
Amiodaron adalah obat Kardiovaskuler 
golongan Antiaritmia yang digunakan 
untuk mengatasi ketidakteraturan irama 
jantung pada penderita aritmia jantung.  

 
Amiodaron sangat efektif untuk pen-
gobatan takikardia supraventricular 
(detak jantung cepat) dengan cara 
memperlambat denyut jantung. 

 

 
 Monitor tekanan darah, fungsi hati dan 

tiroid secara teratur 
 Harap waspada pada pasien dengan 

gangguan jantung, gangguan tiroid dan 
menderita porfiria 

 Waspada pada pasien yang kekurangan 
potassium 

 
Tablet  : 200 mg 
Injeksi : 150 mg/3 ml 

Bentuk Sediaan Amiodaron 

Apa Amiodaron itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 
 Jangan mengubah dosis atau frekuensi 

konsumsi obat tanpa bertanya pada dokter 

 Pastikan ada jarak waktu yang cukup anta-

ra satu dosis dengan dosis berikutnya  

 Bagi pasien yang lupa mengonsumsi amio-

darone, disarankan segera meminumnya 

begitu teringat, jika jadwal dosis beri-

kutnya tidak terlalu dekat. 

Jangan menggandakan dosis amiodarone 

pada jadwal berikutnya untuk mengganti 

dosis yang terlewat 

 Jangan menggunakan amiodarone bersa-

maan dengan obat-obatan lainnya tanpa 

petunjuk dari dokter untuk menghindari 

interaksi obat yang membahayakan 

 Pengobatan dengan amiodarone biasanya 

berlangsung dalam jangka panjang. Jangan 

menghentikan penggunaan obat ini tanpa 

bertanya terlebih dahulu pada dokter. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Amiodaron berpotensi menimbulkan efek 
samping yang mungkin terjadi setelah 
dikonsumsi. 
Efek samping berat : 
 Hipotensi 
 Hipotiroid 
 Fotosensitifitas 
 Daya ingat melemah 
 Memperpanjang interval QT pada jan-

tung 
 

Efek samping ringan : 
 Sakit kepala 
 Kesemutan  
 Mual, muntah 
 konstipasi 
 

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

Apa efek samping dari  
Amiodaron? 

 Simpan pada suhu 20-25o C, terlindung 
dari cahaya langsung, tempat yang lembab 
dan panas yang  tinggi. Jauhkan obat dari 
jangkauan anak-anak dan hewan peli-
haraan 

 
Amiodaron dapat berinteraksi dengan : 
 Anestesi 
 Obat hepatitis C (Ledipasvir, sofosbuvir) 
 Antibiotik makrolida (clarithromycin, 

erythromycin) 
 Antibiotik quinolone (levofloxacin) 
 Itraconazole 
 Cimetidine  

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

 
 
 

 

Interaksi Amiodarone dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 

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

 
Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Amiodarone ? 

Cara Mendapat Obat Amiodarone  Harus  
Menggunakan Resep Dokter 


