
Codein merupakan obat yang diindikasikan 

sebagai analgesik (anti nyeri), antitusive 

(obat batuk kering), dan penanganan pada 

diare akut.  

 

Codein merupakan obat golongan narkotika 

yang dapat menyebabkan ketergantungan, 

sehingga penggunaan obat ini perlu rek-

omendasi dari dokter. 

 Hati-hati penggunaan pada pasien 

dengan gangguan jantung dan 

penderita asma 

 Hindari minuman beralkohol 

 Tidak boleh melebihi dosis yang 

dianjurkan karena dapat menyebabkan 

kerusakan fungsi hati 

 Hati-hati penggunaan obat ini pada 

penderita penyakit ginjal 

 Hati-hati pada pemberian jangka 

panjang 
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Sebelum menggunakan codein, beritahu 

dokter atau apoteker jika anda pernah men-

galami alergi. Codein tidak boleh digunakan 

pada pasien dengan gangguan pernapasan, 

serangan asma, dan pasien koma. 

Ibu hamil tidak dibolehkan menggunakan 

obat ini. Penggunaan codein pada ibu me-

nyusui sebaiknya hubungi dokter. 

 

 

 

 

 

Codein tersedia dalam sediaan tablet 

 10 mg 

 15 mg 

 20 mg 

 

 

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/92 



Ringan :  
1. Susah buang air besar (Konstipasi) 
2. Pusing 
3. Sakit Kepala 
4. Mual dan muntah 

Berat : 
1. Sesak napas 
2. Hipotensi 
3. Kaku otot 
 

Codein dapat berinteraksi dengan obat-obat 

dan dapat menyebabkan efek depresi napas 

dengan pemberian bersama : 

1. Anestesi (procain, lidocain) 

2. Obat anticemas (lorazepam, diazepam) 

3. Obat penenang (Midazolam) 

4. Penghambat monoamine oksidase 

(phenelzine, tranylpromine) 

 

Sampaikan kepada dokter/apoteker bila an-

da menggunakan Codein dengan obat-

obatan tersebut. 

 

 

 

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 

Codein disimpan dalam suhu kamar yakni 
15-300C dan terhindar dari cahaya matahari 
langsung. Hindarkan dari jangkauan anak-
anak. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

1. Gunakanlah obat codein dengan dosis  yang 
direkomendasikan dokter. 

2. Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis codein yang tepat. 

3. Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

4. Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air.Gunakanlah obat 
ini sesudah makan atau bersama makanan. 

 
 
 
 
5. 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. 

Cara Penggunaan Obat Efek samping Obat Penyimpanan 

Interaksi dengan Obat 

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.  
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