Ulotka

dol~ezona

do opakowania: Informaeja dla uiytkownika

Furosemide Kabi, 20 mg/2 mI, roztw6r do wstrzykiwaii
Furosemidum

Naleiy uwainie zapoznac si~ z tresci~ ulotki przed zastosowaniem Ieku, poniewai zawiera ona
informaeje waine dla paejenta.
Nalez-y zaehowae ty ulotky, aby w razie potrzeby moe j1} ponownie przeezytae.
W razie jakiehkolwiek w1}tpliwosei, nalez-y zwroeie siy do lekarza lub pielygniarki.
Lek ten przepisano seisle okreslonej osobie. Nie nalez-y go przekazywae innym. Lek moze
zaszkodzie innej osobie, nawetjesli objawy jej ehoroby S1} takie same.
Jesli u paejenta wyst1}pi1}jakiekolwiek objawy niepoz1}dane, w tym wszelkie objawy
niepoz1}dane niewymienione w ulotee, nalez-y powiedziee 0 tym lekarzowi lub pielygniaree.
Patrz punkt 4.

Spis tresci ulotki
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Co to jest Furosemide Kabi i w jakim eelu siy go stosuje
Informaeje wazne przed zastosowaniem leku Furosemide Kabi
J ak stosowae Furosemide Kabi
Mozliwe dzialania niepoz1}dane
Jak przeehowywae Furosemide Kabi
Zawaltose opakowania i inne informaeje

1.

Co to jest Furosemide Kabi i w jakim eelu

si~

go stosuje

Furosemide Kabi nalez-y do grupy lekow moezopydnyeh.
Furosemid zwiyksza ilose wytwarzanego przez organizm moezu.
Furosemid jest stosowany w eelu lagodzenia objawow spowodowanyeh zbyt duz1} ilosei1} plynow
w organizmie (obrzyki). Zbyt duza ilose plynow w organizmie moze bye spowodowana:
ehorobami serea,
ehorobami wll-troby,
ehorobami nerek.
Lekarz zaleea stosowanie furosemidu, jesli:
wymagane jest szybkie i skuteezne usuniyeie nadmiaru plynow;
paejent nie moze przyj1}e tego rodzaju leku doustnie lub w stanaeh naglyeh;
u paejenta wystypuje zbyt duzo plynu wokol sere a, plue, w1}troby lub nerek;
wyst1}pi bardzo wysokie eisnienie tytnieze, ktore moze prowadzie do stanow zagrozenia z-yeia
(przelom nadeisnieniowy).

2.

Informaeje waine przed zastosowaniem Ieku Furosemide Kabi

Kiedy nie stosowac Ieku Furosemide Kabi:
jesli paejent rna uezulenie na furosemid lub ktorykolwiek z pozostalyeh skladnikow tego leku
(wymienionyeh w punkeie 6);
jesli paejent rna uezulenie na antybiotyki sulfonamidowe;
w przypadku znaeznego odwodnienia (utrata znaeznej ilosei plynow, np. z powodu eiyzkiej
biegunki lub wymiotow);
w przypadku niewydolnosei nerek i niewydalania moezu, pomimo podania furosemidu;
w przypadku niewydolnosei nerek powstalej w wyniku zatrueia substanejami toksyeznymi dla
nerek lub wll-troby;

jesli u pacjenta stwierdzono bardzo male styzenie potasu lub sodu we krwi;
jesli pacjent znajduje siy w stanie spii!czki na skutek niewydolnosci wi!troby;
podczas karmienia piersii!.
W razie wi!tpliwosci zwii!zanych ze stosowaniem leku, nalei:y zwrocie siy do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzezenia i srodki ostroznosci
Przed rozpoczyciem stosowania leku Furosemide Kabi nalei:y omowie to z lekarzem lub pielygniarki!,
jesli:
wystypuji! zaburzenia oddawania moczu spowodowane zwyzeniem drog moczowych
(np. zwii!zane z powiykszeniem prostaty);
pacjent rna cukrzycy;
wystypuje niedocisnienie tytnicze lub stany naglego obnizenia cisnienia tytniczego (jest to
szczegolnie istotne u pacjentow ze zwyzeniem naczyn serca lub mozgu);
wystypuje choroba wi!troby (np. marskose);
wystypuji! choroby nerek (np. zespol nerczycowy);
pacjentjest odwodniony (utrata plynow z powodu ciyzkiej biegunki lub wymiotow), poniewaz
taki stan moze powodowae zapase lub zakrzepicy;
wystypuje dna moczanowa (bollub zapalenie stawow), spowodowana dui:ym styzeniem kwasu
moczowego (produkt metabolizmu) we krwi;
wystypuje choroba 0 podlozu zapalnym, nazywana toczniem rumieniowatym ukladowym;
wystypuji! zaburzenia sluchu;
stosowany jest sorbitol (zamiennik cukru dla pacjentow z cukrzyq);
stosowane Si! leki powoduji!ce zagrazaji!q i:yciu, nieregularni! czynnose serca (wydluzenie
odstypu QT);
pacjent przyjmuje lit;
wystypuje porfiria (choroba, w ktorej zaburzone jest wii!zanie tlenu przez krwinki czerwone
oraz pojawia siy fioletowe zabarwienie moczu);
wystypuje zwiykszona wrazliwose skory na swiatlo sloneczne (nadwrazliwose na swiatlo);
pacjentjest sportowcem - lek moze powodowae dodatni wynik testow antydopingowych;
pacjentjest osobi! w podeszlym wieku, przyjmuje inne leki mogi!ce powodowae obnizenie
cisnienia krwi lub wystypuji! u niego inne stany chorobowe, ktore wii!zi! siy z ryzykiem
obnizenia cisnienia krwi.
Podanie furosemidu wczesniakom moze bye przyczyni! powstania kamieni nerkowych lub wapnienia
nerek.
Jezeli ktorykolwiek z powyzszych stanow odnosi siy do pacjenta lekarz moze zmienie leczenie lub
zastosowae odpowiednii! kontroly.
Podczas stosowania leku Furosemide Kabi lekarz moze zalecie regularne oznaczanie styzenia cukru
lub kwasu moczowego we krwi. Moze rowniez zalecie monitorowanie styzenia podstawowych
elektrolitow, takichjak sod i potas, co rna szczeg6lne znaczenie w przypadku wymiotow lub biegunki.

Furosemide Kabi a inne leki
NaieZy powiedziee lekarzowi lub pielygniarce 0 wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a takie 0 lekach, kt6re pacjent planuje stosowae, rowniez lekach wydawanych
bez recepty. Jest to wazne, poniewaz niektolych lekow nie nalei:y stosowae jednoczesnie z lekiem
Furosemide Kabi.
Szczegolnie nalei:y poinformowae lekarza, jesli pacjent stosuje ktorykolwiek z nastypuji!cych lek6w:
Lit (stosowany w zaburzeniach nastroju) - jednoczesne stosowanie z furosemidem moze
powodowae nasilenie dzialania i dzialan niepozi!danych litu. Lekarz zaleci jednoczesne
stosowanie tylko w przypadku absolutnej koniecznosci oraz bydzie monitorowae styzenie litu
we krwi. W razie koniecznosci dostosuje dawky litu.
Rysperydon - stosowany w leczeniu niekt6rych psychoz.
Leki nasercowe, takie jak digoksyna - lekarz moze dostosowae dawky leku.
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Leki stosowane w leczeniu wysokiego cisnienia tytniczego, w tym diuretyki tiazydowe
(np. bendroflumetazyd lub hydrochlorotiazyd), inhibitory ACE (np. lizynopryl), antagonisci
angiotensyny II (np. losatian), poniewaz furosemid moze spowodowae zbyt duze obnizenie
cisnienia tytniczego. Lekarz moze dostosowae dawky furosemidu .
Leki zmniejszaj1!ce styzenie cholesterolu i lipid6w, takie jak fibraty, np. klofibrat, fenofibrat lub
bezafibrat, poniewaz dzialanie furosemidu moze bye nasilone.
Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, takie jak metformina i insulina, poniewaz moze wyst1!pie
zwiykszenie styzenia cukru we krwi.
Leki przeciwzapalne, w tym NLPZ (np. aspiryna i celekoksyb), poniewaz mog1! oslabiae
dzialanie furosemidu . Duze dawki lek6w przeciwb6lowych (salicylan6w) mog1! nasilae
dzialania niepoz1!dane furosemidu.
Leki przeciwzapalne i przeciwalergiczne, takie jak kortykosteroidy, karbenoksolon (stosowany
w leczeniu wrzod6w zol1!dka) lub leki przeczyszczaj1!ce, poniewaz stosowane jednoczesnie
z furosemidem wplywaj1! na styzenie sodu i potasu we krwi. Lukrecja wykazuje takie sarno
dzialanie jak karbenoksolon. Lekarz zaleci monitorowanie styzenia potasu we ktwi.
Leki podawane we wstrzykniyciach w czasie zabieg6w chirurgicznych, w tym tubokuraryna,
pochodne kurary i sukcynylocholina.
Chloralu wodzian (stosowany w zaburzeniach snu), poniewaz w pojedynczych przypadkach,
dOZylne podanie furosemidu w ci1!gu 24 godzin przed podaniem chloralu wodzianu moze
powodowae nagle zaczerwienienie twarzy, nadmierne pocenie siy, niepok6j, nudnosci,
podwyzszenie cisnienia tytniczego i przyspieszenie czynnosci serca. Z tego powodu nie zaleca
siy jednoczesnego stosowania furosemidu i chloralu wodzianu.
Fenytoina lub fenobarbital, stosowane w leczeniu padaczki, poniewaz dzialanie furosemidu
moze bye oslabione.
Teofilina, stosowana w leczeniu astmy, poniewaz furosemid moze nasilie jej dzialanie.
Antybiotyki, takie jak cefalosporyny, polimyksyny, aminoglikozydy lub chinolony oraz inne
leki zaburzaj1!ce czynnose nerek, takie jak leki immunosupresyjne, jodowe srodki kontrastuj1!ce,
foskarnet lub pentamidyna, poniewaz furosemid moze nasilae ich dzialanie.
Amfoterycyna B stosowana przez dlugi czas (stosowana w leczeniu zakazen grzybiczych).
Probenecyd (stosowany nefroprotekcyjnie z innymi lekami), poniewaz moze oslabiae dzialanie
furosemidu.
Organiczne zwi1!zki platyny (stosowane w leczeniu niekt6rych nowotwor6w), poniewaz
furosemid moze nasilae dzialania niepoz1!dane tych lek6w.
Metotreksat, stosowany w leczeniu niekt6rych nowotwor6w i ciyzkiego zapalenia staw6w,
poniewaz moze oslabiae dzialanie furosemidu.
Leki zwiykszaj1!ce cisnienie tytnicze (aminy presyjne), poniewazjednoczesne stosowanie
furosemidu moze oslabie ich dzialanie.
Aminoglutetymid, stosowany w celu hamowania wydzielania kOliykosteroid6w (w zespole
Cushinga), poniewaz moze nasilae dzialania niepoz1!dane furosemidu.
Karbamazepina, stosowana w leczeniu padaczki lub schizofrenii, poniewaz moze nasi lac
dzialania niepoz1!dane furosemidu.
Cyklosporyna, stosowana, aby zapobiec odrzuceniu przeszczepionego narz1!du, poniewaz
zwiyksza siy ryzyko wyst1!pienia dnawego zapalenia staw6w (bolesnose staw6w).
Leki wplywaj1!ce na czynnose serca, takie jak amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid, poniewaz
furosemid moze nasilie ich dzialanie.
Leki podawane we wstrzykniyciu przed badaniem rentgenowskim.

Furosemide Kabi z jedzeniem, piciem i alkoholem
Jedzenie nie wplywa na dzialanie tego leku, jesli lekjest podawany doZylnie. Podczas stosowania
furosemidu pacjent moze jese i pic jak dotychczas. Nie rna koniecznosci zmiany diety, chyba ze lekarz
zaleci inaczej.
Ci~za i karmienie piersi~
Furosemidu nie naleZy stosowae w okresie ci1!Zy, chyba ze jest to bezwzglydnie konieczne.
Jesli pacjentkajest w ci1!Zy lub karmi piersi1!, przypuszcza, ze moze bye w cil:)Zy lub gdy planuje miee
dziecko, powinna poradzie siy lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Furosemid moze przenikae z organizmu matki do dziecka.

PTiH/O14 1/00 111110 14

3

t-

Furosemid stosowany jest u kobiet w okresie cillZy tylko w przypadku absolutnej koniecznosci.
Nie naleZy stosowac leku Furosemide Kabi podczas karmienia piers ill.
Lek przenika do mleka ludzkiego.
Przed zastosowaniem kazdego leku naleZy poradzic siy lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdow i obslugiwanie maszyn
Furosemide Kabi moze oslabiac zdolnosc koncentracji. Nie naleZy prowadzic pojazdow ani
obslugiwac maszyn, poniewaz furosemid moze zaburzac zdolnosc koncentracji (patrz punkt 4.
"Mozliwe dzialania niepozlldane").
Furosemide Kabi zawiera sod
Lek zawiera mniej niz 1 mmol sodu (23 mg) w ampulce, co oznacza, ze lek uznaje siy za "wolny od
sodu".

3.

Jak stosowac Furosemide Kabi

Ten lek naleZy zawsze stosowac zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielygniarki. W razie wlltpliwosci
naleZy zwrocic siy do lekarza lub pielygniarki.
Furosemide Kabi podawany jest przez lekarza lub pielygniarky:
w powolnym wstrzykniyciu do Zyly (doZylnie) lub
w wyjl:).tkowych przypadkach do miysni (domiysniowo).
Lekarz okresli wlasciwll dawky, czas podania oraz dlugosc leczenia. Bydzie to zalezec od
wieku, masy ciala, historii choroby, innych lekow, ktore pacjent przyjmuje oraz rodzaju i nasilenia
choroby.

Zalecenia ogolne
Pozajelitowe podanie furosemidu jest wskazane w przypadku, gdy podawanie doustne jest
niemozliwe alba nieskuteczne (np. w przypadku zmniejszonego wchlanianiajelitowego) lub
gdy wymagane jest szybkie dzialanie.
W przypadku, kiedy stosuje siy podawanie pozajelitowe, zaleca siy mozliwie najszybszll zmiany
na podawanie doustne.
Aby osillgnllc optymalnll skutecznosc i zapobiec reakcjom wyrownawczym, na ogol
preferowane jest podawanie furosemidu w cillglej infuzji, zamiast w wielokrotnych
wstrzykniyciach, typu bolus.
Jesli cillgla infuzja furosemidu jest niemozliwa podczas kontynuacji leczenia po doraznym
podaniu jednego lub kilku wstrzykniyc, preferowane jest dOZylne podawanie malych dawek
w krotkich odstypach czasu (ok. 4 godziny), zamiast podawania dUZych dawek w dluzszych
odstypach czasu.
Dozylnie furosemid naleZy podawac w powolnym wstrzykniyciu lub infuzji . Nie wolno
podawac szybciej niz 4 mg na minuty, ani nie wolno mieszac z innymi lekami w jednej
strzykawce.
Dawkowanie
Dorosli
W przypadku braku koniecznosci zmniejszenia dawki (patrz ponizej), zalecana dawka
POczlltkowa dla doroslych i mlodzieZy w wieku powyzej 15 lat wynosi 20 mg do 40 mg
furosemidu podawanego dOZylnie (lub w wyjlltkowych przypadkach domiysniowo).
Maksymalna dawka rozni siy w zaleznosci od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie.
Jezeli wymagane jest zastosowanie wiykszej dawki, lekarz poda we wstrzykniyciu kolejnll
dawky wynoszllcll20 mg. Zazwyczaj kolejne dawki podaje siy co 2 godziny, az do uzyskania
pozlldanej utraty plynow.
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W niekt6rych przypadkach konieczne moze bye podanie wiykszej dawki poczi!tkowej Iub
podtrzymuji!cej, w zaleznosci od stanu pacjenta. Dawky ustala Iekarz. Jezeli wymagane Si! takie
dawki, moznaje podawae w cii!glej infuzji.
Dzieci i mIodziez (w wieku ponizej 18 Iat)
Doswiadczenia dotyczi!ce stosowania u dzieci i mIodzieZy Si! ograniczone. DOZylne podanie
furosemidu u dzieci i mIodzieZy w wieku ponizej 15 Iatjest zalecane tylko w wyji!tkowych
przypadkach.
Dawkowanie naleZy dostosowae do masy ciaIa, a zalecana dawka wynosi od 0,5 do 1 mg/kg masy
ciaia na doby, do maksymalnej calkowitej dawki dobowej wynoszi!cej 20 mg. NaieZy jak najszybciej
zmienie leczenie na podawanie doustne.
Pacjenci w podeszlym wieku
U pacjent6w w podeszlym wieku zazwyczaj stosowana dawka poczi!tkowa wynosi 20 mg na doby.
Dawky mozna stopniowo zwiykszae, az do osii!gniycia pozi!danej utraty plyn6w.
Zmniejszenie masy ciaia spowodowane utrati! plyn6w nie powinno bye wiyksze niz 1 kg masy ciaia na
doby.
Jezeli istnieje koniecznose przedluzonego stosowania leku Furosemide Kabi, lekarz zaleci rozpoczycie
podawania doustnego (tabletki) tak szybko, jak to mozliwe.
Zastosowanie wicrkszej niz zalecana dawki leku Furosemide Kabi
Jesli pacjent obawia siy, ze otrzymal zbyt duzi! dawky leku, powinien natychmiast poinformowae 0
tym lekarza.
Objawy przedawkowania furosemidu to: suchose biony sluzowej jamy ustnej, zwiykszone pragnienie,
nieregularna czynnose serca, zaburzenia nastroju, kurcze lub b61 miysni, nudnosci lub wymioty,
wyji!tkowe zmyczenie lub osiabienie, siabo wyczuwalne tytno lub utrata apetytu.
Pominicrcie zastosowania leku Furosemide Kabi
Jesli pacjent obawia siy, ze pominiyto wstrzykniycie, powinien porozmawiae z lekarzem Iub
pielygniarki!.
W razie jakichkolwiek dalszych wi!tpliwosci zwii!zanych ze stosowaniem tego leku, naleZy zwr6cie
siy do lekarza lub pielygniarki.

4.

Mozliwe dzialania

niepoz~dane

Jak kazdy lek, lek ten moze powodowae dzialania niepozi!dane, chociaz nie u kazdego one wysti!pii!.
Podczas Ieczenia furosemidem mogi! wysti!pie nastypuji!ce dzialania niepozi!dane:
Czcrsto (mog~ dotyczyc mniej niz 1 na 10 pacjentow):
encefalopatia wi!trobowa u pacjent6w z niewydolnoscii! wi!troby (objawy obejmuji! zaniki
pamiyci, drgawki, zmiany nastroju, spii!czky).
Niezbyt czcrsto (mog~ dotyczyc mniej niz 1 na 100 pacjentow):
wysypki sk6rne (w tym swii!d, zaczerwienienie, zluszczanie), skionnose do powstawania
siniak6w lub zwiykszenie wrazliwosci sk6ry na swiatio sioneczne;
zmiany dotyczi!ce krwinek, mog~ce doprowadzie do zaburzen krzepniycia (ze zwiykszonym
ryzykiem wysti!pienia krwawien);
gluchota (czasami nieodwracalna).
Rzadko (mog~ dotyczyc mniej niz 1 na 1000 pacjentow):
nudnosci lub wymioty, biegunka, zaparcie, utrata apetytu, dyskomfOli w jamie ustnej i zoli!dku;
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zaburzenia sluchu (czystsze u pacjent6w z niewydolnosci~ nerek) i szum uszny (dzwonienie
w uszach);
anafilaksja, ciyzka reakcja alergiczna, mog~ca bye przyczyn~ wysypki, obrzyku, trudnosci
w oddychaniu i utraty przytomnosci - w takim przypadku naleZy natychmiast skontaktowae siy
z lekarzem;
uszkodzenie nerek (sr6dmi~zszowe zapalenie nerek);
bardzo mala ilose krwinek bialych we krwi (co moze powodowae zagrazaj~ce Zyciu zakazenia)
- w takim przypadku naleZy natychmiast skontaktowae siy z lekarzem;
zaburzenia miysni, w tym kurcze miysni n6g lub oslabienie miysni;
bollub dyskomfOli w miejscu wstrzykniycia (szczeg6lnie po wstrzykniyciu domiysniowym);
mozliwose wyst~pienia lub zaostrzenia stanu zapalnego, nazywanego toczniem rumieniowatym;
nieprawidlowe wyniki badan krwi (zmiana styzenia substancji podobnych do tluszczow we
krwi);
uczucie drytwienia lub mrowienia, uczucie wirowania (zawroty glowy);
wysoka temperatura ciala;
niewyrazne widzenie, spl~tanie, sennose;
suchose blony sluzowej jamy ustnej .
Bardzo rzadko (mog~ dotyczye mniej nii 1 na 10 000 pacjentow):
ciyzkie zaburzenia miysni, w tym drzenie, skurcz i kurcze miysni (nazywane rowniez tyZyczk~);
zmiany dotycz~ce krwinek mog~ce doprowadzie do niedokrwistosci i zmniejszenia odpornosci
na zakazenia;
zapalenie trzustki, powoduj~ce silny b61 w nadbrzuszu.
CzC(stose nieznana (nie moie bye okreslona na podstawie dostC(pnych danych):
zespol Stevensa-Johnsona (tworzenie siy pycherzy i zluszczanie skory wokol warg, oczu, jamy
ustnej, nosa oraz narz~dow pkiowych, objawy grypopodobne, gor~czka);
toksyczne maltwicze oddzielanie siy naskorka (spelzanie dUZych powierzchni naskorka,
z odsloniyciem skory wlasciwej);
ostra uogolniona wysypka krostkowa (ostra gor~czkowa wysypka polekowa, tak zwany zespol
AGEP);
wysypka polekowa z eozynofili~ i objawami ogolnymi (tak zwany zespol DRESS);
zawroty glowy, omdlenie i utrata przytomnosci (na skutek niedocisnienia objawowego).
Mog~ wyst~pie

rowniei nastC(puj~ce dzialania niepoi~dane
Obnizone cisnienie tytnicze powoduj~ce omdlenie lub zawroty glowy, mog~ce rowniez bye
przyczyn~ uczucia ucisku w glowie, bolu stawow, powstawania zakrzep6w krwi lub zapasci

kr~zeniowej (wstrz~su).

Male styzenie potasu we krwi, mog~ce bye przyczyn~ oslabienia miysni, mrowienia
i drytwienia, niewielkich trudnosci w poruszaniu czysciami ciala, wymiotow, wzdycia, zaparcia,
zwiykszonego wydalania moczu, nasilonego pragnienia, wolnej lub nieregularnej czynnosci
serca. Zaburzenia te wystypuj~ czysciej u pacjentow z innymi chorobami, np. zaburzeniami
czynnosci w~troby lub serca, w przypadku stosowania diety z mal~ ilosci~ potasu lub
przyjmowania innych lekow (patrz podpunkt "Furosemide Kabi a inne leki"). Znaczna utrata
potasu moze doprowadzie do przemijaj~cego zahamowania motorykijelit lub do zaburzen
swiadomosci, w tym do utraty przytornnosci w skrajnych przypadkach. Lekarz moze zalecie
przeprowadzanie regularnych badan krwi oraz stosowanie suplement6w potasu.
Male styzenie sodu, wapnia i magnezu we krwi, spowodowane ich zwiykszonym wydalaniem
z moczem. Male styzenie sodujest przyczyn~ zaburzen koncentracji, kurcz6w lydek, utraty
apetytu, oslabienia, sennosci, wymiotow i spl~tania. Male styzenie wapnia moze bye przyczyn~
bolesnych kurczow miysni. Bolesne kurcze miysni oraz zaburzenia rytmu serca mog~ bye
rowniez spowodowane malym styzeniem magnezu we krwi.
Dna moczanowa - mozliwose wyst~pienia lub nasilenia.
Zaburzenia oddawania moczu - mozliwose nasilenia zaburzen.
Cukrzyca - mozliwose wyst~pienia lub nasilenia.
Zaburzenia czynnosci w~troby lub zmiany dotycz~ce krwi, mog~ce bye przyczyn~ wyst~pienia
zohaczki (zaZ6kenie sk6ry, ciemne zabarwienie moczu, zmyczenie).
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Zmniejszenie objytosci wewni!trznaczyniowej, zwlaszcza u os6b w podeszlym wieku, mogi!ce
w przypadku znacznej utraty plyn6w spowodowac zagyszczenie krwi ze sk!onnoscii! do
powstawania zakrzep6w.
U dzieci urodzonych przedwczesnie moze dojsc do wytworzenia kamieni nerkowych lub
wapnienia nerek.
Mozliwosc utrzymania droznego przewodu miydzy tytnici! prucni! a aOlii! u wczesniak6w
(przew6d ten jest otwmiy u nienarodzonych dzieci) .

Zglaszanie dzialan niepoz~danych
Jesli wysti!pii!jakiekolwiek objawy niepozi!dane, w tym wszelkie objawy niepozi!dane niewymienione
w ulotce, naleiy powiedziec 0 tym lekarzowi, farmaceucie lub pielygniarce. Dzialania niepozi!dane
mozna zglaszac bezposrednio do
Departamentu Monitorowania Niepozi!danych Dzialan Produkt6w Leczniczych
Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych
AI. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
tel.: + 48224921 301
faks: + 48224921309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzialania niepozi!dane mozna zg!aszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dziyki zglaszaniu dzialan niepozi!danych mozna bydzie zgromadzic wiycej informacji na temat
bezpieczenstwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywac Furosemide Kabi
Lek naleiy przechowywac w miejscu niewidocznym i niedostypnym dla dzieci .
Nie stosowac tego leku po uplywie terminu waznosci zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin waznosci oznacza ostatni dzien podanego miesii!ca.
Przechowywac ampulki w opakowaniu zewnytrznym w celu ochrony przed swiatlem.
Lek6w nie naleiy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemnik6w na odpadki. Naleiy
zapytac fmwaceuty, jak usuni!c leki, kt6rych siy juz nie uiywa. Takie postypowanie pomoze
chronic srodowisko.

6.

Zawartosc opakowania i inne informacje

Co zawiera Furosemide Kabi
Substancji! czynni! leku jest furosemid.
Pozostale skladniki to: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwan.
Jak wygl~da Furosemide Kabi i co zawiera opakowanie
Furosemide Kabi to przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztw6r.
Opakowanie moze zawierac 5, 50 lub 100 ampulek po 2 ml ze szkla oranzowego, zawieraji!cych
Furosemide Kabi, 20 mg/2 ml, roztw6r do wstrzykiwan.
Podmiot odpowiedzialny i wytworca
Podmiot odpowiedzialny:
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0 .
AI. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
Wytworca:
LABESFAL - Laborat6rios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
Portugalia
PT/H/O141 100 I/lIIO 14
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W celu uzyskania bardziej szczeg6lowych informacj i naleZy zwr6ci6 siy do podmiotu
odpowiedzialnego:
Fresenius Kabi Polska Sp. z 0.0.
AI. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. + 48 22 345 67 89
Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach czlonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego pod nastypuj!,!cymi nazwami:
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Polska
Portugalia
Slowacja
Wielka Brytania

Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml oplossing voor injectie / solution
injectable / Injektionslosung
Furosemid Kabi 20 mg/2 ml, injekcnf roztok
Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml injektioneste, liuos
Furosemide Kabi 20 mg/2 ml, solution injectable
Furosemida Fresenius Kabi 20 mg/2 ml soluci6n inyectable
Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml oplossing voor injectie
Furosemide 20mg/2ml solution for injection
Furosemide Kabi
Furosemida Fresenius Kabi 20mg/2ml soluyao injectavel
Furosemid Kabi 20 mg/2 ml, injekcny roztok
Furosemide 20mg/2ml solution for injection

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16.02.2018 r.
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Informacje przeznaczone wyhl,cznie dla fachowego personelu medycznego:
Spos6b podawania:
Dozylnie furosemid naleZy podawac powoli, nie szybciej niz 4 mg na minuty, Nie naleZy podawac
innych lek6w w tej samej strzykawce.
Podanie domiysniowe furosemidu musi byc ograniczone jedynie do wyj!!tkowych przypadk6w, kiedy
niemozliwe jest doustne lub dOZylne podanie leku. NaleZy zaznaczyc, ze podanie domiysniowe nie jest
odpowiednie w stanach ostrych, takichjak obrzyk pillc.
Zalecana dawka pocz!!tkowa dla doroslych i mlodzieZy w wieku powyzej 15 lat wynosi 20 mg do
40 mg (1 lub 2 ampulki), podawana dOZylnie (Iub w szczeg6lnych przypadkach domiysniowo). Dawka
maksymalna zaleZy od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Jezeli wymagane jest zastosowanie
wiykszej dawki, naleZy j!! zwiykszac jednorazowo 0 20 mg i nie podawac czysciej niz co 2 godziny.
U pacjent6w doroslych maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 1500 mg furosemidu.

Niezgodnosci farmaceutyczne:
Furosemid Kabi moze byc mieszany z obojytnymi i slabo zasadowymi roztworami,
7-10, takimijak 0,9% roztw6r sodu chlorku i roztw6r Ringera z mleczanami.

0

pH wynosz!!cym

Z powodu ryzyka wytr!!cenia siy, nie naleZy mieszac furosemidu z silnie kwasowymi roztworami (pH
mniejsze niz 5,5), takimijak roztwory zawieraj!!ce kwas askorbinowy, noradrenaliny i adrenaliny.
Nie naleZy stosowac roztworu z widocznymi zanieczyszczeniami.
Lek przeznaczony jest do jednorazowego stosowania, niewykorzystany roztw6r naleZy usun!!c.
Okres waznosci leku:
3 lata
Okres waznosci po otwarciu:
Po otwarciu lek naleZy zuzyc natychmiast.
Okres waznosci po rozcienczeniu:
Chemiczna i fizyczna stabilnosc leku utrzymuje siy przez 24 godziny, w temperaturze 25°C,
w warunkach ochrony przed swiatlem.
Ze wzglyd6w mikrobiologicznych, lek naleZy zUZyc natychmiast. Jezeli lek nie zostanie natychmiast
wykorzystany, w6wczas za czas i warunki przechowywania leku przed jego zastosowaniem
odpowiada uZytkownik. Leku nie naleZy przechowywac dhlzej niz 24 godziny w temperaturze od 2 do
goC, chyba ze zostal rozcienczony w kontrolowanych i zwalidowanych aseptycznych warunkach.

Dyrektor
:, .. \:-Jleczenstwa Fa
Fresenius \<ab

Malgorzata Czekierda-!(Il, r;., '
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