
Tablete Frusene
(furosemid și triamteren)
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.
• Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
• Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate 
dăuna, chiar dacă semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

• Dacă manifestaţi orice reacţie adversă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice 

reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

În acest prospect:
1. Ce este Frusene și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Frusene
3. Cum să luați Frusene
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Frusene
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Frusene și pentru ce se utilizează

Ingredientele active ale Frusene aparțin unui grup de medicamente cunoscut sub numele de 
diuretice. Acţionează asupra rinichilor tăi pentru a scăpa de excesul de apă din organism. Este 
posibil să fi fost la medicul dumneavoastră cu probleme precum gleznele umflate sau senzația de 
respirație. Acestea și alte simptome apar adesea deoarece există exces de apă în corpul 
dumneavoastră.
• Vi s-au prescris aceste comprimate pentru a vă ajuta să scăpați de acest exces de apă și 

veți observa că urinați mai mult la scurt timp după ce luați comprimatele.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Frusene

Nu luați Frusene dacă:
• sunteți alergic (hipersensibil) la furosemid, triamteren sau la oricare dintre celelalte componente 

ale acestui medicament (enumerate la punctul 6)
• sunteți alergic la sulfonamide, un tip de antibiotic
• aveți probleme grave cu rinichii sau ficatul
• vi s-a spus că aveți un nivel ridicat de potasiu sau un nivel scăzut de sodiu în 

sânge.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Frusene dacă:

• ai un deficit de acid folic
• aveți prostată mărită (hiperplazie a prostatei)
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• aveți sau credeți că aveți demență
• luați orice tip de AINS (medicamente antiinflamatoare nesteroidiene), cum ar 

fi ibuprofen sau diclofenac
• aveţi sau aţi avut probleme cu rinichii sau ficatul (inclusiv pacienţii vârstnici), deoarece poate 

fi necesar să fiţi atent monitorizat de medicul dumneavoastră.
• esti diabetic
• ați avut un atac de cord și/sau aveți lichid în plămâni (edem 

pulmonar)
• luați alte medicamente pentru inima sau tensiunea arterială. Medicul 

dumneavoastră poate decide să modifice cantitatea din doza acestora odată ce 
începeți să luați Frusene

• aveți dificultăți la urinare
• vi s-a spus de către medicul dumneavoastră că aveți intoleranță la unele 

zaharuri.
• sunteți în vârstă, dacă luați alte medicamente care pot provoca o scădere a tensiunii 

arteriale și dacă aveți alte afecțiuni medicale care prezintă riscuri pentru scăderea 
tensiunii arteriale.

Copii
Nu administrați acest medicament copiilor

analize de sange
Medicul dumneavoastră va trebui să vă verifice în mod regulat testele de sânge.

Alte medicamente și Frusene
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente.
În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele:
• alți agenți diuretici precum amilorida, spironolactona
• medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale crescute și a afecțiunilor cardiace, cum ar fi 

beta-blocante, digoxină, sotalol, inhibitori ECA, blocante ale receptorilor de angiotensină, blocante 
ale canalelor de calciu și diuretice. Dacă aveți întrebări, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului.

• medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale scăzute

• suplimente de potasiu sau medicamente care modifică nivelul de potasiu sau de sodiu al 
organismului

• relaxante musculare
• antibiotice (trimetoprim) și medicamentul antiviral amantadină
• imunosupresoare precum ciclosporina
• medicamente utilizate pentru tratarea diabetului

• medicamente utilizate pentru tratarea demenței, cum ar fi risperidona

• săruri de litiu
• medicamente hipolipemiante (colestiramină, colestipol, clofibrat)
• agenți antiepileptici precum fenobarbitolul, fenitoina și carbamazepina
• medicamente antiinflamatoare, inclusiv corticosteroizi și AINS, cum ar fi 

ibuprofenul



• medicamente care vă modifică funcția rinichilor, cum ar fi aminoglicozide, antibiotice 
cefalosporine, amfotericina B și AINS

• medicamente care vă modifică auzul, cum ar fi antibioticele aminoglicozide, cisplatina
• medicamente care vă modifică hormonii, inclusiv pilula contraceptivă și unele 

medicamente împotriva cancerului.
• medicamente utilizate pentru tratarea astmului (teofilina).

Pacienții trebuie să rețină că fumatul de tutun poate reduce efectul Frusene.

Frusene cu alimente și băuturi
Luați comprimatele Frusene cu un pahar cu apă pe stomacul gol. Vezi secțiunea 3.

Cantități mari de glicirizină conținută în lemn dulce poate afecta cât de bine funcționează Frusene. 
Dacă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfat.

Sarcina și alăptarea
Nu este recomandat să luați Frusene în timp ce sunteți însărcinată sau alăptați. 
Medicul dumneavoastră va decide dacă beneficiile depășesc riscurile.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfat înainte de a lua orice medicament.

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament.

Conducerea și folosirea utilajelor
La începutul terapiei, unii pacienți pot prezenta amețeli sau vertij. Dacă se întâmplă acest lucru, 
nu trebuie să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje.

Frusene conține lactoză
Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele zaharuri, adresați-vă 
medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

3. Cum să luați Frusene
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați 
medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Pentru adulți și persoane în vârstă:
• Doza uzuală este de ½ până la 2 comprimate dimineața, dar este posibil ca medicul dumneavoastră să vă fi 

spus să luați mai mult decât atât.
• Nu luaţi mai mult de 6 comprimate pe zi.
• Tabletele au o linie de marcare care vă va ajuta să le tăiați în jumătate dacă este 
necesar.
• Luaţi Frusene Tablets cu un pahar cu apă pe stomacul gol.
• Veți descoperi că aveți nevoia de a da apă la scurt timp după ce ați luat Frusene. 

Din acest motiv, este mai bine să luați comprimatul (comprimatele) mai întâi în



dimineața, astfel încât să dați orice apă suplimentară devreme în timpul zilei, lăsându-vă 
liber să vă îndepliniți rutina obișnuită, netulburat. Dacă munca dvs. este noaptea, va fi mai 
bine să vă luați comprimatele seara.

Copii
Frusene nu este recomandat pentru utilizare la copii.

Pacienți cu afecțiuni hepatice sau renale
Medicul dumneavoastră vă poate începe tratamentul cu doze mai mici și vă poate monitoriza foarte 
atent înainte de a crește doza.

Dacă luați mai mult Frusene decât ar trebui
Dacă luați accidental prea mult Frusene, este posibil să scăpați de prea multă apă și să vă 
deshidratați. Puteți observa acest lucru prin senzația de amețeală sau prin crampe musculare. 
Dacă se întâmplă acest lucru, beți multă apă și consultați-vă medicul cât mai curând posibil.

Dacă uitați să luați Frusene
Dacă uitați să luați doza obișnuită, luați-o imediat ce vă amintiți, apoi 
continuați ca înainte. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să luați Frusene
Nu încetați să luați acest medicament fără a spune mai întâi medicului dumneavoastră. Dacă aveți orice întrebări 

suplimentare cu privire la utilizarea acestui produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.

Efecte secundare grave
Dacă prezentați oricare dintre următoarele reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau 
mergeți la cel mai apropiat serviciu de urgență al spitaluluiimediat:

• Formarea de vezicule pe piele cu sau fără vezicule la nivelul gurii, ochilor sau organelor genitale
• Erupții cutanate, inclusiv erupții cutanate roșii, ridicate, nodulare, mâncărimi sau pete

• Respiratie dificila

Alte efecte secundare
Dacă prezentați oricare dintre reacțiile adverse din listele de mai jos, adresați-vă medicului dumneavoastră

Foarte comun(observată la mai mult de 1 din 100 de pacienți)
• Gură uscată și senzație de sete (deshidratare)
• Modificări ale nivelurilor sanguine de minerale (sodiu, potasiu, calciu, magneziu) 

care pot provoca oboseală și confuzie, spasme musculare, convulsii și comă

• Scăderea tensiunii arteriale



• Să vă simțiți rău sau să vă faceți rău

• Diaree
• Uneori, urina dumneavoastră poate părea ușor albastră; nu este nimic de care să vă faceți 

griji.

Mai puțin frecvente(observată la 1 din 100 și 1 din 1000 de pacienți)
• Niveluri ridicate de acid uric în sânge și gută, care pot provoca articulații umflate și 

dureroase
• Modificări ale nivelului de colesterol și trigliceride din sânge
• Volum de sânge scăzut, care vă poate face să vă simțiți ușurat
• Probleme ale vezicii urinare, cum ar fi pierderea controlului, incapacitatea de a urina sau modificări ale 

frecvenței
• Modificări ale mișcărilor intestinale
• Modificări ale funcției renale și niveluri mai ridicate de creatinine în sânge
• Crampe musculare
• Ameţeală
• Ace și ace
• Neliniște, oboseală sau dureri de cap
• Probleme cu vederea
• Bătăi neregulate ale inimii

• Tensiune arterială scăzută
• Modificări ale nivelului de zahăr din sânge
• Vânătăi neașteptate
• Surditate (uneori ireversibilă)

Rar(observat la mai puțin de 1 din 1000 de pacienți)
• Probleme ale sistemului imunitar și ale celulelor roșii din sânge care pot cauza slăbiciune, palire 

a pielii, dificultăți de respirație, vânătăi sau pot crește probabilitatea infecțiilor
• Pierderea auzului sau țiuit în urechi
• Probleme hepatice și renale și pancreatită
• Pietre la rinichi
• Sensibilitate crescută la lumina soarelui
• Temperatura ridicata
• Slăbiciune

Frecvență necunoscută
• Reducerea celulelor albe din sânge
• Niveluri ridicate de calciu în urină
• Pierderea auzului cauzată de probleme ale urechii interne sau ale nervilor
• pustuloza exantematoasă acută generalizată (AGEP) (erupție febrilă 

acută)
• Amețeli, leșin și pierderea conștienței (cauzate de hipotensiune arterială 

simptomatică)

Efecte asupra nou-născuților (în special prematuri).
• Închiderea ductului arterial permeabil poate fi împiedicată după naștere



• Scăderea funcției renale și a sângelui în urină (nefrocalcinoză)

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta 
include orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți 
raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului Yellow Card la:www.mhra.gov.uk/yellowcard 
sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store. Raportând reacțiile adverse, puteți 
contribui la furnizarea de mai multe informații despre siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Frusene
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
• Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister şi pe 

recipient. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
• Păstrați comprimatele în recipientul lor original.
• A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-
vă farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor 
contribui la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Frusene
• Substanțele active sunt furosemidul (40 mg) și triamterenul (50 mg).
• Celelalte componente sunt lactoză, amidon de porumb, amidon pregelatinizat, gelatină, 

polisorbat 80, amidon glicolat de sodiu şi stearat de magneziu.

Cum arată Frusene și conținutul ambalajului
Comprimatele Frusene sunt comprimate rotunde de culoare gălbui pal și sunt disponibile în blistere a 
câte 14 comprimate. Medicul dumneavoastră va decide câte comprimate să vă prescrie.

Deținătorul autorizației de introducere 
pe piață Orion Corporation, Orionintie 1, 
FIN-02200 Espoo, Finlanda.
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