
Mga Frusene Tablet
(Furosemide at triamterene)
Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito 
dahil naglalaman ito ng mahalagang impormasyon para sa iyo.
• Itago ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa 

kanila, kahit na ang kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.
• Kung magkakaroon ka ng anumang side effect makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Sa leaflet na ito:
1. Ano ang Frusene at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Frusene
3. Paano uminom ng Frusene
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Frusene
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Frusene at para saan ito ginagamit

Ang mga aktibong sangkap ng Frusene ay nabibilang sa isang pangkat ng mga gamot na kilala bilang diuretics. 

Gumagana ang mga ito sa iyong mga bato upang maalis ang labis na tubig mula sa katawan. Maaaring nagpunta ka 

sa iyong doktor na may mga problema tulad ng namamaga na mga bukung-bukong o pakiramdam na humihinga. 

Ang mga ito at iba pang mga sintomas ay madalas na nangyayari dahil mayroong labis na tubig sa iyong katawan.

• Inireseta sa iyo ang mga tabletang ito upang makatulong na maalis ang labis na tubig na ito at 
mapapansin mong mas marami kang ihi pagkatapos mong inumin ang iyong mga tablet.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Frusene

Huwag uminom ng Frusene kung:

• ikaw ay allergic (hypersensitive) sa furosemide, triamterene o alinman sa iba pang 
sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6)

• ikaw ay allergic sa sulfonamides, isang uri ng antibiotic
• mayroon kang kidney o malubhang problema sa atay
• sinabihan ka na mayroon kang mataas na antas ng potasa o mababang sodium sa 

iyong dugo.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Frusene kung:
• mayroon kang kakulangan sa folic acid
• mayroon kang pinalaki na prostate (hyperplasia ng prostate)
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• mayroon ka o iniisip na mayroon kang demensya
• umiinom ka ng anumang uri ng mga NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) 

tulad ng Ibuprofen o diclofenac
• mayroon ka o nagkaroon ka ng anumang mga problema sa bato o atay (kabilang ang mga matatandang pasyente) 

dahil maaaring kailangan mong subaybayan nang mabuti ng iyong doktor.

• ikaw ay diabetic
• nagkaroon ka ng atake sa puso at/o may likido sa baga (pulmonary 

edema)
• umiinom ka ng iba pang mga gamot para sa iyong puso o presyon ng iyong dugo. Maaaring 

magpasya ang iyong doktor na baguhin ang dami ng dosis ng mga ito kapag sinimulan mong 
inumin ang Frusene

• nahihirapan kang umihi
• sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga 

asukal.
• ikaw ay matanda na, kung ikaw ay umiinom ng iba pang mga gamot na maaaring magdulot ng pagbaba ng 

presyon ng dugo at kung mayroon kang iba pang kondisyong medikal na mga panganib para sa pagbaba 
ng presyon ng dugo.

Mga bata
Huwag ibigay ang gamot na ito sa mga bata

Pagsusuri ng dugo

Kailangang regular na suriin ng iyong doktor ang iyong mga pagsusuri sa dugo.

Iba pang mga gamot at Frusene
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng 

anumang iba pang mga gamot.

Sa partikular, sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod:
• iba pang mga diuretikong ahente tulad ng amiloride, spironolactone
• mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo at mga kondisyon ng puso 

tulad ng mga beta blocker, digoxin, sotalol, ACE inhibitors, angiotensin receptor blocker, calcium-channel 
blocker at diuretics. Kung mayroon kang anumang mga katanungan itanong sa iyong doktor o 
parmasyutiko.

• mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mababang presyon ng dugo

• mga suplemento ng potassium o mga gamot na nagpapabago sa antas ng potassium o sodium ng 
katawan

• mga relaxant ng kalamnan

• antibiotics (trimethoprim) at ang antiviral na gamot na amantadine
• immunosuppressants tulad ng cyclosporin
• mga gamot na ginagamit sa paggamot ng diabetes

• mga gamot na ginagamit upang gamutin ang demensya tulad ng risperidone

• mga lithium salt
• mga gamot na nagpapababa ng lipid (Cholestyramine, cholestipol, clofibrate)
• mga antiepileptic na ahente tulad ng phenobarbitol, phenytoin at carbamazepine
• anti-inflammatory drugs kabilang ang corticosteroids at NSAIDs gaya ng 

ibuprofen



• mga gamot na nagpapabago sa function ng iyong bato tulad ng aminoglycoside, 
cephalosporin antibiotics, amphotericin B at NSAIDs

• mga gamot na nagpapabago sa iyong pandinig tulad ng aminoglycoside antibiotics, cisplatin
• mga gamot na nagpapabago sa iyong mga hormone kabilang ang contraceptive pill at ilang 

mga gamot na anticancer.
• mga gamot na ginagamit sa paggamot ng hika (theophylline).

Dapat tandaan ng mga pasyente na ang paninigarilyo ng tabako ay maaaring mabawasan ang epekto ng Frusene.

Frusene sa pagkain at inumin
Uminom ng Frusene Tablet na may isang basong tubig habang walang laman ang tiyan. Tingnan ang Seksyon 3.

Ang malalaking halaga ng glycyrrhizin na nasa liquorice ay maaaring makaapekto sa kung gaano kahusay 
gumagana ang Frusene. Kung hindi ka sigurado magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa payo.

Pagbubuntis at pagpapasuso
Hindi inirerekomenda na uminom ka ng Frusene habang ikaw ay buntis o nagpapasuso. Ang iyong doktor ang 
magpapasya kung ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga panganib.

Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng anumang gamot.

Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagpaplanong magkaroon ng 
sanggol, humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Sa simula ng therapy ang ilang mga pasyente ay maaaring makaranas ng pagkahilo o pagkahilo. Kung nangyari 
ito, hindi ka dapat magmaneho o gumamit ng makinarya.

Ang Frusene ay naglalaman ng lactose

Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi pagpaparaan sa ilang mga asukal, 
makipag-ugnayan sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito.

3. Paano uminom ng Frusene
Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong 
doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado.

Para sa mga matatanda at matatandang tao:

• Ang karaniwang dosis ay ½ hanggang 2 tableta sa umaga, ngunit maaaring sinabihan ka ng iyong 
doktor na uminom ng higit pa rito.

• Huwag uminom ng higit sa 6 na tableta bawat araw.
• Ang mga tablet ay may linya ng marka na tutulong sa iyo na hatiin ang mga ito sa kalahati kung ito ay 
kinakailangan.
• Uminom ng Frusene Tablet na may isang basong tubig habang walang laman ang tiyan.
• Malalaman mo na mayroon kang pagnanais na magpasa ng tubig sa lalong madaling panahon pagkatapos 

mong inumin ang iyong Frusene. Dahil dito, mas mabuting kunin muna ang iyong (mga) tablet sa



umaga, nang sa gayon ay magpasa ka ng anumang dagdag na tubig sa madaling araw, na nag-iiwan sa iyong 
malayang gawin ang iyong nakagawiang gawain, nang hindi naaabala. Kung ang iyong trabaho ay sa gabi, mas 
mabuting inumin mo ang iyong mga tablet sa gabi.

Mga bata
Ang Frusene ay hindi inirerekomenda para gamitin sa mga bata.

Mga pasyenteng may Problema sa Atay o Bato
Maaaring simulan ng iyong doktor ang iyong paggamot sa mas mababang dosis at subaybayan ka 
nang maigi bago taasan ang dosis.

Kung uminom ka ng mas maraming Frusene kaysa sa nararapat

Kung hindi mo sinasadyang uminom ng labis na Frusene, maaari mong maalis ang labis na tubig at ma-
dehydrate. Maaari mong mapansin ito sa pamamagitan ng pagkahilo o pagkakaroon ng kalamnan cramps. 
Kung mangyari ito, uminom ng maraming tubig at magpatingin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon.

Kung nakalimutan mong uminom ng Frusene

Kung nakalimutan mong inumin ang iyong karaniwang dosis, dalhin ito sa sandaling maalala mo, pagkatapos ay 

magpatuloy tulad ng dati. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa isang nakalimutang dosis.

Kung titigil ka sa pag-inom ng Frusene

Huwag itigil ang pag-inom ng gamot na ito nang hindi muna sinasabi sa iyong doktor. Kung mayroon kang anumang 

karagdagang katanungan sa paggamit ng produktong ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto
Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay 

nakakakuha nito.

Malubhang epekto
Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na side effect, makipag-ugnayan sa iyong doktor o 
pumunta sa iyong pinakamalapit na hospital casualty departmentkaagad:

• Pagpapaltos ng balat na mayroon o walang paltos ng bibig, mata o ari
• Mga pantal sa balat kabilang ang pula, nakataas, bukol, makati o batik-batik na pantal

• Hirap sa paghinga

Iba pang mga side effect
Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga side effect sa mga listahan sa ibaba, makipag-ugnayan sa iyong doktor

Very common(nakikita sa higit sa 1 sa 100 pasyente)
• Tuyong bibig at pakiramdam na nauuhaw (dehydration)
• Mga pagbabago sa antas ng dugo ng mga mineral (sodium, potassium, calcium, magnesium) 

na maaaring magdulot ng pagkapagod at pagkalito, pagkibot ng kalamnan, fit at coma

• Pinababa ang presyon ng dugo



• Nakakaramdam ng sakit o may sakit

• Pagtatae
• Minsan ang iyong ihi ay maaaring magmukhang bahagyang asul sa kulay; ito ay walang dapat 

ikabahala.

Hindi karaniwan(makikita sa pagitan ng 1 sa 100 at 1 sa 1000 pasyente)
• Mataas na antas ng uric acid sa dugo at gout na maaaring magdulot ng pamamaga at pananakit ng mga 

kasukasuan
• Mga pagbabago sa antas ng kolesterol at triglyceride sa dugo
• Mababang dami ng dugo na maaaring magpagaan sa iyong pakiramdam
• Mga problema sa pantog tulad ng pagkawala ng kontrol, hindi pag-ihi o 

pagbabago sa dalas
• Mga pagbabago sa pagdumi
• Mga pagbabago sa function ng bato at mas mataas na antas ng creatinine sa dugo
• Mga kalamnan cramp

• Pagkahilo
• Mga pin at karayom
• Hindi mapakali, pagod o sakit ng ulo
• Mga problema sa iyong paningin
• Hindi regular na pagtibok ng puso

• Mababang presyon ng dugo

• Mga pagbabago sa mga antas ng asukal sa dugo

• Hindi inaasahang pasa
• Pagkabingi (minsan hindi maibabalik)

Bihira(nakikita sa mas mababa sa 1 sa 1000 mga pasyente)

• Mga problema sa iyong immune system at mga pulang selula ng dugo na maaaring magdulot ng 
panghihina, maputlang balat, paghinga, pasa o mas malamang na magkaroon ng impeksyon

• Nawalan ng pandinig o tugtog sa iyong mga tainga
• Mga problema sa atay at bato at pancreatitis
• Mga bato sa bato
• Tumaas na sensitivity sa sikat ng araw
• Mataas na temperatura
• kahinaan

Hindi alam ang dalas
• Pagbawas sa mga puting selula ng dugo
• Mataas na antas ng calcium sa ihi
• Ang pagkawala ng pandinig na sanhi ng mga problema sa panloob na tainga o nerbiyos

• Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) (acute febrile drug 
eruption)

• Pagkahilo, nahimatay at pagkawala ng malay (sanhi ng symptomatic 
hypotension)

Mga epekto sa bagong panganak (lalo na sa wala sa panahon) na mga sanggol

• Ang pagsasara ng patent arterial duct ay maaaring hadlangan pagkatapos ng kapanganakan



• Nabawasan ang paggana ng bato at dugo sa ihi (Nephrocalcinosis)

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang 
anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side 
effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme sa:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow 
Card sa Google Play o Apple App Store. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect, maaari kang 
makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Frusene
Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
• Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa blister strip at 

sa lalagyan. Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.
• Itago ang mga tablet sa orihinal nitong lalagyan.
• Huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong 

parmasyutiko kung paano itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong 

upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Frusene
• Ang mga aktibong sangkap ay furosemide (40 mg) at triamterene (50 mg).
• Ang iba pang mga sangkap ay lactose, maize starch, pregelatinised starch, gelatin, 

polysorbate 80, sodium starch glycolate at magnesium stearate.

Ano ang hitsura at nilalaman ng Frusene ng pack
Ang mga tabletang Frusene ay mga bilog na maputlang dilaw na tableta at available sa mga paltos na piraso ng 14 
na tableta. Ang iyong doktor ang magpapasya kung ilang tablet ang irereseta para sa iyo.
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