
Furosemid 

40 mg  tablett  

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar 

använda detta läkemedel. 

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. 

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. 

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de 

uppvisar symtom som liknar dina. 

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.  

I denna bipacksedel finner du information om:  

1. VAD FUROSEMID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

2. INNAN DU ANVÄNDER FUROSEMID  

3. HUR DU ANVÄNDER FUROSEMID  

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 

5. HUR FUROSEMID SKA FÖRVARAS 

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

1. VAD FUROSEMID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS 

FÖR 

  

Furosemid är ett urindrivande medel (diuretikum) som är snabbverkande och som kraftigt 

ökar urinutsöndringen. Detta ger även blodtryckssänkning. Den urindrivande effekten märks 

efter ½-1 timme, når sitt maximum efter 1-2 timmar och försvinner efter 4-6 timmar. Effekten 

på blodtrycket varar något längre. 

Furosemid används vid olika typer av sjukdomstillstånd som orsakar vätskeansamling och 

svullnad i vävnaden (ödem) samt vid högt blodtryck. 

 

 

2. INNAN DU ANVÄNDER FUROSEMID  

Använd inte Furosemid  

- om du är allergisk (överkänslig) mot furosemid eller liknande ämnen (sk sulfonamider) eller 

något av övriga innehållsämnen i Furosemid. 



- om du har svår lever- eller njurskada. 

Var särskilt försiktig med Furosemid:  

I början av behandlingen, vid höga doser och/eller vid samtidig användning av digitalis är 

risken för kaliumbrist särskilt stor. Saltfattig kost måste undvikas och kaliumbrist bör 

förebyggas. Rådgör med läkaren innan behandling med Furosemid påbörjas. 

Furosemid kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret 

försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat 

allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i 

halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man 

via blodprov kan utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då 

informerar om din medicinering. 

Intag av andra läkemedel 

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, 

även receptfria sådana. 

Vissa medel vid bakterie- och virusinfektioner (gentamicin), vissa medel vid hjärtsjukdomar 

(ACE-hämmare, digitalisglykosider, sotalol), vissa medel mot inflammationer och reumatism 

(NSAID) och vissa lugnande medel (litium) kan påverka eller påverkas av behandlingen med 

Furosemid Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. 

Graviditet och amning 

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Furosemid 

under graviditet. 

Risk finns att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furosemid under amning 

annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att 

mjölkmängden kan minska. 

Körförmåga och användning av maskiner 

Furosemid påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner. 

Viktig information om något innehållsämne i Furosemid  

Furosemid innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare 

innan du tar denna medicin. 

 

 

3. HUR DU ANVÄNDER FUROSEMID  



  

 

Använd alltid Furosemid enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal 

om du är osäker. 

 

Vanlig dos för vuxna: Ödem: ½ - 1 tablett på morgonen. Ibland kan högre dygnsdos behövas 

och i så fall delar man upp denna på 2-3 doser dagligen.  

Högt blodtryck: ½ - 2 tabletter dagligen. 

 

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. 

Om du har tagit för stor mängd av Furosemid  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller 

Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning. 

Om du har glömt att ta Furosemid  

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. 

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR 

Liksom alla läkemedel kan Furosemid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte 

få dem. 

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Minskad blodvolym. Kaliumbrist, 

vilket kan behöva behandlas med kaliumtabletter. För låg halt av klor, natrium, magnesium 

och kalcium. Överskott av urinsyra i blodet. 

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Illamående, kräkningar och 

diarré. 

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Njurinflammation. Förändringar i 

blodbilden, som t  ex agranulocytos. Hudreaktioner såsom klåda, nässelutslag, fjällning, 

rodnad och inflammation i huden, små blödningar i hud och slemhinnor. Kärlväggs-

inflammation, förhöjd blodsockerhalt. Ringning i öronen med yrsel. Nedsättning av hörseln, 

vilket försvinner då medicineringen upphör. Överkänslighet mot solljus. I enstaka fall har 

gallstopp (kolestas), förändringar i lever och inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) 

inträffat. 

Avbryt behandlingen och kontakta omedelbart läkare om du får: 



- en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med 

lokala infektionssymtom t ex ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, så att 

man via blodprov kan utesluta brist på vita blodkroppar (agranulocytos) se ”Var särskilt 

försiktig med Furosemid”. 

- hudutslag. 

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i 

denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 

5. HUR FUROSEMID SKA FÖRVARAS 

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. 

 

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. 

 

Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter ”Utg.dat.:”. 

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.  

 

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur 

man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.  

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Innehållsdeklaration  

- Den aktiva substansen är furosemid. En tablett innehåller 40 mg furosemid. 

- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 59,93 mg, mikrokristallin cellulosa, 

natriumstärkelseglykolat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat. 

 

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar  

Vit, rund, kupad tablett med delskåra. Diameter 7 mm. 

Tryckförpackning (PVC/aluminium) 100 och 100 x 1 tabletter (endos). 

Plastburk (HDPE) 500 tabletter (endast för dosdispensering och sjukhusbruk).  

Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-05-02 


