
Viên nén Frusene
(Furosemide và triamterene)
Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó 
chứa thông tin quan trọng cho bạn.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
• Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại 

cho họ, ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
• Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác 

dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Trong tờ rơi này:
1. Frusene là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Frusene
3. Cách dùng Frusene
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Frusene
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Frusene là gì và nó được sử dụng để làm gì

Các thành phần hoạt tính của Frusene thuộc về một nhóm thuốc được gọi là thuốc lợi 
tiểu. Chúng hoạt động trên thận của bạn để loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể. 
Bạn có thể đã đến gặp bác sĩ với các vấn đề như sưng mắt cá chân hoặc cảm thấy khó 
thở. Những triệu chứng này và các triệu chứng khác thường xảy ra do cơ thể bạn bị dư 
thừa nước.
• Bạn đã được kê những viên thuốc này để giúp loại bỏ lượng nước dư thừa này và bạn 

sẽ nhận thấy rằng bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn ngay sau khi uống thuốc.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Frusene

Không dùng Frusene nếu:
• bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với furosemide, triamterene hoặc bất kỳ thành phần nào 

khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6)
• bạn bị dị ứng với sulfonamides, một loại kháng sinh
• bạn có vấn đề về thận hoặc gan nghiêm trọng
• bạn đã được thông báo rằng bạn có lượng kali cao hoặc natri thấp trong 

máu.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Frusene nếu:
• bạn bị thiếu axit folic
• bạn bị phì đại tuyến tiền liệt (tăng sản tuyến tiền liệt)

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

Source : Medicines Org UK

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


• bạn có hoặc nghĩ rằng bạn bị mất trí nhớ
• bạn đang dùng bất kỳ loại NSAID nào (Thuốc chống viêm không steroid) như 

Ibuprofen hoặc diclofenac
• bạn đã hoặc đang có bất kỳ vấn đề về thận hoặc gan (kể cả bệnh nhân cao 

tuổi) vì bạn có thể phải được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.
• bạn bị tiểu đường
• bạn đã bị đau tim và / hoặc có dịch trong phổi (phù phổi)

• bạn đang dùng các loại thuốc khác cho tim hoặc huyết áp của bạn. Bác sĩ của 
bạn có thể quyết định thay đổi số lượng của những liều này khi bạn bắt đầu 
dùng Frusene

• bạn gặp khó khăn trong việc đi tiểu
• bạn đã được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại 

đường.
• bạn là người cao tuổi, nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc khác có thể gây 

tụt huyết áp và nếu bạn mắc các bệnh lý khác có nguy cơ gây tụt huyết áp.

Bọn trẻ
Không cho trẻ em dùng thuốc này

Xét nghiệm máu
Bác sĩ sẽ cần kiểm tra xét nghiệm máu của bạn thường xuyên.

Các loại thuốc khác và Frusene
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ 
loại thuốc nào khác.
Đặc biệt, hãy nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây:
• các thuốc lợi tiểu khác như amiloride, spironolactone
• thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao và các tình trạng tim như thuốc chẹn beta, 

digoxin, sotalol, thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin, thuốc chẹn 
kênh canxi và thuốc lợi tiểu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ 
của bạn.

• thuốc điều trị huyết áp thấp
• thuốc bổ sung kali hoặc thuốc làm thay đổi nồng độ kali hoặc natri của cơ 

thể
• thuốc giãn cơ
• thuốc kháng sinh (trimethoprim) và thuốc kháng vi-rút amantadine
• thuốc ức chế miễn dịch như ciclosporin
• thuốc điều trị bệnh tiểu đường
• thuốc được sử dụng để điều trị chứng mất trí nhớ như risperidone
• muối liti
• thuốc hạ lipid (Cholestyramine, cholestipol, clofibrate)
• thuốc chống động kinh như phenobarbitol, phenytoin và carbamazepine
• thuốc chống viêm bao gồm corticosteroid và NSAID như ibuprofen



• thuốc làm thay đổi chức năng thận của bạn như aminoglycoside, kháng sinh 
cephalosporin, amphotericin B và NSAIDs

• thuốc làm thay đổi thính giác của bạn như kháng sinh aminoglycoside, cisplatin
• thuốc làm thay đổi nội tiết tố của bạn bao gồm thuốc tránh thai và một số loại 

thuốc chống ung thư.
• thuốc dùng để điều trị bệnh hen suyễn (theophylline).

Người bệnh cần lưu ý, hút thuốc lá có thể làm giảm tác dụng của Frusene.

Frusene với đồ ăn thức uống
Uống Viên nén Frusene với một cốc nước khi bụng đói. Xem Phần 3.

Một lượng lớn glycyrrhizin có trong cam thảo có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 
Frusene. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được tư vấn.

Mang thai và cho con bú
Bạn không nên dùng Frusene trong khi bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Bác 
sĩ sẽ quyết định xem lợi ích có lớn hơn rủi ro hay không.

Hãy hỏi ý kiến   của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai hoặc 
đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này.

Lái xe và sử dụng máy móc
Khi bắt đầu điều trị, một số bệnh nhân có thể bị chóng mặt hoặc chóng mặt. Nếu điều này xảy 
ra thì bạn không nên lái xe hoặc sử dụng máy móc.

Frusene chứa lactose
Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp một số loại 
đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

3. Cách dùng Frusene
Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc 
dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Đối với người lớn và người lớn tuổi:
• Liều thông thường là ½ đến 2 viên vào buổi sáng, nhưng bác sĩ có thể đã yêu cầu bạn 

uống nhiều hơn mức này.
• Không dùng quá 6 viên mỗi ngày.
• Các máy tính bảng có một vạch chỉ số sẽ giúp bạn cắt chúng làm đôi nếu cần 
thiết.
• Uống Viên nén Frusene với một cốc nước khi bụng đói.
• Bạn sẽ thấy rằng bạn có nhu cầu truyền nước ngay sau khi uống Frusene. Vì 

điều này, tốt hơn hết là bạn nên mang (các) máy tính bảng của mình vào



buổi sáng, để bạn uống thêm nước vào đầu ngày, để bạn tự do tiếp tục công việc 
thường ngày của mình, không bị quấy rầy. Nếu công việc của bạn là vào ban đêm, 
bạn nên uống thuốc vào buổi tối sẽ tốt hơn.

Bọn trẻ
Frusene không được khuyến khích sử dụng cho trẻ em.

Bệnh nhân có vấn đề về gan hoặc thận
Bác sĩ có thể bắt đầu điều trị với liều lượng thấp hơn và theo dõi bạn rất chặt chẽ 
trước khi tăng liều lượng.

Nếu bạn dùng nhiều Frusene hơn mức cần thiết
Nếu bạn vô tình uống quá nhiều Frusene, bạn có thể bị thải quá nhiều nước và bị mất 
nước. Bạn có thể nhận thấy điều này bằng cách cảm thấy chóng mặt hoặc co cứng cơ. 
Nếu điều này xảy ra, hãy uống nhiều nước và đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Nếu bạn quên uống Frusene
Nếu bạn quên dùng liều thông thường, hãy uống ngay khi nhớ ra, sau đó tiếp 
tục như trước. Không dùng liều gấp đôi để bù cho liều đã quên.

Nếu bạn ngừng dùng Frusene
Đừng ngừng dùng thuốc này mà không nói với bác sĩ của bạn trước. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi 
nào khác về việc sử dụng sản phẩm này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng 
mắc phải.

Tác dụng phụ nghiêm trọng
Nếu bạn gặp phải bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc 
đến khoa cấp cứu bệnh viện gần nhấtngay lập tức:

• Rộp da có hoặc không có phồng rộp ở miệng, mắt hoặc bộ phận sinh dục
• Phát ban trên da bao gồm phát ban đỏ, nổi lên, sần, ngứa hoặc đốm
• Khó thở

Các tác dụng phụ khác
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào trong danh sách dưới đây, hãy liên hệ với bác sĩ của bạn

Rất phổ biến(gặp ở hơn 1 trong 100 bệnh nhân)
• Khô miệng và cảm thấy khát (mất nước)
• Thay đổi nồng độ khoáng chất trong máu (natri, kali, canxi, magiê) có thể 

gây mệt mỏi và lú lẫn, co giật cơ, phù và hôn mê

• Hạ huyết áp



• Cảm thấy ốm hoặc bị ốm
• Bệnh tiêu chảy

• Đôi khi nước tiểu của bạn có thể có màu hơi xanh; điều này không có gì phải lo 
lắng.

Không phổ biến(gặp ở 1 trong 100 và 1 trong 1000 bệnh nhân)
• Nồng độ axit uric trong máu cao và bệnh gút có thể gây sưng và đau 

khớp
• Thay đổi mức cholesterol và chất béo trung tính trong máu
• Lượng máu thấp có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ đầu
• Các vấn đề về bàng quang như mất kiểm soát, không thể đi tiểu hoặc thay đổi 

tần suất
• Thay đổi nhu động ruột
• Thay đổi chức năng thận và nồng độ creatinine trong máu cao hơn
• Chuột rút cơ bắp
• Chóng mặt
• Ghim và kim
• Bồn chồn, mệt mỏi hoặc đau đầu
• Vấn đề với thị giác của bạn
• Nhịp tim không đều
• Huyết áp thấp
• Thay đổi lượng đường trong máu
• Bầm tím không mong muốn
• Điếc (đôi khi không thể thay đổi được)

Hiếm(gặp ở ít hơn 1 trong số 1000 bệnh nhân)
• Các vấn đề với hệ thống miễn dịch và các tế bào hồng cầu của bạn có thể gây ra suy nhược, 

da nhợt nhạt, khó thở, bầm tím hoặc làm cho khả năng nhiễm trùng cao hơn
• Mất thính giác hoặc ù tai
• Các vấn đề về gan, thận và viêm tụy
• Sỏi thận
• Tăng độ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời
• Nhiệt độ cao
• Yếu đuối

Tần suất không được biết
• Giảm bạch cầu
• Hàm lượng canxi cao trong nước tiểu
• Mất thính giác do các vấn đề ở tai trong hoặc dây thần kinh
• Mụn mủ ngoại ban tổng quát cấp tính (AGEP) (phát ban do sốt cấp tính)

• Chóng mặt, ngất xỉu và mất ý thức (do triệu chứng hạ huyết áp)

Ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh (đặc biệt là trẻ sinh non)
• Việc đóng ống động mạch bằng patent có thể bị cản trở sau khi sinh



• Giảm chức năng thận và tiểu ra máu (Bệnh thận hư)

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm 
bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác 
dụng phụ trực tiếp thông qua Chương trình Thẻ Vàng tại:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ 
vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store. Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp 
cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách bảo quản Frusene
Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
• Không sử dụng thuốc này sau thời hạn sử dụng được ghi trên dải vỉ và trên 

bao bì. Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.
• Bảo quản máy tính bảng trong hộp đựng ban đầu của chúng.

• Không lưu trữ trên 25 ° C.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của 
bạn cách vứt bỏ những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ 
có ích cho bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Frusene chứa những gì
• Các chất hoạt tính là furosemide (40 mg) và triamterene (50 mg).
• Các thành phần khác là lactose, tinh bột ngô, tinh bột biến tính, gelatin, 

polysorbate 80, natri tinh bột glycolat và magie stearat.

Frusene trông như thế nào và nội dung của gói
Viên nén Frusene là viên nén màu vàng nhạt hình tròn và có sẵn trong các dải vỉ 
gồm 14 viên. Bác sĩ sẽ quyết định kê bao nhiêu viên cho bạn.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Orion Corporation, Orionintie 1, 
FIN-02200 Espoo, Phần Lan.

nhà chế tạo
Tổng công ty Orion,
Orion Pharma,
Orionintie 1,
FIN-02200 Espoo, Phần Lan

Tổng công ty Orion,
Orion Pharma,
Joensuunkatu 7,
FI-24100 Salo, Phần Lan
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