
Früzen Tabletleri
(furosemid ve triamteren)
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu 
kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
• Başka sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 

sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu 

broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde:
1. FRUSENE nedir ve ne için kullanılır?
2. Frusene'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Frusen nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Frusene nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. FRUSENE nedir ve ne için kullanılır?

Frusene'nin aktif bileşenleri, diüretikler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. 
Vücuttaki fazla suyu atmak için böbrekleriniz üzerinde çalışırlar. Ayak 
bileklerinde şişme veya nefes darlığı gibi sorunlarla doktorunuza gitmiş 
olabilirsiniz. Bu ve diğer belirtiler genellikle vücudunuzda fazla su olduğu 
için ortaya çıkar.
• Size bu fazla sudan kurtulmanız için bu tabletler reçete edilmiştir ve tabletlerinizi 

aldıktan hemen sonra daha fazla idrar yaptığınızı fark edeceksiniz.

2. Frusene'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Frusene'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Furosemid, triamteren veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz 
(aşırı duyarlılığınız) varsa (bölüm 6'da listelenmiştir)

• bir tür antibiyotik olan sülfonamidlere alerjiniz varsa
• böbrek veya ciddi karaciğer problemleriniz var
• Kanınızda yüksek düzeyde potasyum veya düşük sodyum olduğu söylendi.

Uyarılar ve önlemler
Aşağıdaki durumlarda Frusene almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz:

• folik asit eksikliğiniz var
• Büyümüş prostatınız var (prostat hiperplazisi)
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• Demansınız var veya bunama olduğunu düşünüyorsunuz

• İbuprofen veya diklofenak gibi herhangi bir türde NSAID (Steroid Olmayan Anti-
İnflamatuvar İlaçlar) alıyorsanız

• Doktorunuz tarafından yakından izlenmeniz gerekebileceğinden, herhangi bir böbrek veya 
karaciğer probleminiz (yaşlı hastalar dahil) olduysa veya olduysa.

• şeker hastasısın
• Kalp krizi geçirdiniz ve/veya akciğerlerinizde sıvı var (akciğer ödemi)

• Kalbiniz veya kan basıncınız için başka ilaçlar alıyorsanız. Frusene almaya 
başladığınızda doktorunuz bunların doz miktarını değiştirmeye karar 
verebilir.

• idrarı geçmekte zorluk çekiyorsun
• Doktorunuz size bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylendi.

• Yaşlıysanız, kan basıncınızda düşmeye neden olabilecek başka ilaçlar 
kullanıyorsanız ve kan basıncının düşmesine neden olabilecek başka tıbbi 
durumlarınız varsa.

Çocuklar
Bu ilacı çocuklara vermeyin

Kan Testleri
Doktorunuzun kan testlerinizi düzenli olarak kontrol etmesi gerekecektir.

Diğer ilaçlar ve Frusen
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz.
Özellikle aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:
• amilorid, spironolakton gibi diğer diüretik ajanlar
• beta blokerler, digoksin, sotalol, ACE inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, 

kalsiyum kanal blokerleri ve diüretikler gibi yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarını 
tedavi etmek için kullanılan ilaçlar. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz.

• Düşük kan basıncını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

• Vücudun potasyum veya sodyum seviyelerini değiştiren potasyum takviyeleri veya 
ilaçlar

• kas gevşeticiler
• antibiyotikler (trimetoprim) ve antiviral ilaç amantadin
• siklosporin gibi immünosupresanlar
• diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar
• risperidon gibi demans tedavisinde kullanılan ilaçlar
• lityum tuzları
• lipid düşürücü ilaçlar (kolestiramin, kolestipol, klofibrat)
• fenobarbitol, fenitoin ve karbamazepin gibi antiepileptik ajanlar
• Kortikosteroidler ve ibuprofen gibi NSAID'ler dahil antiinflamatuar 

ilaçlar



• aminoglikozid, sefalosporin antibiyotikler, amfoterisin B ve NSAID'ler gibi 
böbrek fonksiyonunuzu değiştiren ilaçlar

• aminoglikozid antibiyotikler, sisplatin gibi işitme duyunuzu değiştiren ilaçlar
• Doğum kontrol hapı ve bazı antikanser ilaçları dahil olmak üzere 

hormonlarınızı değiştiren ilaçlar.
• Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (teofilin).

Hastalar, sigara içmenin Frusenin etkisini azaltabileceğini unutmamalıdır.

Yiyecek ve içecek ile frusene
Frusene Tabletleri aç karnına bir bardak su ile birlikte alınız. Bölüm 3'e bakın.

Meyan kökünde bulunan büyük miktarlarda glisirizin, Frusene'nin ne kadar iyi çalıştığını 
etkileyebilir. Emin değilseniz tavsiye için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik ve emzirme
Frusene'i hamileyken veya emzirirken almanız önerilmez. Doktorunuz 
faydaların risklerinden daha fazla olup olmadığına karar verecektir.

Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek 
sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanma
Tedavinin başlangıcında bazı hastalarda baş dönmesi veya vertigo görülebilir. Bu 
meydana gelirse, araç veya makine kullanmamalısınız.

Frusen laktoz içerir
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu 
söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

3. Frusen nasıl alınır
Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yetişkinler ve yaşlılar için:
• Normal doz sabahları ½ ila 2 tablettir, ancak doktorunuz size bundan fazlasını 

almanızı söylemiş olabilir.
• Günde 6 tabletten fazla almayınız.
• Tabletlerde, gerektiğinde onları yarıya indirmenize yardımcı olacak bir puan çizgisi 
bulunur.
• Frusene Tabletleri aç karnına bir bardak su ile birlikte alınız.
• Frusene'nizi aldıktan hemen sonra su içme isteğiniz olduğunu 

göreceksiniz. Bu nedenle, ilk iş olarak tablet(ler)inizi almak daha iyidir.



sabah, böylece günün erken saatlerinde fazladan su geçersiniz ve sizi rahatsız edilmeden her 
zamanki rutininize devam etme özgürlüğüne sahip olursunuz. İşiniz gece ise tabletlerinizi 
akşam almanız sizin için daha iyi olacaktır.

Çocuklar
Frusen'in çocuklarda kullanılması önerilmez.

Karaciğer veya Böbrek Problemi Olan Hastalar
Doktorunuz tedavinize daha düşük dozlarda başlayabilir ve dozu artırmadan önce sizi 
çok yakından takip edebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Frusen kullandıysanız
Yanlışlıkla çok fazla Frusen alırsanız, çok fazla sudan kurtulabilir ve susuz 
kalabilirsiniz. Bunu baş dönmesi hissederek veya kas krampları geçirerek fark 
edebilirsiniz. Böyle bir durumda bol su içirin ve en kısa zamanda doktorunuza 
görünün.

Frusene'i kullanmayı unutursanız
Her zamanki dozunuzu almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alın ve daha önce 
olduğu gibi devam edin. Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Frusene almayı bırakırsanız
Önce doktorunuza söylemeden bu ilacı almayı bırakmayınız. Bu ürünün 
kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes 
almayabilir.

Ciddi yan etkiler
Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza danışınız veya size 
en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.hemen:

• Ağızda, gözlerde veya cinsel organlarda kabarcıklı veya kabarcıksız ciltte kabarcıklar
• Kırmızı, kabarık, topaklı, kaşıntılı veya sivilceli döküntü dahil cilt döküntüleri
• Nefes almada zorluk

Diğer yan etkiler
Aşağıdaki listelerde yer alan yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

Çok yaygın(100 hastada 1'den fazlasında görülür)
• Ağız kuruluğu ve susuzluk hissi (dehidrasyon)
• Yorgunluk ve kafa karışıklığına, kas seğirmesine, nöbetlere ve komaya neden olabilen 

minerallerin (sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum) kan seviyelerindeki değişiklikler

• Düşük kan basıncı



• Hasta hissetmek veya hasta olmak
• İshal
• Bazen idrarınızın rengi hafif mavi görünebilir; bu endişelenecek bir şey 

değil.

yaygın olmayan(100 hastada 1 ile 1000 hastada 1 arasında görülür)
• Kanda ve gutta şişmiş ve ağrılı eklemlere neden olabilen yüksek ürik asit 

seviyeleri
• Kan kolesterol ve trigliserit seviyelerindeki değişiklikler
• Kendinizi sersemlemiş hissetmenize neden olabilecek düşük kan hacmi
• Kontrol kaybı, idrar yapamama veya sıklıkta değişiklik gibi mesane sorunları

• Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler
• Böbrek fonksiyonundaki değişiklikler ve kandaki yüksek kreatinin seviyeleri
• Kas krampları
• Baş dönmesi
• Pimler ve iğneler
• Huzursuzluk, yorgunluk veya baş ağrısı
• Görüşünüzle ilgili sorunlar
• Düzensiz kalp atışı
• Düşük kan basıncı
• Kan şekeri seviyelerindeki değişiklikler
• beklenmedik morarma
• Sağırlık (bazen geri döndürülemez)

Nadir(1000 hastada 1'den azında görülür)
• Zayıflığa, soluk cilde, nefes darlığına, morarmaya veya enfeksiyonların daha olası olmasına 

neden olabilen bağışıklık sisteminiz ve kırmızı kan hücrelerinizle ilgili sorunlar
• İşitme kaybı veya kulaklarınızda çınlama
• Karaciğer ve böbrek sorunları ve pankreatit
• Böbrek taşı
• Güneş ışığına karşı artan hassasiyet
• Yüksek sıcaklık
• zayıflık

Frekans bilinmiyor
• Beyaz kan hücrelerinde azalma
• İdrarda yüksek kalsiyum seviyeleri
• İç kulak veya sinirlerdeki problemlerden kaynaklanan işitme kaybı
• Akut jeneralize ekzantematöz püstüloz (AGEP) (akut ateşli ilaç 

döküntüsü)
• Baş dönmesi, bayılma ve bilinç kaybı (semptomatik hipotansiyonun 

neden olduğu)

Yeni doğan (özellikle prematüre) bebekler üzerindeki etkiler
• Patent arter kanalının kapanması doğumdan sonra engellenebilir



• Azalmış böbrek fonksiyonu ve idrarda kan (Nefrokalsinoz)

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması 
aracılığıyla şu adresten de bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play 
veya Apple App Store'da MHRA Yellow Card'ı arayın. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın 
güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlanmasına yardımcı olabilirsiniz.

5. Frusene nasıl saklanır
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Blister şeridi ve kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra bu ilacı 

kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
• Tabletleri orijinal kaplarında saklayın.
• 25°C'nin üzerinde saklamayın.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız 
ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına 
yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Frusene ne içerir
• Etkin maddeler furosemid (40 mg) ve triamterendir (50 mg).
• Diğer bileşenler laktoz, mısır nişastası, önceden jelatinleştirilmiş nişasta, jelatin, 

polisorbat 80, sodyum nişasta glikolat ve magnezyum stearattır.

Frusene neye benziyor ve paketin içeriği
Frusen tabletleri, yuvarlak uçuk sarımsı tabletlerdir ve 14 tabletlik blister şeritlerde 
mevcuttur. Doktorunuz sizin için kaç tablet yazacağına karar verecektir.
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