²Mayroon kang 

malubhang problema sa iyong mga bato ²Mayroon kang 

malubhang problema sa atay ²Sinabi sa iyo ng iyong doktor 

na mayroon kang mababang

dami ng dugo o dehydrated ²Hindi ka 
nagpapasa ng anumang tubig (ihi) ²Mayroon kang 
toouch o masyadong maliit na potasa o

sodium sa iyong dugo (ipinapakita sa mga pagsusuri sa dugo) ²

Mayroon kang sakit na tinatawag na 'Addison's Disease'.

Maaari itong makaramdam ng pagod at panghihina. ²Ikaw 

ay nagpapasuso (tingnan ang “Pagbubuntis at

pagpapasuso" seksyon sa ibaba)
²Umiinom ka ng iba pang mga gamot na nagbabago

ang dami ng potassium sa iyong dugo (tingnan ang 

seksyong "Pag-inom ng iba pang mga gamot" sa ibaba) 

²Kung ang taong umiinom ng gamot ay nasa ilalim

18 taon. Ang Frumil Tablet ay hindi angkop para sa 

mga bata

Huwag uminom ng Frumil Tablets kung ang alinman sa itaas ay 

naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong 

doktor o parmasyutiko bago uminom ng Frumil Tablets.

Frumil®40mg/5mg
Mga tableta

Furosemide 40mg
Amiloride Hydrochloride 5mg

Mahirap bang makita o basahin ang leaflet 

na ito?

Telepono 0800 035 2525 para sa tulong

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan 

ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

• Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong 

muli

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa 

sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 

kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng 

sa iyo

• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Frumil Tablets at para saan ang 
mga ito

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng 

Frumil Tablets

3.Paano uminom ng Frumil Tablets

4.Posibleng side effect
5.Paano mag-imbak ng Frumil Tablets

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Mga babala at pag-iingat Makipag-usap sa 
iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng 
Frumil Tablets kung: cNahihirapan kang 

magpasa ng tubig (ihi) cIkaw ay 65 taong gulang o mas 
matanda cMayroon kang mga problema sa atay o bato c
Isa kang matandang pasyente na may dementia at

umiinom din ng risperidone 
cMay diabetes ka
cIkaw ay may mababang presyon ng dugo o nahihilo

kapag tumayo ka cMayroon kang 
mga problema sa prostate cMay 
gout ka
cNahihilo o na-dehydrate ka. Maaaring mangyari ito

kung nawalan ka ng maraming tubig sa pamamagitan 

ng pagkakaroon ng sakit, pagtatae o madalas na 

pagdaan ng tubig. Maaari rin itong mangyari kung 

nahihirapan kang uminom o kumain

cMagkakaroon ka ng glucose test cIkaw ay 
umiinom ng anumang iba pang water tablet c
Mayroon kang systemic lupus erythematosus c
Ikaw ay matanda na, o ikaw ay nasa iba

mga gamot na maaaring maging sanhi ng pagbaba ng 

presyon ng dugo at mayroon ka

iba pang kondisyong medikal na mga panganib 

para sa pagbaba ng presyon ng dugo.

1. Ano ang Frumil Tablets at
kung ano ang ginagamit nila

Ano ang Frumil Tablets
Ang pangalan ng iyong gamot ay Frumil 40mg/5mg Tablets 

(tinatawag na Frumil Tablets sa buong leaflet na ito). Ang Frumil 

Tablet ay naglalaman ng dalawang magkaibang gamot na 

tinatawag na: furosemide at amiloride hydrochloride. Parehong 

nabibilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na 

diuretics (mga water tablet).

Para saan ang Frumil Tablets ay ginagamit

Maaaring gamitin ang Frumil Tablets para pigilan ang pag-ipon ng sobrang 

tubig sa iyong katawan. Ang sobrang tubig na ito ay maaaring maging sanhi 

ng namamaga na mga bukung-bukong, igsi ng paghinga at pakiramdam na 

mas pagod kaysa karaniwan.

Paano gumagana ang Frumil Tablets

Gumagana ang Frumil Tablets sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo na 

magpasa ng mas maraming tubig (ihi) kaysa karaniwan mong ginagawa. 

Kung hindi maalis ang sobrang tubig sa iyong katawan, maaari itong 

magdulot ng dagdag na strain sa puso, mga daluyan ng dugo, baga, bato o 

atay.

Kung hindi ka sigurado kung naaangkop sa iyo ang 

alinman sa mga nabanggit, kausapin ang iyong doktor o 

parmasyutiko bago uminom ng Frumil Tablets.
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• Liquorice - kadalasang ginagamit sa mga gamot sa ubo 

kung iniinom ng marami

• Probenecid (ginamit kasama ng isa pang gamot sa HIV)

• Mga gamot para sa impeksyon tulad ng gentamicin, 
amikacin, neomycin, netilmicin, tobramycin, 
vancomycin o mataas na dosis ng cephalosporins

• Mga gamot na ginagamit bilang mga iniksyon bago ang 

pagsusuri sa X-ray

• Mga gamot na ginagamit para sa paninigas ng dumi (laxatives) 

kung ginamit sa mahabang panahon tulad ng bisacodyl o 

senna

• Mga gamot para sa hika kapag ibinigay sa mataas 
na dosis tulad ng salbutamol, terbutaline 
sulphate, salmeterol, formoterol o bambuterol

• Iba pang mga water tablet (diuretics) tulad ng 

bendroflumethiazide. Maaaring kailanganin ng iyong 

doktor na baguhin ang dosis ng iyong gamot

Kung umiinom ka ng sucralfate(gamot para sa 
mga ulser sa tiyan)
Huwag uminom ng sucralfate kasabay ng Frumil Tablets. Dalhin 

ang iyong dosis nang hindi bababa sa 2 oras bago o pagkatapos 

ng Frumil Tablets. Ito ay dahil maaari itong makaapekto sa 

paraan ng paggana ng iyong gamot.

• Mas madaling mabugbog, mas maraming impeksyon, 
mahina o pagod nang higit kaysa karaniwan.
Ang Frumil Tablet ay maaaring makaapekto sa bilang ng mga selula 

ng dugo, na nagdudulot ng mga seryosong problema sa dugo

• Tumaas na pagkauhaw, pananakit ng ulo, pagkahilo o pagkahilo, 

pagkahilo, pagkalito, pananakit o panghihina ng kalamnan o 

kasukasuan, pulikat o pulikat, pananakit ng tiyan o hindi pantay 

na tibok ng puso. Maaaring ito ay mga senyales ng dehydration o 

mga pagbabago sa iyong mga normal na kemikal sa katawan. 

Ang matinding pag-aalis ng tubig ay maaari ring humantong sa 

mga namuong dugo o 'gout'

• Napansin mo ang paninilaw ng iyong balat o mga mata at ang iyong 

ihi ay nagiging mas maitim ang kulay. Ito ay maaaring mga 

palatandaan ng isang problema sa atay. Sa mga pasyente na 

mayroon nang mga problema sa atay, maaaring mangyari ang isang 

mas malubhang problema sa atay na kilala bilang liver 

encephalopathy. Kasama sa mga sintomas ang pagkalimot, 

pagkasyahin, pagbabago ng mood at pagkawala ng malay.

• Pamamaga o pagbabalat ng balat sa paligid ng mga labi, mata, 

bibig, ilong at ari, mga sintomas tulad ng trangkaso at lagnat. 

Ito ay maaaring isang kondisyon na tinatawag na Stevens-

Johnson syndrome. Sa isang mas malubhang anyo ng 

kondisyon na tinatawag na Toxic Epidermal Necrolysis, 

maaaring matuklap ang mga layer ng balat upang mag-iwan 

ng malalaking bahagi ng hilaw na balat na nakalantad sa 

buong katawan.

• Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) (acute 

febrile drug eruption), ang mga sintomas ay kinabibilangan ng 

pamumula ng balat na may mga namamagang bahagi na 

natatakpan ng maraming maliliit na pustules

• Pagkahilo, nahimatay at pagkawala ng malay

Iba pang mga gamot at Frumil Tablets

Mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay 

umiinom o kamakailan lamang ay umiinom, o maaaring umiinom ng 

anumang iba pang mga gamot. Kabilang dito ang mga gamot na 

binibili mo nang walang reseta, kabilang ang mga herbal na gamot. 

Ito ay dahil ang Frumil Tablet ay maaaring makaapekto sa paraan ng 

paggana ng ilang iba pang mga gamot.

Gayundin, maaaring makaapekto ang ilang mga gamot sa paraan ng paggana ng 

Frumil Tablets.

Kung umiinom ka ng mas maraming Frumil Tablet kaysa sa 

nararapat

Kung sa tingin mo ay maaaring uminom ka ng mas maraming Frumil 

Tablet kaysa sa nararapat, o kung nakalunok ang isang bata ng alinman 

sa iyong mga tablet, sabihin sa iyong doktor o pumunta kaagad sa 

iyong pinakamalapit na departamento ng nasawi sa ospital. Tandaan na 

dalhin ang anumang gamot na natitira upang malaman ng doktor kung 

ano ang iyong ininom. Maaaring mangyari ang mga sumusunod na 

epekto: tuyong bibig, pakiramdam na nauuhaw, pananakit ng 

kalamnan o cramps, pakiramdam na may sakit o pagkakasakit 

(pagsusuka), mahina o hindi pantay na tibok ng puso, pakiramdam na 

nahihilo, nanghihina o inaantok.

Huwag inumin ang gamot na ito, at sabihin sa iyong 

doktor, kung umiinom ka ng:

• Mga gamot na nagbabago sa dami ng 
potassium sa iyong dugo. Kabilang dito ang 
mga suplementong potasa gaya ng potassium 
chloride o ilang mga water tablet (diuretics) 
gaya ng triamterene

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring makaapekto sa 

paraan ng paggana ng Frumil Tablets at pataasin ang 

pagkakataong magkaroon ka ng mga side effect:

• Mga gamot tulad ng ramipril, enalapril, perindopril (tinatawag 

na 'ACE inhibitors') o losartan, candesartan, irbesartan 

(tinatawag na 'angiotensin II receptor antagonists'). Maaaring 

kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang dosis ng iyong 

mga tablet o hilingin sa iyo na ihinto ang pag-inom ng mga ito

• Mga gamot para sa altapresyon o mga problema sa 
puso. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na 
baguhin ang dosis ng iyong gamot

• Mga gamot na ginagamit bilang pangkalahatang pampamanhid para sa 

pagpapahinga ng iyong mga kalamnan sa panahon ng operasyon

• Mga gamot para sa diabetes. Maaaring hindi rin gumana 
ang mga ito kapag umiinom ka ng Frumil Tablets.

• Theophylline - ginagamit para sa paghinga o hirap sa 
paghinga
• Phenytoin - ginagamit para sa epilepsy. Maaari nitong 

mapababa ang epekto ng Frumil Tablets

Pagbubuntis at pagpapasuso
gawinhindiuminom ng Frumil Tablets kung buntis 
ka. Kausapin ang iyong doktor bago inumin ang 
gamot na ito kung ikaw ay buntis, maaaring 
mabuntis, o sa tingin mo ay buntis ka.

Kung nakalimutan mong uminom ng Frumil Tablets Kung 

nakalimutan mo ang isang dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo 

ito. Pagkatapos ay magpatuloy sa susunod na umaga bilang normal. 

Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang 

nakalimutang dosis.

Huwag magpasuso kung umiinom ka ng Frumil 
Tablets.
Ito ay dahil ang maliit na halaga ay maaaring makapasok sa 

gatas ng ina. Kausapin ang iyong doktor bago inumin ang 

gamot na ito kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong 

magpasuso. Humingi ng payo sa iyong doktor o 

parmasyutiko bago uminom ng anumang gamot kung ikaw 

ay buntis o nagpapasuso.

Kung huminto ka sa pag-inom ng Frumil Tablets

Panatilihin ang pag-inom ng Frumil Tablets hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong 

doktor na itigil ang pag-inom nito.

Pagsusuri ng dugo

Ang iyong doktor ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin

na ang mga antas ng ilang asin sa dugo 
ay nasa tamang antas.

Sabihin sa doktor sa lalong madaling panahon kung mayroon 

kang alinman sa mga sumusunod na epekto:

Hindi karaniwan(maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao)

• Pagkabingi (minsan hindi na maibabalik)

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina Maaari kang 

makaramdam ng pagkahilo o hindi maganda pagkatapos uminom ng Frumil 

Tablets. Kung mangyari ito, huwag magmaneho o gumamit ng anumang mga 

tool o makina.
Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan 

sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o 

parmasyutiko.

Hindi alam ang dalas(hindi matantya mula sa 
magagamit na data)
• Mga problema sa pandinig o tugtog sa tainga (tinnitus). 

Lalo na itong nakakaapekto sa mga taong mayroon 

nang mga problema sa kanilang mga bato

• Pamamanhid o pamamanhid sa balat
• Mga maliliit na pagbabago sa iyong kalooban tulad ng 

pakiramdam na nabalisa o nababalisa.

• Pananakit ng ulo, pagkahilo o pagkahilo kapag mabilis na 

tumayo. Gayundin pagkawala ng konsentrasyon, mas mabagal 

na reaksyon, pakiramdam inaantok o mahina, mga problema 

sa iyong paningin, tuyo

bibig. Ito ay maaaring dahil sa mababang 

presyon ng dugo

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring tumaas ang 

pagkakataon ng mga side effect kapag kinuha kasama ng 

Frumil Tablets:

• Lithium - ginagamit para sa mga sakit sa pag-iisip. Upang makatulong 

na ihinto ang mga side effect na maaaring kailanganin ng iyong 

doktor na baguhin ang dosis ng iyong lithium at suriin ang dami ng 

lithium sa iyong dugo.

• Cisplatin - ginagamit para sa ilang mga kanser

• Digoxin - ginagamit para sa mga problema sa puso. Maaaring 

kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang dosis ng iyong 

gamot.

• Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) - 
ginagamit para sa pananakit at pamamaga gaya 
ng aspirin, ibuprofen, ketoprofen o indometacin

• Carbamazepine - ginagamit para sa epilepsy

• Aminoglutethimide - ginagamit para sa kanser sa suso
• Ciclosporin - ginagamit upang ihinto ang pagtanggi sa mga 

organo pagkatapos ng transplant

• Methotrexate - ginagamit para sa mga kanser sa balat, 

kasukasuan o sakit sa bituka

• Carbenoxolone - ginagamit para sa mga ulser ng 
foodpipe (gullet)

• Reboxetine - ginagamit para sa depresyon

• Amphotericin - ginagamit para sa impeksyon sa fungal kung 

ginamit sa mahabang panahon

• Corticosteroids - ginagamit para sa pamamaga tulad ng 
prednisolone

Ang Frumil Tablet ay naglalaman ng Sunset Yellow at 

Lactose

Ang gamot na ito ay naglalaman ng:

• Isang kulay na tinatawag na 'sunset yellow' (E110). Maaari itong maging 

sanhi ng mga reaksiyong alerdyi.

• Lactose. Kung sinabihan ka ng iyong doktor na hindi 
mo kayang tiisin ang ilang asukal, kausapin ang 
iyong doktor bago inumin ang gamot na ito

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng 

mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Sabihin kaagad sa doktor kung napansin mo ang 

alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto – 

maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na 

paggamot. Hindi alam ang dalas(hindi matantya mula 

sa magagamit na data)

• Kung mayroon kang reaksiyong alerdyi. Maaaring kabilang sa 

mga senyales ang pamamaga ng bato (nephritis), namamagang 

bukung-bukong o mataas na presyon ng dugo, mga pantal sa 

balat, pagbabago ng kulay ng balat, matinding pamumula ng 

balat, pagiging mas sensitibo sa araw kaysa karaniwan, mataas 

na temperatura (lagnat), at pangangati.

• Matinding reaksiyong alerhiya. Maaaring kabilang sa mga senyales 

ang pagkabigla gaya ng kahirapan sa paghinga, malamig na 

malambot na balat, maputlang kulay ng balat at mabilis na tibok 

ng puso

• Matinding pananakit ng tiyan o likod. Ito ay maaaring mga 

palatandaan ng 'pancreatitis'

3. Paano uminom ng Frumil Tablets

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi 

sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o 

parmasyutiko kung hindi ka sigurado.
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa 

mga sumusunod na side effect ay nagiging seryoso o tumatagal 

ng mas mahaba kaysa sa ilang araw, o kung may napansin kang 

anumang side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Hindi 

alam ang dalas(hindi matantya mula sa magagamit na data)

• Pakiramdam ng sakit (pagduduwal) o isang pangkalahatang 

pakiramdam ng hindi maayos, pagtatae at pagkakasakit 

(pagsusuka) at paninigas ng dumi

• Mga taong may problema sa pantog at prostate
maaaring mapansin ang sakit kapag 

dumadaan ng tubig. Ito ay dahil sa pagtaas ng 

dami ng tubig na naipapasa

Pag-inom ng gamot na ito

• Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig

• Lunukin nang buo ang mga tableta kasama ng inuming 

tubig

• Kung sa tingin mo ang epekto ng iyong gamot ay masyadong 

mahina o masyadong malakas, huwag baguhin ang dosis sa 

iyong sarili, ngunit tanungin ang iyong doktor

Gaano karaming Frumil Tablet ang dapat inumin

Ang karaniwang dosis ay isa o dalawang tableta unang-una sa 

umaga. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung ilang tablet ang 

dapat inumin.
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• Kung ikaw ay may diyabetis ay maaaring hindi mo 
makontrol ang mga antas ng glucose sa iyong dugo

• Pagpapasa ng mas maraming tubig (ihi) kaysa karaniwan 

mong ginagawa. Karaniwan itong nangyayari 1 o 2 oras 

pagkatapos inumin ang gamot na ito.

• Malaki ang pagkakaiba-iba ng mga sintomas sa pagitan ng mga pasyente 

ngunit ang pinakakaraniwan ay: pananakit at pananakit ng kasukasuan, 

namamaga ang mga kasukasuan, pananakit ng ulo, pagtaas ng pagiging 

sensitibo sa sikat ng araw, mga pantal sa balat, mga problema sa bato, 

pagkapagod at panghihina, mga ulser sa bibig, pagkawala ng buhok, 

pagkabalisa at depresyon, lagnat at gabi pagpapawis, pananakit ng tiyan, 

pananakit ng dibdib, igsi ng paghinga, anemia (Systemic lupus 

erythematosus)

• Mga reaksyon ng lichenoid, na nailalarawan bilang 
maliit, makating mamula-mula-lilang, mga sugat na 
hugis polygon sa balat, ari o sa bibig.

Ano ang hitsura ng Frumil Tablet at mga 
nilalaman ng pack
Ang Frumil Tablets ay orange, pantay-pantay na batik-batik na 

pabilog na tablet na may mga gilid ng bevel at 'FRUMIL' na 

naka-emboss sa isang gilid, na may breakline sa kabilang 

panig.

Available ang iyong mga tablet sa mga blister pack ng 4, 
7, 28, 56 at 1400 na tablet o bote na naglalaman ng 50, 
100 o 500 na tablet.
Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing 
at Tagagawa
May-hawak ng Awtorisasyon sa Marketing 

Sanofi,

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

Pagsusuri ng dugo

Maaaring baguhin ng Frumil Tablets ang mga antas ng liver 

enzymes o body fats na kilala bilang cholesterol at triglycerides 

na ipinapakita sa mga pagsusuri sa dugo. Manufacturer
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Italy

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa 

iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka 

ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng 

Yellow Card Scheme sa: www.mhra.gov.uk/yellowcard o 

maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App 

Store.

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong 

na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

Ang leaflet na ito ay hindi naglalaman ng lahat ng impormasyon 

tungkol sa iyong gamot. Kung mayroon kang anumang mga 

katanungan o hindi sigurado sa anumang bagay, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

Huling binago ang leaflet na ito noong 10/2020
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5. Paano mag-imbak ng Frumil Tablets

• Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng 
mga bata.

• Huwag uminom ng Frumil Tablets pagkatapos ng expiry 
date na nakasaad sa karton at blister pack pagkatapos 
ng EXP. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling 
araw ng buwang iyon

• Mag-imbak sa ibaba 25°C. Itago ang blister strip sa panlabas na 

karton upang maprotektahan mula sa liwanag at 

kahalumigmigan.

Ang mga gamot ay hindi dapat itapon sa pamamagitan ng 

wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko 

kung paano itapon ang mga gamot na hindi na kailangan. Ang 

mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang 

kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pa
impormasyon

Ano ang nilalaman ng Frumil Tablets

Ang isa sa mga aktibong sangkap sa gamot na ito ay 
furosemide 40mg. Ito ang bagong pangalan para sa 
frusemide 40mg. Ang sangkap mismo ay hindi 
nagbago
• Ang mga aktibong sangkap ay furosemide at amiloride 

hydrochloride. Ang bawat tablet ay naglalaman ng 
40mg furosemide at 5mg amiloride hydrochloride 
(bilang anhydrous)

• Ang iba pang mga sangkap ay lactose, maize starch, 
microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate, 
talc, sunset yellow dye (E110), colloidal anhydrous 
silica at magnesium stearate
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