
Frusene tabletter
(furosemid och triamteren)
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel 
eftersom den innehåller viktig information för dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
• Detta läkemedel har ordinerats endast åt dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada 

dem, även om deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
• Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar 

eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.
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1. Vad Frusene är och vad det används för

De aktiva ingredienserna i Frusene tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika. 
De arbetar på dina njurar för att bli av med överflödigt vatten från kroppen. Du kan 
ha gått till din läkare med problem som svullna fotleder eller andfåddhet. Dessa 
och andra symtom uppstår ofta på grund av att det finns överskott av vatten i din 
kropp.
• Du har ordinerats dessa tabletter för att hjälpa dig att bli av med detta överskott av vatten och 

du kommer att märka att du kissar mer kort efter att du tagit dina tabletter.

2. Vad du behöver veta innan du tar Frusene

Ta inte Frusene om:
• du är allergisk (överkänslig) mot furosemid, triamteren eller något av övriga 

innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
• du är allergisk mot sulfonamider, en typ av antibiotika
• du har njurproblem eller allvarliga leverproblem
• du har fått veta att du har höga nivåer av kalium eller lågt natrium i 

blodet.

Varningar och försiktighetsåtgärder
Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Frusene om:
• du har folsyrabrist
• du har en förstorad prostata (hyperplasi av prostata)
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• du har eller tror att du har demens
• du tar någon typ av NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) som 

ibuprofen eller diklofenak
• du har eller har haft några njur- eller leverproblem (inklusive äldre patienter) 

eftersom du kan behöva övervakas noggrant av din läkare.
• du är diabetiker
• du har haft en hjärtattack och/eller har vätska i lungorna 

(lungödem)
• du tar andra läkemedel mot ditt hjärta eller ditt blodtryck. Din läkare kan 

besluta att ändra mängden av dessa när du börjar ta Frusene

• du har svårt att kissa
• du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter.

• du är äldre, om du tar andra mediciner som kan orsaka ett blodtrycksfall 
och om du har andra medicinska tillstånd som utgör risk för blodtrycksfall.

Barn
Ge inte detta läkemedel till barn

Blodprov
Din läkare kommer att behöva kontrollera dina blodprover regelbundet.

Andra läkemedel och Frusene
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta 
andra läkemedel.
Tala särskilt om för din läkare om du tar något av följande:
• andra diuretiska medel såsom amilorid, spironolakton
• läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsjukdomar såsom 

betablockerare, digoxin, sotalol, ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, 
kalciumkanalblockerare och diuretika. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du 
har några frågor.

• läkemedel som används för att behandla lågt blodtryck

• kaliumtillskott eller läkemedel som förändrar kroppens kalium- eller 
natriumnivåer

• muskelavslappnande medel

• antibiotika (trimetoprim) och det antivirala läkemedlet amantadin
• immunsuppressiva medel som ciklosporin
• läkemedel som används för att behandla diabetes

• läkemedel som används för att behandla demens såsom risperidon
• litiumsalter
• lipidsänkande läkemedel (kolestyramin, kolestipol, klofibrat)
• antiepileptika som fenobarbitol, fenytoin och karbamazepin
• antiinflammatoriska läkemedel inklusive kortikosteroider och NSAID som 

ibuprofen



• läkemedel som förändrar din njurfunktion som aminoglykosid, 
cefalosporinantibiotika, amfotericin B och NSAID.

• läkemedel som förändrar din hörsel såsom aminoglykosidantibiotika, cisplatin
• läkemedel som förändrar dina hormoner, inklusive p-piller och vissa 

läkemedel mot cancer.
• läkemedel som används för att behandla astma (teofyllin).

Patienter bör notera att rökning av tobak kan minska effekten av Frusene.

Frusene med mat och dryck
Ta Frusene tabletter med ett glas vatten på fastande mage. Se avsnitt 3.

Stora mängder glycyrrhizin som finns i lakrits kan påverka hur väl Frusene 
fungerar. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet och amning
Det rekommenderas inte att du tar Frusene när du är gravid eller ammar. Din 
läkare kommer att avgöra om fördelarna överväger riskerna.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa 
barn, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Köra bil och använda maskiner
I början av behandlingen kan vissa patienter uppleva yrsel eller svindel. Om detta 
inträffar ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Frusen innehåller laktos
Om din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa sockerarter, kontakta 
din läkare innan du tar detta läkemedel.

3. Hur du tar Frusene
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Kontakta din läkare eller 
apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna och äldre:
• Den vanliga dosen är ½ till 2 tabletter på morgonen, men din läkare kan ha sagt till 

dig att ta mer än detta.
• Ta inte mer än 6 tabletter per dag.
• Tabletterna har en skåra som hjälper dig att skära dem på mitten om det är 
nödvändigt.
• Ta Frusene tabletter med ett glas vatten på fastande mage.
• Du kommer att upptäcka att du blir sugen på att rinna ut vatten strax efter att du 

tagit din Frusene. På grund av detta är det bättre att ta din tablett(er) först i



morgonen, så att du passerar eventuellt extra vatten tidigt på dagen, så att du 
kan fortsätta med din vanliga rutin, ostörd. Om du arbetar på natten är det bättre 
för dig att ta dina tabletter på kvällen.

Barn
Frusene rekommenderas inte för användning till barn.

Patienter med lever- eller njurproblem
Din läkare kan börja din behandling med lägre doser och övervaka dig mycket 
noga innan du ökar dosen.

Om du tar mer Frusene än du borde
Om du av misstag tar för mycket Frusene kan du bli av med för mycket vatten och bli 
uttorkad. Du kan märka detta genom att känna dig yr eller ha muskelkramper. Om 
detta händer, drick mycket vatten och kontakta din läkare så snart som möjligt.

Om du glömmer att ta Frusene
Om du glömmer att ta din vanliga dos, ta den så snart du kommer ihåg det och fortsätt 
sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Frusene
Sluta inte ta detta läkemedel utan att först tala om för din läkare. Om du har ytterligare frågor 
om användningen av denna produkt, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver 
inte få dem.

Allvarliga biverkningar
Om du upplever någon av följande biverkningar, kontakta din läkare eller gå 
till närmaste akutmottagningomedelbart:

• Blåsor på huden med eller utan blåsor i mun, ögon eller könsorgan
• Hudutslag inklusive röda, upphöjda, knöliga, kliande eller prickiga utslag
• Svårt att andas

Andra biverkningar
Om du upplever någon av biverkningarna i listorna nedan, kontakta din läkare

Väldigt vanligt(ses hos mer än 1 av 100 patienter)
• Muntorrhet och törstkänsla (uttorkning)
• Förändringar i blodnivåerna av mineraler (natrium, kalium, kalcium, magnesium) 

som kan orsaka trötthet och förvirring, muskelryckningar, anfall och koma

• Sänkt blodtryck



• Att må illa eller vara sjuk
• Diarre
• Ibland kan din urin se lite blå ut; detta är inget att oroa sig för.

Ovanlig(ses hos mellan 1 av 100 och 1 av 1000 patienter)
• Höga nivåer av urinsyra i blodet och gikt som kan orsaka svullna och 

smärtsamma leder
• Förändringar i blodkolesterol och triglyceridnivåer
• Låg blodvolym som kan få dig att känna dig lätt i huvudet
• Blåsproblem som förlust av kontroll, oförmåga att kissa eller förändringar i 

frekvens
• Förändringar i tarmrörelser
• Förändringar i njurfunktionen och högre nivåer av kreatinin i blodet
• Muskelkramp
• Yrsel
• Stift och nålar
• Rastlöshet, trötthet eller huvudvärk
• Problem med din syn
• Oregelbunden hjärtrytm
• Lågt blodtryck
• Förändringar av blodsockernivåer
• Oväntade blåmärken
• Dövhet (ibland oåterkallelig)

Sällsynt(ses hos mindre än 1 av 1000 patienter)
• Problem med ditt immunförsvar och röda blodkroppar som kan orsaka svaghet, 

blek hud, andfåddhet, blåmärken eller öka sannolikheten för infektioner
• Förlust av hörsel eller ringningar i öronen
• Lever- och njurproblem och pankreatit
• Njursten
• Ökad känslighet för solljus
• Hög temperatur
• Svaghet

Frekvens inte känd
• Minskning av vita blodkroppar
• Höga nivåer av kalcium i urinen
• Hörselnedsättning orsakad av problem i innerörat eller nerver
• Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (akut febril 

läkemedelsutbrott)
• Yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakad av symptomatisk 

hypotoni)

Effekter på nyfödda (särskilt för tidigt födda) barn
• Stängning av den patenterade artärkanalen kan hindras efter födseln



• Nedsatt njurfunktion och blod i urinen (nefrokalcinos)

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera 
biverkningar direkt via Yellow Card Scheme på:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter 
MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att rapportera biverkningar kan 
du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Frusene ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
• Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på blisterremsan och 

på behållaren. Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.
• Förvara tabletterna i originalförpackningen.
• Förvara inte över 25°C.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din 
apotekspersonal hur du slänger mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder 
kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Frusene innehåller
• De aktiva substanserna är furosemid (40 mg) och triamteren (50 mg).
• Övriga innehållsämnen är laktos, majsstärkelse, förgelatinerad stärkelse, gelatin, 

polysorbat 80, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat.

Hur Frusene ser ut och innehållet i förpackningen
Frusene tabletter är runda blekt-gulaktiga tabletter och finns i blisterremsor med 14 
tabletter. Din läkare kommer att bestämma hur många tabletter du ska skriva ut.
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