
Таблетки Frusene
(Фуроземид и триамтерен)
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

• Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
• Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им 

навреди, дори ако техните признаци на заболяване са същите като вашите.
• Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

В тази листовка:
1. Какво представлява Frusene и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Frusene
3. Как да приемате Frusene
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Frusene
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Frusene и за какво се използва

Активните съставки на Frusene принадлежат към група лекарства, известни като 
диуретици. Те работят върху бъбреците ви, за да се отървете от излишната вода от 
тялото. Може да сте отишли   при Вашия лекар с проблеми като подути глезени или 
усещане за задух. Тези и други симптоми често се появяват, защото в тялото ви има 
излишна вода.
• Предписани са ви тези таблетки, за да се отървете от излишната вода и ще 

забележите, че отделяте повече урина скоро след като приемете таблетките си.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Frusene

Не приемайте Frusene, ако:
• сте алергични (свръхчувствителни) към фуроземид, триамтерен или към някоя от 

останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
• сте алергични към сулфонамиди, вид антибиотик
• имате бъбречни или сериозни чернодробни проблеми

• казаха ви, че имате високи нива на калий или ниски нива на натрий в 
кръвта си.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Frusene, ако:
• имате дефицит на фолиева киселина
• имате увеличена простата (хиперплазия на простатата)
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• имате или мислите, че имате деменция
• приемате всякакъв вид НСПВС (нестероидни противовъзпалителни лекарства) като 

ибупрофен или диклофенак
• имате или сте имали проблеми с бъбреците или черния дроб (включително пациенти в напреднала възраст), тъй 

като може да се наложи да бъдете внимателно наблюдавани от Вашия лекар.

• ти си диабетик
• сте имали сърдечен удар и/или имате течност в белите дробове (белодробен 

оток)
• приемате други лекарства за сърцето или кръвното си налягане. Вашият лекар може да 

реши да промени количеството на дозата от тях, след като започнете да приемате 
Frusene

• имате затруднено отделяне на урина
• Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои 

захари.
• сте в напреднала възраст, ако приемате други лекарства, които могат да причинят спадане на 

кръвното налягане и ако имате други медицински състояния, които са рискови за спадане на 
кръвното налягане.

деца
Не давайте това лекарство на деца

Кръвни изследвания

Вашият лекар ще трябва да проверява редовно кръвните Ви изследвания.

Други лекарства и Frusene
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да 
приемете други лекарства.
По-специално, кажете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните:
• други диуретични средства като амилорид, спиронолактон
• лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане и сърдечни заболявания, като 

бета-блокери, дигоксин, соталол, АСЕ инхибитори, блокери на ангиотензин рецептори, 
блокери на калциевите канали и диуретици. Ако имате въпроси, попитайте Вашия лекар или 
фармацевт.

• лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане

• калиеви добавки или лекарства, които променят нивата на калий или натрий в 
организма

• мускулни релаксанти
• антибиотици (триметоприм) и антивирусното лекарство амантадин
• имуносупресори като циклоспорин
• лекарства, използвани за лечение на диабет

• лекарства, използвани за лечение на деменция, като рисперидон

• литиеви соли
• лекарства за понижаване на липидите (холестирамин, холестипол, клофибрат)

• антиепилептични средства като фенобарбитол, фенитоин и карбамазепин
• противовъзпалителни лекарства, включително кортикостероиди и НСПВС като 

ибупрофен



• лекарства, които променят бъбречната функция, като аминогликозиди, 
цефалоспоринови антибиотици, амфотерицин В и НСПВС

• лекарства, които променят слуха ви, като аминогликозидни антибиотици, цисплатин
• лекарства, които променят хормоните ви, включително противозачатъчните хапчета и някои 

противоракови лекарства.
• лекарства, използвани за лечение на астма (теофилин).

Пациентите трябва да имат предвид, че тютюнопушенето може да намали ефекта на Frusene.

Frusene с храна и напитки
Приемайте таблетки Frusene с чаша вода на празен стомах. Вижте раздел 3.

Големи количества глициризин, който се съдържа в женско биле, могат да повлияят на това колко добре 
действа Frusene. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт за съвет.

Бременност и кърмене
Не се препоръчва да приемате Frusene, докато сте бременна или кърмите. 
Вашият лекар ще реши дали ползите надвишават рисковете.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете каквото и да е лекарство.

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да 
имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това 
лекарство.

Шофиране и работа с машини
В началото на терапията някои пациенти могат да получат замаяност или световъртеж. Ако това се 
случи, не трябва да шофирате или да работите с машини.

Frusene съдържа лактоза
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете 
се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Frusene
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия 
лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

За възрастни и възрастни хора:
• Обичайната доза е ½ до 2 таблетки сутрин, но Вашият лекар може да Ви е казал да 

приемате повече от това.
• Не приемайте повече от 6 таблетки на ден.
• Таблетките имат делителна черта, която ще ви помогне да ги разрежете наполовина, ако е 
необходимо.
• Приемайте Frusene таблетки с чаша вода на празен стомах.
• Ще откриете, че имате желание да отделите вода скоро след като сте взели 

Вашето Frusene. Поради това е по-добре първо да вземете таблетката си



сутрин, така че да измиете излишната вода рано през деня, оставяйки ви свободни да се 
занимавате с обичайната си рутина, необезпокоявани. Ако работата ви е през нощта, ще е по-
добре да приемате таблетките си вечер.

деца
Frusene не се препоръчва за употреба при деца.

Пациенти с чернодробни или бъбречни проблеми
Вашият лекар може да започне лечението Ви с по-ниски дози и да Ви наблюдава много 
внимателно, преди да увеличи дозата.

Ако сте приели повече от необходимата доза Frusene
Ако случайно приемете твърде много Frusene, може да се отървете от твърде много вода и да се 
дехидратирате. Може да забележите това, като се почувствате замаяни или имате мускулни 
крампи. Ако това се случи, пийте много вода и посетете Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да приемете Frusene

Ако забравите да приемете обичайната си доза, вземете я веднага щом си спомните, след което 
продължете както преди. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако спрете приема на Frusene
Не спирайте приема на това лекарство, без първо да уведомите Вашия лекар. Ако имате някакви 
допълнителни въпроси относно употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги 
получава.

Сериозни странични ефекти

Ако получите някоя от следните нежелани реакции, свържете се с Вашия лекар или 
отидете в най-близката болница за спешни случаинезабавно:

• Мехури по кожата със или без мехури в устата, очите или гениталиите
• Кожни обриви, включително червени, повдигнати, бучки, сърбящи или петнисти обриви

• Затруднено дишане

Други странични ефекти

Ако получите някоя от нежеланите реакции в списъците по-долу, свържете се с Вашия лекар

Много често(наблюдавани при повече от 1 на 100 пациенти)
• Сухота в устата и чувство на жажда (дехидратация)
• Промени в кръвните нива на минерали (натрий, калий, калций, магнезий), които 

могат да причинят умора и объркване, мускулни потрепвания, припадъци и кома

• Понижено кръвно налягане



• Да се   чувстваш зле или да си болен

• диария
• Понякога урината ви може да изглежда леко синя на цвят; това не е повод за 

притеснение.

Нечести(наблюдавани при между 1 на 100 и 1 на 1000 пациенти)
• Високи нива на пикочна киселина в кръвта и подагра, което може да причини подути и 

болезнени стави
• Промени в нивата на холестерола и триглицеридите в кръвта
• Нисък кръвен обем, който може да ви накара да се почувствате замаяни
• Проблеми с пикочния мехур, като загуба на контрол, невъзможност за уриниране или промени 

в честотата
• Промени в движенията на червата
• Промени в бъбречната функция и по-високи нива на креатинин в кръвта
• Мускулни крампи
• Световъртеж

• Карфици и игли
• Безпокойство, умора или главоболие
• Проблеми със зрението
• Неравномерен сърдечен ритъм

• Ниско кръвно налягане
• Промени в нивата на кръвната захар
• Неочаквани синини
• Глухота (понякога необратима)

Рядко(наблюдавани при по-малко от 1 на 1000 пациенти)

• Проблеми с имунната ви система и червените кръвни клетки, които могат да 
причинят слабост, бледа кожа, задух, синини или да направят инфекции по-вероятни

• Загуба на слуха или звънене в ушите
• Проблеми с черния дроб и бъбреците и панкреатит
• Камъни в бъбреците

• Повишена чувствителност към слънчева светлина

• Висока температура
• Слабост

Честотата не е известна
• Намаляване на белите кръвни клетки
• Високи нива на калций в урината
• Загуба на слуха, причинена от проблеми във вътрешното ухо или нервите

• Остра генерализирана екзантематозна пустулоза (AGEP) (остра фебрилна лекарствена 
ерупция)

• Световъртеж, припадък и загуба на съзнание (причинени от симптоматична 
хипотония)

Ефекти върху новородени (особено недоносени) бебета
• Затварянето на отворения артериален канал може да бъде възпрепятствано след раждането



• Намалена бъбречна функция и кръв в урината (нефрокалциноза)

Отчитане на странични ефекти
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също така да докладвате нежелани 

реакции директно чрез схемата за жълта карта на адрес:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow 

Card в Google Play или Apple App Store. Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за 

предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Frusene
Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
• Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и върху 

опаковката. Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.
• Съхранявайте таблетките в оригиналния им контейнер.

• Да не се съхранява над 25°C.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте 
Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще 
помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Frusene
• Активните вещества са фуросемид (40 mg) и триамтерен (50 mg).
• Другите съставки са лактоза, царевично нишесте, прежелатинизирано нишесте, 

желатин, полисорбат 80, натриев нишестен гликолат и магнезиев стеарат.

Как изглежда Frusene и какво съдържа опаковката
Таблетките Frusene са кръгли бледожълтеникави таблетки и се предлагат в блистери 
от 14 таблетки. Вашият лекар ще реши колко таблетки да Ви предпише.

Притежател на разрешение за 
употреба Orion Corporation, Orionintie 1, 
FIN-02200 Espoo, Финландия.

Производител
Корпорация Орион,
Орион Фарма,
Orionintie 1,
FIN-02200 Еспоо, Финландия

Корпорация Орион,
Орион Фарма,
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FI-24100 Сало, Финландия



Разпространява се в Обединеното 
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