
Captopril merupakan obat yang digunakan 

untuk menurunkan tekanan darah, gagal jan-

tung dan gangguan ginjal pada diabetes 

mellitus. Captopril juga digunakan untuk 

mengurangi resiko gagal jantung setelah se-

rangan jantung pada pasien dengan kondisi 

pembesaran pada dinding kiri jantung. Cap-

topril menurunkan risiko penebalan pem-

buluh darah sehingga aliran darah lebih 

lancar dan jantung dapat memompa darah 

lebih efisien, atau digunakan untuk alasan 

lain ., konsultasikan dengan dokter 

Penggunaan Captoril hati-hati pada ibu hamil 

karena dapat menyebabkan kematian janin. 

Sampaikan pada dokter apabila anda/

pasangan anda sedang hamil atau me-

rencanakan kehamilan. 

1. Jangan menyusui selama menggunakan 

obat ini.  

2. Penggunaan pada kondisi gangguan gin-

jal dapat meningkatkan efek samping. 

 

 

 

Bentuk Sediaan  

Apa itu Captopril ? 

 

 Gunakanlah obat Captopril dengan dosis 
yang sesuai dengan rekomendasi  dokter. 

 Captopril diminum pada saat perut kosong 
yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam 
sesudah makan.  

 Agar selalu ingat, Captopril diminum pada 
waktu yang sama setiap hari. 

 Lanjutkan minum captopril meskipun  
kondisi merasa membaik. Jangan berhenti 
minum captopril tanpa sepengetahuan 
dokter. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
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. 

 
 

 

Captopril tersedia dalam bentuk tablet 

dengan kekuatan 12,5mg, 25mg, 50mg. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Captopril mempunyai efek samping yang 
mungkin terjadi,  diantaranya: 

 Pening 
 Lemas  
 Batuk  
 Jantung berdebar 
 Rasa logam atau menurunkan indra 

perasa 
Selain itu, Captopril dapat menyebabkan 
efek samping yang jarang seperti : 

 Depresi 
 Kulit kemerahan, gatal-gatal 
 Nyeri Dada 
 Kesulitan bernapas 
 Maag 
 Gangguan penglihatan 

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

Apa efek samping dari 
Captopril ? 

  

Obat disimpan dalam kemasannya pada suhu  
ruang ≤ 30̊C, terlindung dari cahaya matahari 
langsung, ditempat yang kering, dan jauhkan 
dari jangkauan anak-anak. 

Captopril dapat berinteraksi dengan: 
1. Makanan dapat mengurangi penyerapan  

captopril sehingga diminum 1 jam  
sebelum makan 
 

2. Obat-obat: 
 Allopurinol 
 Aspirin, Indometasin 
 Antasida 
 Furosemid 
 Glimepirid 
 Preparat Besi (Fero Sulfat) 
 Suplemen Kalium (KSR) 
 Spironolakton 
 

Konsultasikan pada dokter bila anda  
menggunakan Captopril bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 
Captopril ? 

Interaksi Captopril 

 

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 terdapat masalah atau keluhan terkait 

obat yang digunakan.  
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