
Dexamethason merupakan obat 
antiinflmasi (antiradang), antialergi, dan 
dapat digunakan untuk pengobatan 
rematik arthritis serta untuk mengatasi 
mual muntah akibat kemoterapi, atau 
mungkin digunakan untuk alasan lain, 
konsultasikan dengan dokter 

  

Sebelum menggunakan dexamethason, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mempunyai riwayat gangguan 
hati dan ginjal,  penyakit TB, diabetes, 
katarak, osteoporosis, penyakit tukak 
lambung, hamil, menyusui, 
menggunakan obat lain dan pernah 
mengalami reaksi alergi sebelumnya 
dengan Dexamethason.  

 
Dexamethason tersedia dalam bentuk 
tablet, krim, salep, tetes telinga, tetes 
mata dan injeksi. 

Bentuk Sediaan Dexamethason 

Apa Dexamethason  itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat dexamethason dengan 
dosis yang sesuai untuk mengatasi radang 
atau alergi atau rematik arthritis seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

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

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

 Tablet diminum setelah makan dengan 
segelas penuh air dan harus ditelan utuh. 

 Gunakan obat dexamethason bentuk krim, 
salep, tetes telinga dan tetes mata sesuai 
petunjuk apoteker. 

 Penggunaan bentuk injeksi harus  diberikan 
oleh dokter/perawat 

 Bila anda lupa minum obat, segera gunakan 
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. 
 Jangan menghentikan obat secara tiba-tiba 

tanpa petunjuk dari dokter. 
 

  
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Dexamethason mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Nyeri perut 
 Muntah 
 Sakit kepala 
 Insomnia 
 Berjerawat 
 Cemas 
 Ketidakteruran menstruasi 

 
Dexamehason dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Rasa gatal pada kulit 
 Masalah penglihatan 
 Kelemahan otot 
 Wajah bengkak 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Dexamethason? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet, krim, salep,  tetes telinga dan 
tetes mata pada suhu kamar di tempat yang 
sejuk dan kering.  
Obat Dexamethason bentuk krim, salep,  
tetes telinga dan tetes mata setelah dibukad 
apat digunakan (stabil) sampai 30 hari pada 
suhu kamar. 
 

 

 
Dexamethason dapat berinteraksi dengan 
obat-obat: 

 Karbamazepin 
 Fenitoin 
 Rifampisin 
 Furosemid 
 Aspirin 
 Amlodipin 
 Simetidin 
 Astemizol, ketokonazol 
 Eritromisin 
 Simvastatin 
 Clopidogrel 
 Loratadin 
 Analgesik (antinyeri) dan 

antiinflamasi (antiradang) lain, 
seperti Asam mefenamat, 
Meloksikam, Natrium Diklofenak 

 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Dexamethason bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 
Dexamethason? 

Interaksi Dexamethason dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 
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Hubungi Apoteker jika ada pertanyaan 
tentang obat yang digunakan. 
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