
 
Fentanyl patch adalah sediaan koyo 

untuk mengobati nyeri sedang-

berat yang memiliki efek lebih 

lama (3 hari) 

 
Sebelum menggunakan Fentanyl 
Patch, beritahu Dokter atau  Apaoteker  jika 
Anda pernah mengalami kecanduan opioid, 
alergi terhadap Fentanyl, sedang demam, 
hamil, atau punya riwayat sakit ginjal atau 
liver , atau riwayat sakit lainnya. 

 
Fentanyl Patch tersedia dalam 5 macam 
dosis:  

-12 mcg/jam -25 mcg/jam 
-50 mcg/jam -75 mcg/jam 
-100 mcg/jam 
(Semakin besar dosisnya, semakin lebar 
bentuk patch-nya) 

 

Apa itu Fentanyl Patch? 

-Patch harus diganti 

setiap 3 hari pada 

w a k t u / j a m  y a n g 

s a m a . J i k a  l u p a 

menggantinya, segera 

lepaskan Patch yang terpakai dan 

merekatkan Patch yang baru. 

-Jangan direkatkan pada bagian tubuh 

yang panas, tidak basah, tidak 

bengkak/luka, rekatkan di tempat 

yang rata, seperti lengan, punggng. 

Jangan berolahraga berat atau 

terkena sumber panas selama 

menggunakan Fentanyl Patch. 

-Jangan menggunting Patch atau 

mencukur rambut di bagian kulit yang 

hendak direkatkan Fentanyl Patch. 

-Bersihkan tempat yang akan digunakan 

Patch, tidak kotor atau berminyak 

atau lembab. Tekan secara lebut, 

pastikan menempel dengan benar.  

-Jika rekatannya terlepas, rekatkan 

dengan selotif, jangan dengan lem. 

Bagaimana cara penggunaan 
Fentanyl Patch yang aman? 
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Fentanyl Patch dapat menyebabkan efek 
samping: 
Efek samping yang sering:  
-Konstipasi/sembelit 
-Mulut kering 
-Nyeri punggung 
-Batuk 
-Pusing 
-Meningkatkan urine dan rasa haus 
-Kulit pucat 
-Mual dan muntah 
 
Efek samping yang jarang: 
-Perut kembung 
-Ruam 
-Berkeringat 
-Sulit tidur 

Apa efek samping dari Fentanyl 
Patch? 

  

 

Jauhkan obat dari jangkauan anak-
anak.   Simpan di tempat yang kering, 
terhindar dari cahaya matahari. 
 
Fentanyl Patch yang sudah tidak 
digunakan dapat dibuang dengan cara 
merekatkan kedua sisi, lalu dibuang ke 
tempat tidak dapat dijangkau oleh 
anak-anak dan hewan peliharaan 
 

 

 

 

Fentanyl Patch dapat berinteraksi jika 

diberikan bersamaan dengan obat  

lainnya, seperti: 

-Isocarboxazid   -Parasetamol 

-Phenelzine        -Dexamethason 

-Rasagiline     -Alprazolam 

-Selegiline     -Trypthopan 

-Tranylcypromine -Atropin 

-Verapamil     -Diltiazem 

-Ritonavir     -Erythromycin 

-Fluconazole    -Ketonazole 

-Nefazodone    -Clarithromycin 

 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Fentanyl Patch? 

Interaksi Fentanyl Patch 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 

Cara mendapatkan Fentanyl Patch 
Harus dengan Resep Dokter 

Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 
di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 
obat yang digunakan lebih dari 3 hari. 

Konsultasikan pada Dokter/Apoteker jika 
Anda mengalami efek samping di atas 
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