
  
 Cetirizine  merupakan 
obat alergi yang digunakan 
untuk pengobatan rhinitis 
menahun, rinitis alergi sea-
sonal, konjungtivitas, pruritus, 
dan urtikaria idiopati kronis.  
  
 Cetirizine biasanya 
dipilih ketika pasien membutuhkan obat alergi 
dengan efek samping kantuk yang lebih minimal. 
Cetirizine tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan 
tetes yang dapat menjadi alternatif dalam pemili-
han sediaan.  
 

 
 
 Hindari kegiatan yang membutuhkan 
konsentrasi tinggi (berkendara, mengoperasikan 
mesin) karena cetirizine dapat sedikit menimbulkan 
kantuk. 
 
 Hindari penggunaan cetirizine pada ibu 
hamil, menyusui, orang dengan gangguan hati atau 

ginjal kecuali atas saran dokter. 

  

Apa itu Cetirizine? 

 

 
 Cetrizine tablet dapat digunakan sesudah makan 

pada malam hari, untuk mengobati gejala alergi. 
 
 Sediaan sirup biasanya diberikan kepada orang-

orang yang tidak bisa menelan tablet, seperti 
anak-anak ataupun lansia. Kemudian sediaan te-
tes biasanya diberikan untuk balita yang belum 
mampu meminum sirup. 

 
 Sirup diminum menggunakan sendok takar 

sesuai anjuran dokter/apoteker. Sedangkan 
sediaan tetes/drops diberikan dengan pipet 
penetes yang terdapat dalam kemasan. Sesudah 
makan pada malam hari. 

 
 Pastikan obat yang anda minum masih dalam 

kondisi tersegel, belum rusak, dan belum 
kadaluarsa.  

 
 Penggunaan cetirizine untuk mengobati alergi 

dapat dihentikan ketika gejala alergi sudah 
menghilang. 

 Penggunaan cetirizine pada anak-anak dan lansia 
memiliki dosis tersendiri, gunakan atas 
rekomendasi dokter. Sampaikan keluhan anda 
jika kesulitan dalam memahami cara 
penggunannya. Ikuti petunjuk pada resep dan 
tanyakan kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Cetirizine jarang menimbulkan efek 
samping yang bermakna. Beberapa 
efek samping yang telah dilaporkan 
terjadi, antara lain : 
 
 Sakit kepala 
 Pusing 
 Mengantuk 
 
Efek samping yang  lebih jarang : 
 Gangguan hati pada penggunaan 

jangka panjang (2 tahun) 
 Reaksi pada kulit 
 Urtikaria (temuan masih sedikit) 
 Rasa tidak nya-

man di perut 
 
 

 
Apabila terjadi reaksi 
alergi / efek samping, segera hubungi 
dokter atau apoteker. 
 
 

 

Apa efek samping dari  
Cetirizine? 

Cetirizine mengalami interaksi dengan 
obat-obatan sebagai berikut : 
 
Serius—Gunakan Alterntif : 
 Isocarboxazid 
 Tranylcypromine 
 
Interaksi yang perlu dimonitor : 
 Clobazam 
 Ritonavir 
 Alkohol 
 

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

Simpan obat jauh dari jangkauan anak-anak, 
pada suhu 15—30 derajat celcius. Hindarkan 
dari kelembababan. Obat dapat disimpan 
dalam kotak obat/lemari dan tetap dalam 
kondisi tertutup. 
 
Untuk sediaan sirup dan tetes sebaiknya 
disimpan dalam suhu  2—8 derajat celcius. 
Sediaan sirup dan tetes ketika sudah dibuka, 
hanya dapat digunakan hingga 1 bulan. 

Interaksi Cetirizine 
dengan 

obat lain 
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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 Cetirizine? 
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