
Dabigatran merupakan obat jenis antiko-
agulan (pengencer darah). Dabigatran bi-
asanya digunakan untuk mencegah 
pembekuan  darah. Dabigatran bekerja 
dengan cara menghambat protein tertentu  
di dalam darah yang berkontribusi pada 
pembekuan darah yang disebut dengan 
trombin.  
 

Sebelum menggunakan dabigatran, beri-  
tahu dokter dan apoteker jika anda alergi 
terhadap obat-obatan lain termasuk aspirin 
atau obat-obatan NSAID, ibu hamil atau  
sedang menyusui, gagal ginjal, gagal hati, 
peningkatan risiko pendarahan, misalnya: 
gangguan pembekuan darah, pendarahan 
gastrointestinal, baru mengalami pendara-
han otak, operasi tulang belakang atau   
mata dan pembengkakan bagian jantung. 

Dabigatran tersedia dalam bentuk  kapsul. 

 

Bentuk Sediaan Dabigatran 

Apa Dabigatran itu ? 
Gunanya untuk apa ? 

 

 Gunakanlah obat dabigatran  sesuai 
dengan rekomendasi dokter. 

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

 Diberikan dengan segelas air. Jangan 
menghancurkan, mengunyah atau mem-
buka kapsul. 

 Dabigatran dapat diberikan dengan atau 
tanpa makanan. 

 Bila dosis terlupa lebih dari 6 jam sebe-
lum jadwal berikutnya minum obat sesuai 
aturan. Jika dosis terlupa kurang dari 6 
jam dosis diabaikan, anjurkan pemberian 
pada jadwal berikutnya JANGAN minum 
dua dosis sekaligus. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Dabigatran  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila mengala-
mi gejala yang umum seperti : 
 Mimisan 
 Perdarahan gastrointestinal 
 Nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut 

bagian atas  
 Anemia 
 Diare  
 Mual 
 Abnormalitas fungsi hati  
 Perdarahan pada kulit  
 Kencing berdarah  

Dabigatran  dapat menyebabkan efek 
samping yang tidak umum seperti : 

 Ruam kulit  
 Muntah 
 Gatal-gatal pada kulit 
 Perdarahan pada otak 
 Perdarahan pada luka 
 Sulit menelan 
 Anemia pasca operasi  

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

   

Apa efek samping dari 
Dabigatran ? 

Simpan pada suhu 15°C - 30°C. Setelah mem-
buka botol, gunakan dabigatran dalam waktu 
4 bulan. Jaga dabigatran dalam botol asli 
atau kemasan blister agar tetap kering 
(lindungi kapsul dari kelembaban).  Jauhkan 
dari jangkauan anak-anak.  

 

Dabigatran dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

- Fondaparinuks   
- Klopidogrel 
- Tkopidin  
- Ivaroksaban 
- Asam asetilsalisilat    
- Siklosporin  
- Ritonavir   
- Antagonis vitamin K    
- Amiodaron 
- Karbamazepin  

Konsultasikan pada dokter bila meng-

gunakan Dabigatran bersamaan dengan obat
- obat tersebut. 

 

Interaksi Dabigatran 
dengan obat lain 

 

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 gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Bagaimana cara menyimpan 
Dabigatran ?  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

