
فروزينأقراص
)وتريامتيرينفوروسيميد (

على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة مهمة معلومات

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ  •

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا  •

أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم  •

أعراضك.نفس هي مرضهم

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي عليك ظهرت إذا  •

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

النشرة:هذه في
استخدامهدواعي هي وما  Fruseneهو ما 1.

Fruseneتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Fruseneتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Fruseneتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Fruseneهو ما 1.

البول. مدرات باسم تعرف األدوية من مجموعة إلى تنتمي  Fruseneمن النشطة المكونات

طبيبك إلى ذهبت قد تكون ربما الجسم. من الزائد الماء من للتخلص كليتيك على تعمل

األعراض هذه تحدث ما غالباً التنفس. في بضيق الشعور أو الكاحلين تورم مثل مشاكل بسبب

جسمك.في الزائد الماء وجود بسبب وغيرها

أنك وستالحظ الزائدة المياه هذه من التخلص في للمساعدة األقراص هذه لك وصفت لقد  •

أقراصك.تناول من وجيزة فترة بعد البول من المزيد تخرج

Fruseneتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

إذا:فروزين تأخذ ال
األخرى المكونات من أي أو تريامتيرين فوروسيميد ، من  )الحساسيةشديدة (حساسية لديك•

)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا
الحيويةالمضادات من نوع وهو السلفوناميدات ، من حساسية لديك•

الكبدفي أو الكلى في خطيرة مشاكل لديك•

دمك.في الصوديوم انخفاض أو البوتاسيوم من عالية مستويات لديك بأن إخبارك تم•

واإلحتياطاتالمحاذير
إذا: Fruseneتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الفوليكحمض في نقص لديك•

)البروستاتاتضخم (البروستاتا في تضخم لديك•

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

Source : Medicines Org UK

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


بالخرفمصاب أنك تعتقد أو لديك•

 )الستيرويديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير االلتهاب مضادات من نوع أي تتناول كنت•
ديكلوفيناك.أو ايبوبروفين مثل

قد حيث  )المسنينالمرضى ذلك في بما (الكبد أو الكلى في مشاكل أي لديك كان أو لديك•

كثب.عن طبيبك مراقبة عليك يتعين

بالسكريمريض أنت•

.)رئويةوذمة (الرئتين في سوائل لديك أو   /وقلبية بنوبة أصبت•

الجرعات هذه كمية تغيير طبيبك يقرر قد دمك. لضغط أو لقلبك أخرى أدوية تتناول كنت•

Fruseneبتناول تبدأ أن بمجرد

التبولفي صعوبة لديك•

السكريات.بعض تجاه حساسية لديك أن طبيبك أخبرك•

كنت وإذا الدم ضغط في انخفاضا ًتسبب أن يمكن أخرى أدوية تتناول كنت إذا مسنا ً، كنت•

الدم.ضغط انخفاض إلى تؤدي قد أخرى طبية حاالت من تعاني

أطفال
لألطفالالدواء هذا تعط ال

الدمتحاليل
بانتظام.الدم فحوصات فحص إلى طبيبك سيحتاج

فروزينو أخرى أدوية
أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

يلي:مما أياً تتناول كنت إذا طبيبك أخبر الخصوص ، وجه على

سبيرونوالكتونأميلوريد ، مثل أخرى للبول مدرة عوامل•

بيتا حاصرات مثل القلب وأمراض الدم ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة األدوية•

مستقبالت وحاصرات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم ومثبطات والسوتالول والديجوكسين

اسأل أسئلة أي لديك كان إذا البول. ومدرات الكالسيوم قنوات وحاصرات األنجيوتنسين

الصيدلي.أو طبيبك

الدمضغط انخفاض لعالج المستخدمة األدوية•

الجسمفي الصوديوم أو البوتاسيوم مستويات تغير التي األدوية أو البوتاسيوم مكمالت•

العضالتمرخيات•

أمانتادينللفيروسات المضاد والعقار  )تريميثوبريم(الحيوية المضادات•

السيكلوسبورينمثل المناعة مثبطات•

السكريمرض لعالج المستخدمة األدوية•

ريسبيريدونمثل الخرف لعالج المستخدمة األدوية•

الليثيومأمالح•

)كلوفيبراتكوليستيبول ، كوليستيرامين ، (للدهون الخافضة األدوية•
وكاربامازيبينوالفينيتوين الفينوباربيتول مثل الصرع مضادات•

مثل الستيروئيدية غير االلتهاب ومضادات الكورتيكوستيرويدات ذلك في بما لاللتهابات المضادة األدوية•

اإليبوبروفين



السيفالوسبورين من الحيوية والمضادات أمينوغليكوزيد مثل الكلى وظائف تغير التي األدوية•

الستيروئيديةغير االلتهاب ومضادات ب واألمفوتريسين

سيسبالتينأمينوغليكوزيد ، الحيوية المضادات مثل سمعك تغير التي األدوية•

المضادة األدوية وبعض الحمل منع حبوب ذلك في بما هرموناتك تغير التي األدوية•

للسرطان.

.)الثيوفيلين(الربو لعالج المستخدمة األدوية•

.Fruseneتأثير من يقلل أن يمكن التبغ تدخين أن مالحظة المرضى على يجب

والشرابالطعام مع فروزين
3.القسم انظر فارغة. معدة على الماء من كوب مع فروزين أقراص تناول

جودة مدى على السوس عرق في الموجود الجليسيررهيزين من الكبيرة الكميات تؤثر أن يمكن

المشورة.على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل متأكد ، غير كنت إذا فروسين. عمل

والرضاعةالحمل
تفوق الفوائد كانت إذا ما طبيبك سيقرر الرضاعة. أو الحمل أثناء  Fruseneبتناول ينصح ال

المخاطر.

دواء.أي تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل

أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي

الماكناتواستعمال السياقة
عليك يجب فال هذا ، حدث إذا الدوار. أو الدوخة من المرضى بعض يعاني قد العالج ، بداية في

اآلالت.استخدام أو القيادة

الالكتوزعلى  Fruseneيحتوي
الدواء.هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل السكريات ، بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا

Fruseneتأخذ كيف 3.
لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.تكن

السن:وكبار للبالغين
هذا.من أكثر بتناول ينصحك قد طبيبك لكن الصباح ، في قرص 2 إلى هي المعتادة الجرعة  •

اليوم.في أقراص 6 من أكثر تتناول ال  •

األمر.لزم إذا النصف إلى تقطيعها على يساعدك نقاط خط على اللوحية األجهزة تحتوي  •

فارغة.معدة على الماء من كوب مع فروزين أقراص تناول  •

لهذا . Fruseneتناول من وجيزة فترة بعد الماء تمرير في الرغبة لديك أن تجد سوف  •

فيشيء أول  )أجهزتك(اللوحي جهازك تأخذ أن األفضل من السبب ،



حرية لك يتيح مما اليوم ، من مبكر وقت في الماء من إضافية كمية أي تفرغ حتى الصباح ، في

أقراصك تتناول أن األفضل فمن الليل ، في عملك كان إذا إزعاج. دون المعتاد روتينك ممارسة

المساء.في

أطفال
األطفال.في فروزين باستخدام ينصح ال

الكلىأو الكبد مرضى
الجرعة.زيادة قبل كثب عن ويراقبك أقل بجرعات عالجك طبيبك يبدأ قد

يجبمما أكثر فروزين أخذت إذا
مجففة. وتصبح الماء من الكثير من تتخلص فقد الخطأ ، طريق عن الفريزين من الكثير تناولت إذا

من الكثير اشرب هذا ، حدث إذا العضلية. التشنجات أو بالدوار الشعور خالل من ذلك تالحظ قد

ممكن.وقت أسرع في طبيبك واستشر الماء

Fruseneتأخذ أن نسيت إذا
ال قبل. من كان كما استمر ثم تتذكرها ، أن بمجرد فتناولها المعتادة ، جرعتك تناول نسيت إذا

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ

Fruseneتناول عن توقفت إذا
حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا أوال.ً طبيبك إخبار دون الدواء هذا تناول عن تتوقف ال

الصيدلي.أو طبيبك اسأل المنتج ، هذا استخدام

المحتملةالجانبية اآلثار 4.
لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجميع.

خطيرةجانبية أعراض
في إصابات قسم أقرب إلى اذهب أو بطبيبك فاتصل التالية ، الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

:الحالفي المستشفى

التناسليةاألعضاء أو العين أو الفم في تقرحات بدون أو مع الجلد في تقرحات ظهور•

المتقطعأو للحكة المثير المتكتل ، البارز ، األحمر ، الجلدي الطفح ذلك في بما الجلدي الطفح•

التنفسفي صعوبة•

أخرىجانبية أعراض
بطبيبكفاتصل أدناه ، القوائم في المذكورة الجانبية اآلثار من أياً واجهت إذا

)مريض100 كل من 1 من أكثر في شوهد (جداشائع
)الجفاف(بالعطش والشعور الفم جفاف•
 )والمغنيسيوموالكالسيوم والبوتاسيوم الصوديوم (الدم في المعادن مستويات في تغيرات•

والغيبوبةوالنوبات العضالت وارتعاش واالرتباك التعب تسبب أن يمكن والتي

الدمضغط انخفاض•



المرضأو بالمرض الشعور•

إسهال•

القلق.يستدعي ال هذا قليال.ً أزرق البول لون يبدو قد األحيان بعض في•

)مريض1000 كل من 1 و 100 في 1 بين شوهد (مألوفغير
وألمهاالمفاصل تورم إلى يؤدي قد مما والنقرس الدم في اليوريك حمض مستويات ارتفاع•

الدمفي الثالثية والدهون الكوليسترول مستويات في تغيرات•

خفيفبرأس تشعر يجعلك قد مما الدم حجم انخفاض•

الترددفي تغيرات أو التبول على القدرة عدم أو السيطرة فقدان مثل المثانة مشاكل•

األمعاءحركات في تغيرات•

الدمفي الكرياتينين مستويات وارتفاع الكلى وظائف في تغيرات•

العضالتتشنجات•

دوخة•

وإبردبابيس•

الصداعأو التعب أو األرق•

البصرفي مشاكل•

القلبضربات انتظام عدم•

منخفضدم ضغط•

الدمفي السكر مستويات في تغيرات•

متوقعةغير كدمات•

)األحيانبعض في فيه رجعة ال (الصمم•

)مريض1000 كل من 1 من أقل في شوهد (نادر
الجلد شحوب أو الضعف تسبب أن يمكن والتي الحمراء الدم وخاليا المناعة جهاز في مشاكل•

بالعدوىاإلصابة احتمالية من تزيد أو الكدمات أو التنفس ضيق أو

أذنيكفي الرنين أو السمع فقدان•

البنكرياسوالتهاب والكلى الكبد مشاكل•

الكلىحصى•

الشمسألشعة الحساسية زيادة•

عاليةحرارة درجة•

ضعف•

معروفغير التردد
البيضاءالدم خاليا في انخفاض•

البولفي الكالسيوم من عالية مستويات•

األعصابأو الداخلية األذن في مشاكل عن الناجم السمع فقدان•

)حادحموي دوائي اندفاع ( )(AGEPحاد معمم طفيلي بثور•

)بأعراضالمصحوب الدم ضغط انخفاض بسبب (الوعي وفقدان واإلغماء الدوخة•

)الخدجوخاصة (الوالدة حديثي األطفال على التأثيرات
الوالدةبعد الشريانية القناة إغالق يتعطل قد•



)الكلويالكلية التهاب (البول في والدم الكلى وظائف انخفاض•

الجانبيةاألعراض عن التبليغ
جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

 Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukعلى:الصفراء البطاقة

المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من . Store App Appleأو  Play Googleفي

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في

Fruseneتخزين كيفية 5.
األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

يشير العبوة. وعلى الالصق الشريط على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال  •

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ

األصلية.عبوتها في األقراص خزن  •

مئوية.درجة 25 فوق التخزين يجوز ال  •

كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي األدوية من التخلص

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

فروزينيحتويه ما
.)مجم50 (وتريامتيرين  )مجم40 (فوروسيميد هي الفعالة المواد  •
سوربات بولي الجيالتين ، الجيالتين ، قبل ما نشا الذرة ، نشا الالكتوز ، هي األخرى المكونات  •

المغنيسيوم.وستيرات جاليكوالت الصوديوم نشا 80 ،

العبوةمحتويات هي وما فروزين يبدو كيف
شرائط في ومتوفرة للصفرة مائلة اللون شاحبة مستديرة أقراص عن عبارة  Fruseneأقراص

لك.يصفها أن يجب التي األقراص عدد طبيبك سيقرر قرصاً. 14 من شريطية
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