
 Fluoksetin adalah obat yang diindikasikan 

untuk pasien yang mengalami depresi, se-

rangan panik,  atau mungkin diindikasikan 

untuk alas an lain, konsultasikan dengan 

dokter, 

 

 

 

1. Lakukan kontrol pada penderita epi-

lepsi, gangguan ginjal, dan hati 

2. Selama menggunakan obat ini tidak 

boleh mengendarai kendaraan atau men-

jalankan mesin 

3. Tidak dianjurkan pemberian pada 

wanita hamil, menyusui, dan anak-anak 

4. Hati-hati penggunaan pada penderita di-

abetiik, penderita depresi dengan ten-

densi bunuh diri, penderita mania/

hipomania 

5. Pemakaian fluoksetin pada pasien 

dengan penyakit miokardial infark atau 

penyakit jantung tidak stabil belum die-

valuasi 

6. Penurunan dosis atau frekuensi pem-

berian harus dipertimbangkan pada pen-

derita usia lanjut, penderita dengan pen-

yakit lain yang menyertainya, dan pada 

pemberian bersama dengan obat lain 

Apa itu Fluoksetin ? 

 

1. Sediaan fluoksetin berbentuk tablet dan 

kapsul 

2. Pastikan bahwa pasien menelan obat 

dengan segelas air 

3. Gunakan obat  bersamaan dengan ma-

kanan untuk meminimalkan gangguan 

pada lambung 

4. Kapsul dapat dikosongkan/ dibuka 

cangkang kapsulnya dan dicampur 

dengan makanan atau jus jika pasien 

mengalami kesulitan menelan 

5. Berikan obat, paling sedikit 6 jam sebe-

lum tidur untuk mencegah insomnia 

6. Bagi pasien yang lupa mengonsumsi 

fluoksetin, disarankan untuk segera 

meminumnya begitu teringat jika jadwal 

dosis berikutnya tidak terlalu dekat. Jan-

gan menggandakan dosis fluoksetin pa-

da jadwal berikutnya untuk mengganti 

dosis yang terlewat 

 

Bagaimana cara 
penggunaan yang aman ? 
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Fluoksetin mungkin menyebabkan efek 

samping. Efek  samping yang sering terjadi 

seperti : 

 Insomnia 

 Mual dan muntah 

 Mulut kering  

 Mengantuk 

 Sakit kepala berat 

 

Fluoksetin dapat menyebabkan efek 

samping yang jarang terjadi seperti: 

 Kebingungan  

 Tekanan darah tinggi 

 Penambahan berat badan  

 

Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan ketika 

menggunakan obat ini.  
 

 
 

Apa efek samping 
dari Fluoksetin ? 

  

 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 

rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

Simpan tablet pada suhu kamar (15-30°C) di 

tempat yang sejuk, dan kering.  

 

 

 

 

 
Fluoksetin dapat berinteraksi  dengan : 

Bila menggunakan bersamaan 

konsultasikan dengan dokter. 

 

 

 

 

 

 

Interaksi Fluoksetin 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 Tepat 
Menyimpan Fluoksetin ? 

 Amitriptilin 

 Clopidogrel 

 Fentanil 

 Metoklorpamid 

 Ondansetron 

 Warfarin 

Cara Mendapatkan Obat Fluoksetin  Harus  

Menggunakan Resep Dokter 
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