
Domperidone merupakan obat golongan anti-

emetic yang dapat meredakan mual dan 

muntah. Domperidone biasanya digunakan 

untuk Mual, muntah (pengobatan jangka pen-

dek), dyspepsia (kembung), dan gangguan 

asam lambung. Domperidone bekerja dengan 

menghambat reseptor dopamin perifer dan 

meningkatkan peristaltik esophagus, motili-

tas lambung sehingga memudahkan pen-

gosongan lambung dan mengurangi waktu 

transit usus kecil. 

 Alergi terhadap domperidone atau bagi-

an dari obat 

 Jika  memiliki masalah elektrolit, 

gangguan hati dan ginjal, pendarahan GI, 

tumor pituitary, detak jantung yang tid-

ak normal & masalah jantung lainnya. 

 Mengkonsumsi obat lain sepeti ketocona-

zole, & obat  yang dapat menyebabkan 

detak jantung tidak normal. 

 Beritahu dokter dan apoteker Anda ten-

tang semua obat Anda (resep, OTC, 

produk alami, atau vitamin) dan masalah 

kesehatan. anda 

 Dalam kondisi hamil dan menyusui 
 
 

 

Bentuk Sediaan Asam Mefenamat Apa Domperidon itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 
Tablet/Film Coated Tablet 10 mg, Suspensi 5 

mg / 5 ml, dan Oral drops 5 mg/ml . 

 

 Gunakan obat ini seperti yang diperinta-

hkan oleh dokter Anda. 

 Konsumsi obat ini 15 sampai 30 menit sebe-

lum makan dan menjelang tidur. 

 Obat tablet salut film diminum dengan se-

gelas penuh air putih. 

 Jika terlupa mengkonsumsi obat, minumlah 

dosis yang terlewat begitu ingat, Jika men-

dekati dosis berikutnya, lewati dosis yang 

tertinggal dan kembali konsumsi untuk wak-

tu berikutnya. Jangan minum 2 dosis pada 

saat bersamaan atau dosis ekstra. 

 Jangan minum obat ini lebih lama dari yang 

Anda diberitahu oleh dokter Anda. 

 Kocok  dahulu sirup  suspensi sebelum 

digunakan dan konsumsi obat sesuai 

takaran menggunakan sendok takar 

 Untuk obat dalam bentuk Oral drops, beri-

kan obat sesuai dosis dengan menggunakan 

pipet tetes.  

 Jangan gunakan obat lebih lama dari waktu 

yang dianjurkan dokter. 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Domperidone mungkin menyebabkan alergi. 

Beritahu dokter apabila mengalami gejala 

seperti : 

Tanda reaksi alergi, seperti : ruam; Gatal-

gatal; Gatal; Merah, bengkak, melepuh, atau 

kulit mengupas dengan atau tanpa demam; 

Mengi; Sesak di dada atau tenggorokan; 

Kesulitan bernafas atau berbicara; Suara 

serak yang tidak biasa; Atau pembengkakan 

mulut, wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan. 

 

Efek samping dari penggunaan domperi-

done yang sering terjadi seperti : 

 Pusing  

 Mulut kering 

 

Penggunaan Domperidone juga dapat me-

nyebabkan efek samping yang jarang ter-

jadi, seperti:  

 Kram perut 

 konstipasi 

 Gangguan pada periode menstruasi. 

 Kejang. 

 Detak jantung yang tidak normal. 

 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 

masalah atau keluhan ketika menggunakan 

obat ini.  

 

Apa efek samping dari 
Domperidone ? 

 Simpan obat tablet, suspensi dan oral 

drops pada suhu kamar yang terlindung 

dari cahaya. Obat disimpan di tempat 

yang kering.  

 Obat sediaan suspensi dan oral drops dapat 

digunakan 14 hari setelah kemasan dibuka. 

 Simpan semua obat di tempat yang aman. 

Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan 

peliharaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domperidone dapat berinteraksi dengan 

obat-obat: 

 Analgetik opioid seperti morfin 

 Ketokonazol 

 Eritromycin 

 Ritonavir 

 Cimetidine 

 Sodium bikarbonat 

Konsultasikan pada dokter bila meng-

gunakan Domperidone bersamaan dengan 

obat-obat tersebut. 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Domperidone ? 

Interaksi Domperidone 
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 

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.  


