
 Clopidogrel digunakan untuk mengu-
rangi kekentalan darah dan membantu 
mencegah terjadinya pembekuan darah di 
arteri. Penggunaan obat ini bertujuan men-
gurangi risiko terkena serangan jantung atau 
stroke.  
Clopidogrel akan diberikan kepada orang 
berisiko tinggi dan yang baru terkena se-
rangan jantung atau stroke. Contoh orang 
yang berisiko tinggi adalah penderita 
gangguan sirkulasi darah, sindrom koroner 
akut, atau fibrilasi atrium. Atau mungkin 
digunakan untuk alas an lain konsultasikan 
dengan dokter . 

Clopidogrel dapat berinteraksi dengan 
beberapa obat seperti : 

 Warfarin 

 Aspirin 

 Heparin 

 Trombolitik 

 Omeprazole 

CLOPIDOGREL 

Clopidogrel tersedia dalam sediann 

tablet salut film 75 mg. kemasan Dus 3 

strip @ 10 tablet salut film. 

Clopidogrel harus disimpan dalam 

suhu ruang di bawah 30oC dan jauhkan 

dari jangkauan anak-anak. 

Semua obat berpotensi menyebabkan 

efek samping, termasuk clopidogrel. Tetapi 

gejala akibat efek samping umumnya mem-

baik setelah tubuh menyesuaikan diri.  Yang 

terpenting, beri tahu dokter jika Anda ber-

masalah dengan obat yang dikonsumsi. Be-

berapa efek samping yang dapat terjadi anta-

ra lain: 

Interaksi CLOPIDOGREL dengan 
obat lain ? 
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Efek samping yang sering terjadi : 

 Infeksi saluran pernafasan atas 

 Sakit Kepala 

 Nyeri dada 

 Pusing 

 Gangguan Pencernaan 

  Diare  

 Ruam Kulit 

 Depresi 

Efek samping yang jarang terjadi : 

  Gangguan Hematologik 

  Tekanan darah rendah 

  Nyeri otot 

  Anemia  

  

 Jika terjadi efek samping yang tergo-

long serius, seperti demam, memar di 

bawah kulit atau bintik-bintik merah, mera-

sa linglung, sangat lelah, penyakit kuning, 

segera hubungi dokter.  

  

 Jika terluka, pendarahan akan ber-
henti lebih lama dari biasanya. Jika 
pendarahan yang terjadi sulit ber-
henti, segera temui dokter. 

 Jika akan menjalani operasi atau 
perawatan gigi, pastikan dokter An-
da tahu bahwa Anda mengonsumsi 
clopidogrel. 

 Jika terjadi reaksi alergi atau over-
dosis, segera temui dokter. 

 Harap berhati-hati bagi penderita 
gangguan organ hati, gangguan gin-
jal dan gangguan pendarahan. 

 . 

 Ikuti anjuran dokter dan baca informa-
si yang tertera pada kemasan clopidogrel 
sebelum menggunakannya. Clopidogrel 
dapat dikonsumsi kapan pun, tapi usahakan 
mengonsumsinya di waktu yang sama tiap 
harinya. Obat ini dapat dikonsumsi sebelum, 
saat atau sesudah makan. 
 Bagi yang tidak sengaja melewatkan 

jadwal meminum clopidogrel, disarankan un-

tuk segera meminumnya begitu teringat. 

Tetapi jangan mengganti dosis yang terlewat 

dengan menggandakan dosis clopidogrel 

yang diminum berikutnya. 

 

 Bagi wanita hamil, menyusui atau 
yang mencoba memiliki anak dis-
arankan untuk tidak mengonsumsi 
clopidogrel. 

 Tidak boleh diberikan kepada orang 
yang berusia di bawah 16 tahun, 
kecuali atas anjuran dokter. 
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PERHATIAN !! 

Cara Penggunaan  

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.  

http://www.alodokter.com/alergi

