
  
Bisoprolol merupakan obat antihipertensi 
golongan penghambat beta (β-blocker) 
yang menjaga jantung untuk tidak terlalu 
banyak beraktivitas atau mungkin diberi-
kan dengan alas an lain, konsultasikan 
ke dokter  

 
  

Apa Bisoprolol itu ? 

Dan apa kegunaannya ? 
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BISOPROLOL 

 Tablet 2,5 mg 
 Tablet 5 mg 
 Tablet 10 mg 

 Alergi terhadap Bisoprolol atau ter-
hadap kandungan lainnya dalam tablet. 

 Denyut jantung rendah. 
 Tekanan darah sangat rendah. 
 Asma parah atau penyakit paru kronis. 
 Metabolik asidosis, kondisi dimana    

terlalu banyak asam pada darah. 
 Gagal jantung yang semakin membu-

ruk dan/atau yang membutuhkan 
perawatan di rumah sakit. 

 Memiliki tumor pada kelenjar adrenal.  
 Penderita kelainan hati.atau ginjal  
 Penderita asma atau penyakit paru. 
 Penderita kelainan jantung. 
 

Perhatian!! 

Sediaan Bisoprolol 

 Penderita diabetes yang mendapat    
insulin atau obat-obatan penyebab 
hipoglikemik. Bisoprolol dapat          
menutupi gejala hipoglikemia (gula 
darah rendah) pasien. 

 Sedang menerima pengobatan alergi, 
Bisoprolol dapat membuat alergi       
semakin parah dan sulit diobati. 

 Memiliki masalah pada Tiroid. Bisopro-
lol dapat menutupi gejala overaktif 
tiroid. 

 Mengendarai kendaraan atau 
melakukan pekerjaan yang membutuh-
kan konsentrasi tinggi. 

Perhatian!! 

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/73 



 Sistem saraf pusat: Pusing, insomnia, 
kesemutan. 

 
 Kardiovaskular: Denyut jantung    

melambat, Nyeri dada. 
 
 Gastrointestinal: Diare, mual, dan 

muntah. 
 
 Muskuloskeletal: Pegal seluruh      

badan, sakit otot, lemas otot. 
 
 Pernafasan: Sesak nafas, faringitis, 

sinusitis, Infeksi saluran nafas atas, 
Batuk. 

  

Simpan obat pada tempera-
tur ruangan yaitu sekitar 
20oC—25oC dan hindarkan 
dari tempat yang lembab 
dan sinar matahari lang-
sung serta dari jangkauan 
anak-anak. 

 

 

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 gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Efek Samping Bisoprolol yang 

 Obat golongan Beta bloker lainnya 

 Clonidin 

 Digoxin 

 Diltiazem 

 Verapamil 

 Rifampisin 

Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan bisacodyl bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

Interaksi obat terjadi pada 

Cara Penyimpanan dan   
Penggunaan Bisoprolol  

secara tepat : 

 Menggunakan Bisoprolol sesuai dengan  

anjuran dokter. 

 Apabila ada keraguan atau tidak 

mengerti tentang cara menggunakan Bi-

soprolol  segera hubungi Dokter atau 

Apoteker 

 Bisoprolol diminum pada pagi hari 

dengan atau tanpa makanan dengan  

segelas air putih atau sesuai anjuran 

dokter 

 Penggunaan Bisoprolol biasanya dalam 

jangka waktu lama. 

 Apabila lupa minum Bisoprolol             

dianjurkan minum tablet segera setelah 

mengingatnya kecuali jika mendekati 

waktu minum selanjutnya maka lewati 

tablet yang terlupa dan lanjutkan jadwal 

minum seperti biasanya.  

 JANGAN berhenti minum Bisoprolol 

secara tiba-tiba atau merubah dosis    

minum tanpa konsultasi dengan Dokter 
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