
 DILTIAZEM merupakan obat yang 
digunakan untuk mengatasi tekanan 
darah tinggi (hipertensi) dan nyeri dada 
(angina). 
  
 
 
 
 

 
Sebelum menggunakan DILTIAZEM 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap DILTIAZEM,  hamil, 
merencanakan kehamilan dan 
menyusui . 
 
 

Apa itu DILTIAZEM? 

 

 DILTIAZEM tersedia dalam bentuk 
tablet, kapsul dan injeksi. 

 Tablet atau kapsul harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas  air. 

 Untuk injeksi, Diltiazem diberikan 
secara intravena (suntikan), atau 
diberikan melalui infus dalam waktu 
tertentu oleh perawat/dokter. 

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

 Sebaiknya gunakan DILTIAZEM pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

 Bila lupa minum DILTIAZEM, segera 
minum DILTIAZEM 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. 

 JANGAN menghentikan penggunaan 
obat secara tiba-tiba. Konsultasikan ke 
dokter. 

 Gunakan DILTIAZEM sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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DILTIAZEM mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Kaki mengalami pembengkakan 
 Kulit kemerahan 
 Alergi 
 Pusing, lelah 
 Nyeri perut, gangguan saluran cerna 
 Untuk diltiazem injeksi, terjadi iritasi 

akibat suntikan. 

 
DILTIAZEM dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Diare 
 Mual muntah 
 Sulit tidur 
 Mulut kering 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
DILTIAZEM? 

 Simpan obat tablet, kapsul pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk, kering dan 
jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

 Injeksi vial disimpan di dalam lemari 
pendingin suhu 2°C -8°C. Tidak boleh di 
freezer.  

 Injeksi serbuk disimpan di suhu kamar, 
di tempat yang sejuk dan kering.   

 Apabila sudah dilarutkan dengan 
D51/2NS, D5W, atau NS, stabil selama 24 
jam pada suhu kamar  atau 48 jam di 
lemari pendingin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
DILTIAZEM berinteraksi dengan beberapa 
obat  yaitu Amiodarone, bisoprolol, 
carbamazepin, cimetidin, atenolol, 
ketoconazol, simvastatin, rifampin. 

Konsultasikan ke dokter apabila obat 
tersebut digunakan 

 
Cara mendapatkan DILTIAZEM 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan DILTIAZEM ? 

Interaksi DILTIAZEM dengan 
obat lain dan makanan 

 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik atau 

bertambah parah.  
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