
 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
ATORVASTATIN 

Atorvastatin merupakan obat golongan 
statin. 

 
Atorvastatin digunakan untuk diet, 
penurunan berat badan untuk mengu- 
rangi resiko serangan jantung  dan 
stroke, menurunkan jumlah kolesterol 
dalam darah untuk mencegah ter- 
bentunya plak pada pembuluh darah 
yang menghambat aliran darah ke jan- 
tung, otak, dan bagian tubuh lainnya . 

 

 

 

Atorvastatin tidak boleh digunakan pada 
ibu hamil dan ibu menyusui. 
Sebelum menggunakan Atorvastatin, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi sebelumnya 
terhadapa Atorvastatin 

 

 

Atorvastatin    tersedia    dalam    bentuk 
tablet. 

 Diminum sehari sekali bersama atau tanpa 
makanan 

 Waktu minum obat sebaiknya selalu sama 
setiap malam hari sebelum tidur setelah 
makan. 

 Perhatikan apa yang  disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi  dosis  Atorvastatin 
yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

 Tablet  harus  ditelan  utuh  dan  diminum 
dengan segelas penuh air. 

 Tidak boleh berhenti minum obat secara 
mendadak tanpa bertanya kepada dokter. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
gunakan dosis obat yang terlupakan ketika 
ingat. Tetapi jika waktunya mendekati 
dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya. JANGAN minum 
dua dosis sekaligus. 
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Perhatian : 

Apa Atorvastatin itu ? 
Gunanya untuk apa ? 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Atorvastatin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila meng- 
alami gejala yang berat seperti : 

 Konstipasi 
 Diare 
 Sakit kepala 
 Sakit pada sendi 

 

Atorvastatin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti: 

 Sakit atau kelemahan pada otot 
 Demam 
 Mual 
 Sakit pada daerah dada 
 Nafsu makan berkurang 
 Rasa gatal dengan bintik merah 
 Warna air kencing gelap 
 Kulit dan mata berwarna kuning 
 Nafsu makan berkurang 

 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini 

 

 

Atorvastatin dapat berinteraksi dengan obat- 
obat : 

 Gemfibrozil 
 Diltiazem 
 Kolesteramin 
 Kolestipol 
 Verapamil 
 Eritromisin, Azitromisin 
 Klopidogrel6 

 

Konsultasikan pada dokter bila mengguna- 
kan Atorvastatin bersamaan dengan obat- 
obat tersebut. 

Simpan  obat  dalam  kemasannya,  tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu 20 - 250C. 

 
 

 

TIDAK membuang obat yang sudah 
kadaluarsa ke dalam toilet atau pembuangan 
air. Tablet kadaluarsa atau rusak digerus 
kemudian di    pendam kedalam tanah. 

Bagaimana Cara Tepat Membuang 
Atorvastatin? 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 
Atorvastatin? 

Interaksi Atorvastatin dengan 
obat lain 

Apa efek samping dari 
Atorvastatin? 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 

Surabaya 
Telp. 031-5501582, 5033870 

e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

Hubungi apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat yang 

digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika mengalami efek samping. 
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