
פרוזן טבליות
)וטריאמטרן פורוסמיד(

 שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב מידע מכיל

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו•
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

.לשלך זהים שלהם המחלה סימני
 תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי

:זה בעלון
משמשת היא ולמה פרוזן מהי1.
פרוזן נטילת לפני לדעת עליך מה2.
פרוזן לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
פרוזן את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמה פרוזן מהי1.

 עובדים הם. משתנים המכונה תרופות לקבוצת שייכיםFrusene  של הפעילים החומרים
 בעיות עם שלך לרופא שהלכת ייתכן. מהגוף מים מעודפי להיפטר כדי שלך הכליות על
 לעתים מתרחשים ואחרים אלו תסמינים. נשימה קוצר תחושת או נפוחים קרסוליים כמו

.בגופך מים עודף שיש בגלל קרובות

 יותר מעביר שאתה ותבחין הללו המים מעודפי להיפטר לעזור כדי אלו טבליות לך נרשמו•
.הטבליות נטילת לאחר קצר זמן שתן

פרוזן נטילת לפני לדעת עליך מה2.

:אם פרוזן ליטול אין
 האחרים מהמרכיבים אחד לכל או-furosemide, triamterene ל) רגיש-יתר( אלרגי אתה•

6) בסעיף המפורטים( זו תרופה של
אנטיביוטיקה של סוג, לסולפנאמידים אלרגי אתה•
חמורות בכבד או בכליות בעיות לך יש•
.בדם נמוך נתרן או אשלגן של גבוהות רמות לך שיש לך נאמר•

זהירות ואמצעי אזהרות
:אם פרוזן נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח

פולית בחומצה מחסור לך יש•
)הערמונית של היפרפלזיה( מוגדלת ערמונית לך יש•

TITLE - FUROSEMIDE + TRIAMTERENE / FRUSEMENE MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-furosemide-triamterene-frusemene-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1050.pdf


דמנציה לך שיש חושב או לך יש•
 איבופרופן כגון) סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות(NSAIDs  של סוג כל נוטל אתה•

דיקלופנק או
 שיהיה ייתכן שכן), קשישים חולים כולל( כלשהן כבד או כליות מבעיות סבלת או לך יש•

.שלך הרופא של צמוד במעקב להיות עליך
סוכרת חולה אתה•
)ריאות בצקת( בריאות נוזלים לך שיש או/ו לב התקף עברת•

 להחליט עשוי שלך הרופא. שלך הדם ללחץ או שלך ללב אחרות תרופות נוטל אתה•
פרוזן ליטול שתתחיל לאחר אלה של המינון כמות את לשנות

שתן במתן קושי לך יש•
.מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש לך אמר שלך הרופא•

 יש ואם הדם בלחץ לירידה לגרום שעלולות אחרות תרופות נוטל אתה אם, קשיש אתה•
.הדם לחץ לירידת סיכונים המהווים אחרים רפואיים מצבים לך

ילְדִָים
לילדים זו תרופה לתת אין

דם בדיקת
.קבוע באופן שלך הדם בדיקות את לבדוק יצטרך שלך הרופא

ופרוזן אחרות תרופות
.כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

:הבאים מהדברים אחד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר, בפרט
ספירונולקטון, אמילוריד כגון אחרים משתנים חומרים•
, דיגוקסין, בטא חוסמי כגון לב ובמחלות גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות תרופות•

 יש אם. ומשתנים סידן תעלות חוסמי, לאנגיוטנסין קולטן חוסמיACE,  מעכבי, סוטלול
.הרוקח או הרופא את שאל שאלות לך

נמוך דם בלחץ לטיפול המשמשות תרופות•
בגוף הנתרן או האשלגן רמות את שמשנות תרופות או אשלגן תוספי•

שרירים מרפי•
amantadine האנטי-ויראלית והתרופה(trimethoprim)  אנטיביוטיקה•
ציקלוספורין כגון חיסון לדיכוי תרופות•
בסוכרת לטיפול המשמשות תרופות•

ריספרידון כגון בדמנציה לטיפול המשמשות תרופות•
ליתיום מלחי•
)קלופיבראט, כולסטיפול, כולסטירמין( בדם שומנים להורדת תרופות•
וקרבמזפין פניטואין, פנוברביטול כגון אפילפטיות אנטי תרופות•
איבופרופן כגון-NSAIDs ו קורטיקוסטרואידים כולל דלקתיות אנטי תרופות•



צפלוספורין אנטיביוטיקה, אמינוגליקוזיד כמו שלך הכליות תפקוד את שמשנות תרופות•
-NSAIDsוB  אמפוטריצין,

ציספלטין, אמינוגליקוזיד אנטיביוטיקה כגון שלך השמיעה את שמשנות תרופות•
 נגד תרופות וכמה הריון למניעת גלולות כולל שלך ההורמונים את שמשנות תרופות•

.סרטן
).תיאופילין( באסתמה לטיפול המשמשות תרופות•

Frusene. של ההשפעה את להפחית יכול טבק שעישון לב לשים המטופלים על

ושתייה אוכל עם פרוזן
3. סעיף ראה. ריקה בטן על מים כוס עםFrusene  טבליות קח

 אינך אם. פרוזן יעילות על להשפיע עשויות בשוש הכלולglycyrrhizin  של גדולות כמויות
.לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, בטוח

והנקה הריון
 על עולים היתרונות אם יחליט שלך הרופא. הנקה או הריון בזמן פרוזן ליטול מומלץ לא

.הסיכונים

.כלשהי תרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל

 או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
.התרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח

במכונות ושימוש נהיגה
 אז קורה זה אם. ורטיגו או סחרחורת לחוות עלולים מהמטופלים חלק הטיפול בתחילת

.במכונות להשתמש או לנהוג אסור

לקטוז מכיל פרוזן
 לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם
.התרופה נטילת לפני

פרוזן לקחת כיצד3.
 אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
.בטוח אינך

:מבוגרים ולאנשים למבוגרים
מזה יותר לקחת לך אמר שלך שהרופא ייתכן אך, בבוקר טבליות2  עד½  הוא הרגיל המינון•
.
.ביום טבליות-6 מ יותר ליטול אין•
.בכך צורך יש אם לשניים אותם לחתוך לך שיעזור ניקוד קו יש לטבליות•

.ריקה קיבה על מים כוס עם פרוזן טבליות קח•
 עדיף זה בגלל. שלךFrusene  נטילת לאחר קצר זמן מים להעביר דחף לך שיש תגלה•

ב ראשון דבר שלך הטאבלטים את לקחת



 הרגילה בשגרה להמשיך חופשי אותך ותשאיר, ביום מוקדם מים עוד כל שתעביר כך, בבוקר
.בערב הטבליות את לקחת לך עדיף, בלילה היא שלך העבודה אם. הפרעה ללא, שלך

ילְדִָים
.בילדים לשימוש מומלץ אינו פרוזן

כליות או כבד בעיות עם חולים
 הגדלת לפני מקרוב עליך ולפקח יותר נמוכים במינונים הטיפול את להתחיל עשוי שלך הרופא
.המינון

צריך שאתה ממה פרוזן יותר לוקח אתה אם
 ייתכן. ולהתייבש מים מדי מיותר להיפטר עלול אתה, פרוזן מדי יותר בטעות לוקח אתה אם

 הרבה שתו, קורה זה אם. שרירים התכווצויות או סחרחורת תחושת ידי על בכך שתבחין
.האפשרי בהקדם לרופא ופנו מים

פרוזן ליטול שכחת אם
 המשך מכן ולאחר, זוכר שאתה ברגע אותה קח, שלך הרגילה המנה את ליטול שכחת אם
.שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. קודם כמו

פרוזן את לקחת תפסיק אם
 נוספות שאלות לך יש אם. קודם שלך הרופא את ליידע מבלי זו תרופה ליטול תפסיק אל

.הרוקח או הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי

אפשריות לוואי תופעות4.
.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

חמורות לוואי תופעות
 הנפגעים למחלקת פנה או לרופא פנה, הבאות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם

:מידהחולים לבית הקרובה

המין באיברי או בעיניים, בפה שלפוחיות בלי או עם בעור שלפוחיות•
נקודתית או מגרדת, גושית, מורמת, אדומה פריחה כולל בעור פריחות•
נשימה קשיי•

אחרות לוואי תופעות
שלך לרופא פנה, למטה ברשימות הלוואי מתופעות באחת נתקל אתה אם

)חולים100  מכל-1 מ יותר אצל נראה(שכיח מאד
)התייבשות( צמא ותחושת בפה יובש•
 לעייפות לגרום שעלולים) מגנזיום, סידן, אשלגן, נתרן( בדם המינרלים ברמות שינויים•

ותרדמת התקפים, שרירים עוויתות, ובלבול

הדם בלחץ ירידה•



חולים או חולים מרגישים•
ׁשלִׁשּול•
.לדאוג מה אין; בצבע כחול מעט להיראות עשוי שלך השתן לפעמים•

)חולים1000  מכל-1 ל-100 ל1  בין נראה(נדִָיר
וכואבים נפוחים למפרקים לגרום שעלולות ושגדון בדם שתן חומצת של גבוהות רמות•

בדם והטריגליצרידים הכולסטרול ברמות שינויים•
קלילה להרגיש לך לגרום שעלול נמוך דם נפח•
בתדירות שינויים או שתן להטיל יכולת אי, שליטה אובדן כגון השתן   בשלפוחית בעיות•

ביציאות שינויים•
בדם קריאטינין של יותר גבוהות ורמות הכליות בתפקוד שינויים•
שרירים התכווצות•
סחְרַחֹורתֶ•
ומחטים סיכות•
ראש כאב או עייפות, שקט חוסר•
שלך בראייה בעיות•
סדירות לא לב פעימות•
נמוך דם לחץ•
בדם הסוכר ברמות שינויים•
צפויות לא חבורות•
)הפיכה בלתי לפעמים( חירשות•

)חולים1000  מכל-1 מ בפחות נראה(נדִָיר
, חיוור עור, לחולשה לגרום שעלולות אדומים דם ותאי שלך החיסון מערכת עם בעיות•

לזיהומים לגרום או חבורות, נשימה קוצר
באוזניים צלצול או שמיעה אובדן•
לבלב ודלקת וכליות כבד בעיות•
בכליות אבנים•
השמש לאור מוגברת רגישות•
גבוהה טמפרטורה•
חּולׁשהָ•

ידועה לא תדירות
לבנים דם בתאי הפחתה•
בשתן סידן של גבוהות רמות•
בעצבים או הפנימית באוזן מבעיות הנגרמת בשמיעה ירידה•
AGEP( ) Exanthematous Generalized Acute Exanthematous( Pustulosis חום עם חריפה סמים התפרצות)•

Pustulosis
)סימפטומטי דם לחץ מיתר הנגרמת( הכרה ואובדן עילפון, סחרחורת•

).פגים במיוחד( נולדו עתה שזה תינוקות על השפעות
הלידה לאחר להיעצר עשויה הפטנט העורקים צינור סגירת•



(Nephrocalcinosis) בשתן ודם מופחת כליות תפקוד•

לוואי תופעות על דיווח
 תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי
Card  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית
Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store App .Appleאתה, לוואי תופעות על דיווח ידי על 

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול

פרוזן את לאחסן כיצד5.
.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

המיכל ועל   השלפוחית רצועת גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין•
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך.
.שלהן המקורי במיכל הטבליות את אחסן•
25°C. מעל לאחסן אין•

 לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך תרופות

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכיל פרוזן מה
).ג"מ(50  וטריאמטרן) ג"מ(40  פורוסמיד הם הפעילים החומרים•
80,  פוליסורבט, לטין'ג, מראש עמילן, תירס עמילן, לקטוז הם הנוספים המרכיבים•

.סטארט ומגנזיום נתרן עמילן גליקולאט

האריזה ותכולת פרוזן נראה איך
. טבליות14  של שלפוחיות ברצועות וזמינות חיוור בצהבהב עגולות טבליות הן פרוזן טבליות
.לך לרשום טבליות כמה יחליט שלך הרופא
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