
Furosemid merupakan obat untuk mening-
katkan produksi urin. Furosemid digunakan 
untuk menurunkan tekanan darah yang 
tinggi dan bengkak yang disebabkan  oleh 
gagal jantung, sirosis hati dan gangguan 
ginjal. 
 

Penggunaan jangka panjang dapat me-
nyebabkan gangguan keseimbangan cairan, 
Hati-hati penggunaan pada ibu hamil dan 
ibu menyusui karena furosemide di keluar-
kan melalui ASI, penggunaan pada pasien 
dehidrasi dapat memperparah dehidrasi 
pasien. Jangan digunakan apabila tablet su-
dah terjadi perubahan warna. Jangan 
gunakan obat ini apabila anda alergi ter-
hadap  furosemid.  

Furosemid tersedia dalam bentuk: 

Tablet 40 mg  

Ampul 20 mg/2 ml 

 

 

Bentuk Sediaan Furosemid 

Apa Furosemid itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat furosemid  dengan dosis 
yang sesuai untuk mengatasi bengkak dan 
tekanan darah tinggi. 

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

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

 Furosemid injeksi digunakan dengan cara 
di suntikkan  oleh dokter atau perawat.  

 Furosemid tablet diminum sesudah makan 
atau sebelum makan. 

 Gunakan obat ini pada pagi hari untuk 
mencegah nokturia (Beser) dimalam hari 
dan gangguan tidur. 

 -Pada penggunaan obat ini  disarankan diet 
kalium (pisang, kentang, alpukat, jus jeruk, 
dan semangka) dan diet rendah garam. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
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. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Furosemid mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang  berat seperti : 
- Meningkatkan kadar asam urat 
- Pusing 
- Mual dan muntah 
- Penglihatan kabur  
- Nyeri otot atau kram 
 
Furosemid dapat menyebabkan efek 
samping yang ringan seperti : 
- Ganngguan pendengaran 
- Ruam kulit yang berat. 
-Rasa gatal dengan bintik merah dan  
bengkak. 
- susah buang air besar (BAB) 
- Badan terasa lemah  
- Demam 
 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Furosemid ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk, kering dan terhindar dari cahaya 
matahari langsung.  

Furosemid dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

- Aminoglikosida 
- Norit 
- Cisplatin 
- Glikosida jantung  
- Lithium 
- Fenitoin 
- NSAID 
- Diuretik tiazid (Hidroklorotiazid) 

 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan furosemid bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

 
 

Bagaimana cara menyimpan 
Furosemid ? 

Interaksi Furosemid 
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.  

Cara mendapatkan Furosemid  

Harus dengan Resep Dokter 
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