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Crandozix 20, 40, 80

(Size: 210 x 160 mm)

(Tablets)

ComPoSitioN:
Each tablet of Crandozix 20 contains: Furosemide 20mg.
Each tablet of Crandozix 40 contains: Furosemide 40mg.
Each tablet of Crandozix 80 contains: Furosemide 80mg.
CliNiCal PHaRmaCology:
It has been demonstrated that furosemide inhibits primarily the absorption of sodium and chloride not
only in the proximal and distal tubules but also in the loop of Henle. The high degree of efficacy is
largely due to the unique site of action on the distal tubule.
The onset of diuresis following oral administration is within 1 hour. The peak effect occurs within the
first or second hour. The duration of diuretic effect is 6 to 8 hours.
iNDiCatioNS:
edema: Furosemide is indicated in adults and pediatric patients for the treatment of edema associated
with congestive heart failure, cirrhosis of the liver and renal disease, including the nephrotic syndrome.
Hypertension: Oral Furosemide may be used in adults for the treatment of hypertension alone or in
combination with other antihypertensive agents. Hypertensive patients who cannot be adequately
controlled with thiazides will probably also not be adequately controlled with Furosemide alone.
CoNtRaiNDiCatioNS:
Furosemide is contraindicated in patients with anuria and in patients with a history of hypersensitivity
to furosemide.
WaRNiNgS:
In patients with hepatic cirrhosis and ascites, Furosemide therapy is best initiated in the hospital. In
hepatic coma and in states of electrolyte depletion, therapy should not be instituted until the basic condition
is improved. Supplemental potassium chloride and, if required, an aldosterone antagonist are helpful
in preventing hypokalemia and metabolic alkalosis.
If increasing azotemia and oliguria occur during treatment of severe progressive renal disease,
Furosemide should be discontinued.
PReCaUtioNS:
Excessive diuresis may cause dehydration and blood volume reduction with circulatory collapse and
possibly vascular thrombosis and embolism, particularly in elderly patients. As with any effective
diuretic, electrolyte depletion may occur during Furosemide therapy, especially in patients receiving
higher doses and a restricted salt intake. Hypokalemia may develop with Furosemide when cirrhosis
is present, or during concomitant use of corticosteroids, ACTH, licorice in large amounts, or prolonged
use of laxatives. Digitalis therapy may exaggerate metabolic effects of hypokalemia, especially
myocardial effects.
DRUg iNteRaCtioNS:
- Furosemide may increase the ototoxic potential of aminoglycoside antibiotics, especially in the
presence of impaired renal function.
- Furosemide should not be used concomitantly with ethacrynic acid because of the possibility of ototoxicity.
Patients receiving high doses of salicylates concomitantly with Furosemide, as in rheumatic disease,
may experience salicylate toxicity at lower doses because of competitive renal excretory sites.
- There is a risk of ototoxic effects if cisplatin and Furosemide are given concomitantly.
- Furosemide has a tendency to antagonize the skeletal muscle relaxing effect of tubocurarine and
may potentiate the action of succinylcholine.
- Furosemide combined with angiotensin converting enzyme inhibitors or angiotensin II receptor
blockers may lead to hypotension and deterioration in renal function.
- An interruption or reduction in the dosage of Furosemide, angiotensin converting enzyme inhibitors,
or angiotensin receptor blockers may be necessary.
- Concomitant use of cyclosporine and Furosemide is associated with increased risk of gouty arthritis
secondary to Furosemide -induced hyperurecemia.
PRegNaNCy:
Pregnancy Category C: Furosemide should be used during pregnancy only if the potential benefit
justifies the potential risk to the fetus.
Treatment during pregnancy requires monitoring of fetal growth because of the potential for higher
birth weights.
Nursing mothers: Because it appears in breast milk, caution should be exercised when Furosemide
is administered to a nursing mother. Furosemide may inhibit lactation.
aDveRSe ReaCtioNS:
gastrointestinal System Reactions:
Hepatic encephalopathy in patients with hepatocellular insufficiency, pancreatitis, jaundice (intrahepatic
cholestatic jaundice), increased liver enzymes, anorexia, nausea, vomiting.
Systemic Hypersensitivity Reactions:
Severe anaphylactic or anaphylactoid reactions (e.g. with shock), systemic vasculitis and interstitial nephritis.

Central Nervous System Reactions:
Tinnitus, hearing loss, paresthesias, vertigo, dizziness, headache and blurred vision.
Hematologic Reactions:
Aplastic anemia, thrombocytopenia, agranulocytosis, hemolytic anemia, leucopenia, eosinophilia.
Dermatologic-Hypersensitivity Reactions:
Toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson Syndrome, erythema multiforme, purpura, photosensitivity,
rash, pruritus, urticaria.
Cardiovascular Reaction:
- Orthostatic hypotension may occur and be aggravated by alcohol, barbiturates or narcotics.
- Increase in cholesterol and triglyceride serum levels
DoSage & aDmiNiStRatioN:
1. edema:
Therapy should be individualized according to patient response to gain maximal therapeutic response
and to determine the minimal dose needed to maintain that response.
Adults
The usual initial dose of Furosemide is 20 to 80 mg given as a single dose. Ordinarily a prompt diuresis
ensues. If needed, the same dose can be administered 6 to 8 hours later or the dose may be
increased. The dose may be raised by 20 or 40 mg and given not sooner than 6 to 8 hours after the
previous dose until the desired diuretic effect has been obtained. The individually determined single
dose should then be given once or twice daily (eg, at 8 am and 2 pm). The dose of Furosemide may
be carefully titrated up to 600 mg/day in patients with clinically severe edematous states.
Geriatric patients:
In general, dose selection for the elderly patient should be cautious, usually starting at the low of the
dosing range.
Pediatric patients:
The usual initial dose of oral Furosemide in pediatric patients is 2 mg/kg body weight, given as a single
dose. If the diuretic response is not satisfactory after the initial dose, dosage may be increased by 1
or 2 mg/kg no sooner than 6 to 8 hours after the previous dose. Doses greater than 6 mg/kg body
weight are not recommended. For maintenance therapy in pediatric patients, the dose should be
adjusted to the minimum effective level.
2. Hypertension:
Therapy should be individualized according to the patient's response to gain maximal therapeutic
response and to determine the minimal dose needed to maintain the therapeutic response.
Adults:
The usual initial dose of Furosemide for hypertension is 80 mg, usually divided into 40 mg twice a day.
Dosage should then be adjusted according to response. If response is not satisfactory, add other
antihypertensive agents.
Geriatric patients:
In general, dose selection and dose adjustment for the elderly patient should be cautious, usually
starting at the low of the dosing range.
oveRDoSage:
The principal signs and symptoms of overdose with Furosemide are dehydration, blood volume reduction,
hypotension, electrolyte imbalance, hypokalemia and hypochloremic alkalosis and are extensions of
its diuretic action.
Treatment of overdosage is supportive and consists of replacement of excessive fluid and electrolyte
losses. Serum electrolytes, carbon dioxide level and blood pressure should be determined frequently.
Adequate drainage must be assured in patients with urinary bladder outlet obstruction (such as prostatic
hypertrophy).
Hemodialysis does not accelerate furosemide elimination.
PaCkagiNg:
20 tablets in tow blisters inside a carton box with a leaflet.
StoRage:
Store at 25 C°, excursions permitted to (15 – 30) C°, keep away from children.
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tHiS iS a meDiCameNt

– A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to
instructions is dangerous for you.
– Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and the instructions of the
pharmacist who sold the medicament.
– The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
– Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
– Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
– Keep medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra medica Pharmaceutical Industries: Sydnaia – Damascus – Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net
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كراندوزيكسس ٨٠ ،٤٠ ،٢٠

(مضسغوطات)

التركيب:
كل مضسغوطةكراندوزيكسص  ٢٠تحتوي على فوروسسيميد  ٢٠ملغ.
كل مضسغوطةكراندوزيكسص  ٤٠تحتوي على فوروسسيميد  ٤٠ملغ.
كل مضسغوطةكراندوزيكسص  ٨٠تحتوي على فوروسسيميد  ٨٠ملغ.
آالية التأاثير الدوائية:
يثبط فوروسسيميد عود امتصساصص الصسوديوم والكلوريد ،في النبيبات القريبة والبعيدة وعروة هنلى .تعزى الفعالية العÓجية العالية نتيجة
تأاثيره على النبيب البعيد ،يبدأا تأاثيره خÓل سساعة ويصسل للتأاثير الذروي خÓل السساعة اأ’ولى أاو الثانية .مدة تأاثيره المدرة  ٨-٦سساعات.
ا’سستطبابات (َدَواِعي ا’سْسِتْعمال):
الوذمة :يسستعمل كراندوزيكسص عند اأ’طفال والكبار (البالغين) لمعالجة الوذمة المرافقة لقصسور القلب ا’حتقاني ،أاو تشسمع الكبد ،أاو
اأ’مراضص الكلوية بما فيها المتÓزمة النفرونية.
ارتفاع الضسغط الشسرياني :يسستعمل كراندوزيكسص عند الكبار (البالغين) لمعالجة ارتفاع الضسغط الشسرياني لوحده أاو مشساركة مع اأ’دوية
اأ’خرى الخافضسة للضسغط .و يسستعمل لمعالجة مرضسى ارتفاع الضسغط الشسرياني الذين ’ يسستجيبون على التيازيدات على نحو كافٍ.
مضسادات ا’سستطباب:
يمنع اسستعمال هذا الدواء عند المصسابين باْنِقطاع الَبول والمتحسسسسين نحو الفوروسسيميد.
التحذيرات:
يفضسل أان يبدأا العÓج بالفوروسسيميد في المشسفى عند مرضسى تشسمع الكبد والحبن ،أاما مرضسى السسبات الكبدي وفي الحا’ت المنضسبطة
للكهارل ،يجب عدم البدء بالفوروسسيميد حتى يتم تحسسن الحالة حيث يعطى كلوريد البوتاسسيوم ،وفي حال الضسرورة يعد معاكسص
اأ’لدوسستيرون مسساعدا ً للوقاية من نقصص بوتاسسيوم الدم والقÓء ا’سستقÓبي .يجب إايقاف المعالجة بالفوروسسيميد في حال فرط آازوت الدم
أاو شسح البول خÓل معالجة المرضص الكلوي المترقي.
ا’حتياطات:
قد يسسبب اإ’درار المفرط التجفاف ونقصص حجم الدم مع وهط دوراني وربما خثار وعائي محيطي و انصسمام .ومع التأاثير المدر البولي ،قد
تنضسب الكهارل خÓل المعالجة بالفوروسسيميد ’ ،سسيما عند المرضسى المعالجين بجرعات عالية منه مع تحديد مدخول الملح .قد يتطور
نقصص بوتاسسيوم الدم في حال اإ’صسابة بالتشسمع الكبدي ،أاو المعالجة المتزامنة مع السستيروئيدات القشسرية ،أاو الحاثة القشسرية الكظرية ،أاو
تناول كميات كبيرة من ِعْرُق ال tسسوسص ،أاو ا’سستعمال المديد للملينات .قد تفاقم المعالجة بالديجيتال التأاثيرات ا’سستقÓبية لنقصص
بوتاسسيوم الدم ،و ’سسيما التأاثيرات القلبية.
التداخÓت الدوائية:
 قد يزيد الفوروسسيميد من احتمال السسمية اأ’ذنية لأÓمينوغليكوزيدات ،و ’ سسيما في حال ا’صسابة بمرضص كلوي. يجب عدم ا’سستعمال المتواقت مع حمضص اإ’يثاكرينيك بسسبب احتمال السسمية اأ’ذنية. المرضسى المعالجين بجرعات عالية من السساليسسيÓت كما عند مرضسى الداء الروماتويدّي ،قد يعانوا من سسمية الجرعات المنخفضسة منالسساليسسيÓت بسسبب التنافسص على مقرات ا’طراح.
 ثمة خطر من السسمية اأ’ذنية في حال مشساركة الفوروسسيميد مع السِسي ْسسبÓتين. قد يميل الفوروسسيميد لمعاكسسة الفعل المرخي العضسلي الهيكلي للتوبوكورارين وقد يعزز فعل ال َسسكسسينيُل الكولين. إان مشساركة الفوروسسيميد مع مثبطات اإ’نزيم المحول لَأْÓنِجيوتنسسين أاو مع حاصسرات مسستقبل اَأ’ْنِجيوَتْنسسين قد يسسبب نقصص ضسغط الدموتدهور وظيفة الكلية .لذا من الضسروري أان توقف أاو تنقصص جرعة الفوروسسيميد ،أاو مثبطات اإ’نزيم المحول لَأْÓنِجيوَتْنسسين أاو حاصسرات
مسستقبل اَأ’ْنِجيوَتْنسسين.
 إان ا’سستعمال المتواقت للفوروسسيميد مع السسيكلوسسبورين يترافق مع زيادة خطر التهاب المفاصسل النقرسسي التالي لفرط حمضص البولبالدم المحرضص باسستعمال الفوروسسيميد.
الحمل:
ينتمي هذا الدواء للفئة  .Cيجب أان يسستعمل الفوروسسيميد خÓل الحمل في حال تغلبت منافعه على مخاطره على الجنين.
تتطلب المعالجة أاثناء الحمل مراقبة نمو الجنين بسسبب احتمال حدوث أاوزان زائدة للولدان.
اإلرضساع :بسسبب ظهور الدواء في حليب المرضسع ،لذا يجب الحذر من إاعطائه لأÓم المرضسع .وإان الفوروسسيميد يثبط اإ’رضساع.
التأاثيرات الجانبية:
قد يسسبب الدواء أاحد التأاثيرات الجانبية النادرة التالية:
 -هضسمية :عند المصسابين بقصسور كبدي قد يحدث اعتÓل دماغي كبدي  ،يرقان ،التهاب بنكرياسص ،زيادة اإ’نزيمات الكبدية ،قمه ،غثيان ،إاقياء.
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 تفاعÓت فرط حسساسسية جهازي :تفاعÓت تأاقانية ،التهاب أاوعية ،التهاب كلية خÓلي. عصسبية مركزية :طنين ،نقصص سسمع ،مذل حسسي ،دوخة ،صسداع ،تغيم رؤوية. دموية :فقر دم ’ تنسسجي ،قلة صسفيحات ،قلة محببات ،فقر دم انحÓلي ،قلة البيضص ،قلة الحمضسات. تفاعÓت فرط التحسسسس الجلدي :النخر الَبشْسَروِsي التسسtمِمّي ،متÓزمة سستيفن جونسسون ،حمامى متعددة اأ’شسكالُ ،فْرُفِرuيةَ ،تَح tسسسٌصضَسوئِّي ،طفح ،حكة ،شسرى.
 قلبية وعائية :هبوط ضسغط انتصسابي قد يتفاقم باسستعمال الكحول أاو الباربيتيورات أاو المخَuدرات. قد تزيد مسستويات الكوليسستيرول أاو الشسحوم الثÓثية.الجرعة وطريقة ا’سستعمال:
 .١الوذمة:
تحدد الجرعة حسسب اسستجابة المريضص للحصسول على ا’سستجابة العظمى ،وتحدد الجرعة اَأ’ْدنَى المطلوبة للمحافظة على ا’سستجابة.
 البالغين (الكبار) :جرعة البدء  ٨٠- ٢٠ملغ تعطى جرعة واحدة .حيث تحرضص على اإ’درار بشسكل فوري .عند الحاجة ،يمكنإاعطاء الجرعة نفسسها بعد  ٨-٦سساعات أاو يمكن أان ترفع الجرعة بنسسبة  ٢٠أاو  ٤٠ملغ بعد  ٨-٦سساعات من الجرعة السسابقة حتى
الحصسول على التأاثير المدر المرغوب .الجرعة الفردية الشسخصسية يجب أان تعطى مرة واحدة أاو مرتين ( ٨صسباحًا و  ٢بعد الظهر) .يمكن
معايرة الفوروسسيميد بعناية حتى  ٦٠٠ملغ/يوميًا عند المرضسى المصسابين بالحا’ت الوذمية الشسديدة سسريرياً.
 المسسنين :عمومًا ،يتم اختيار الجرعة بحذر ،يبدأا عادة بمجال جرعة منخفضسة. األطفال :الجرعة البدئية اأ’ولية الفموية من الفوروسسيميد  ٢ملغ/كغ من وزن الجسسم ،كجرعة مفردة .إاذا كانت ا’سستجابة غير كافيةعلى الجرعة البدئية ،تزاد بنسسبة  ٢-١ملغ/كغ ولكن بعد  ٨-٦سساعات من الجرعة السسابقة ’ .يوصسى بإاعطاء أاكثر من  ٦ملغ/كغ .من
أاجل معالجة الصسيانة عند اأ’طفال ،يجب ضسبط الجرعة بالمسستوى الفعال اأ’دنى.
 .٢ارتفاع الضسغط الشسرياني:
تحدد الجرعة حسسب اسستجابة المريضص للحصسول على ا’سستجابة العظمى ،وتحدد الجرعة اَأ’ْدنَى المطلوبة للمحافظة على ا’سستجابة
العÓجية.
 البالغين :الجرعة البدئية المعتادة  ٨٠ملغ ،مقسسمة على مرتين يومياً (  ٤٠ملغ مرتين يومياً) .تضسبط الجرعة حسسب اسستجابة المريضص.إاذا كانت ا’سستجابة غير كافية فيجب إاضسافة أادوية أاخرى خافضسة للضسغط الشسرياني.
 المسسنين :عمومًا ،يتم اختيار الجرعة بحذر ،يبدأا عادة بمجال جرعة منخفضسة.الجرعة المفرطة:
تشسمل أاعراضص وعÓمات الجرعة المفرطة للفوروسسيميد :التجفاف ،نقصص حجم الدم ،نقصص ضسغط الدم ،اضسطراب الكهارل ،نقصص بوتاسسيوم
الدم ،وقÓء ناقصص الكلوريد ،واتسساع نطاق الفعل المدر للبول.
معالجة الجرعة المفرطة داعمة وتتأالف من إاعاضسة فقدان السسوائل والكهارل.
يجب تقييم الكهارل المصسلية وثاني أاكسسيد الكربون والضسغط الدموي على نحو متواتر.
يجب التأاكد من نَْزح (تصسريف) البول الكافي عند المرضسى المصسابين بانسسداد مَْخَرج المثانة ( كما في ضسخامة البروسستات) .إان التحال
الدموي ’ يسسرع من إاطراح الفوروسسيميد.
التعبئة:
ضسمن عبوة كرتونية تحو ي  ٢٠مضسغوطة(ظرفان من البلسستر) مع نشسرة مرفقة.
الحفظ:
يحفظ بدرجة حرارة ْ ٢٥م (والحدود المسسموحة °٣٠-١٥م) ،بعيدا ً عن متناول اأ’طفال
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الـ ـدواء مسصـتحضصر يؤوثـر ع ـلى صصحـتك ،واسصـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضصك للخـطر.
اتبع بدقـة وصصفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سصـتعمال المنصصـوصس عـليها ،وتعـليمات الصصـيد’ني الـذي صصـرفها لـك.
إان الطبـي ـب والصصـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضصـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسصك.
’ تك ـ ـرر صص ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصصفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة.
احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال.
(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصصحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصصيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصصناعات الدوائية :صصيدنايا  -دمشصق  -سصورية
هاتف - ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org :

