
 Haloperidol merupakan obat yang 
digunakan untuk penyakit ganguan jiwa, 
seperti meredakan gejala skizofrenia, 
gangguan saraf, dan sindrom Tourette. 
Haloperidol juga dapat digunakan untuk 
mengatasi kebingungan dan kesulitan 
dalam berpikir yang  disebabkan karena 
penyakit mental dan psikis yang berat. 

  
 

Haloperidol tidak boleh digunakan pada 
orang lanjut usia yang menderita 
demensia. Sebelum menggunakan 
Haloperidol beritahu dokter dan 
apoteker jika anda pernah mengalami 
reaksi alergi terhadap Haloperidol atau 
pengobatan lain. Beritahu dokter jika 
anda pernah 
menderita 
penyakit 
Parkinson atau 
sedang dalam 
keadan hamil.  

Apa itu Haloperidol? 

 

 

 Haloperidol 
tersedia dalam 
bentuk tablet dan 
cairaninjeksi. 

 Penggunaan 
tablet haloperidol 
adalah ditelan utuh dengan air putih.  

 Penggunaan injeksi haloperidol 
diberikan oleh perawat atau dokter 
sesuai dengan dosis yang diinstruksikan. 

 Gunakanlah haloperidol sesuai petunjuk 
dokter. 

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

 Gunakan haloperidol sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar. 

 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. 

 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Haloperidol mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
Mengantuk, mulut terasa kering, penurunan 
berat badan, penglihatan buram, susah 
buang air besar, diare,  mual, muntah, 
perubahan suasana hati, sulit buang air 
kecil, sakit kepala, pembesaran payudara, 
dan masalah menstruasi. 
 
Jika anda mengalami gejala berikut, maka 
segera hubungi dokter anda: 
 Demam, merasa bingung, jantung 

berdebar, berkeringat, kaku otot, kram 
leher, lidah menjulur ke luar 

 Kejang, sesak, penurunan penglihatan, 
kulit atau mata menguning, dan ruam. 

 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Haloperidol? 

  

 Simpan obat dalam 
wadah tertutup rapat 
dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

 Simpan obat pada suhu kamar, jauhkan 
dari paparan langsung sinar matahari 
dan kelembaban. 

. 

 

 
 

Haloperidol dapat berinteraksi dengan 
obat: 
 Ciprofloxacin 
 Anti parkinson’s 
 Carbamezipin 
 Chlorpromazin 
 Scopolamin 
 Atropin  
 Alfuzosin  
 Amfetamin  
 Codein  
 Ketoconazol  

Konsultasikan kepada dokter apabila 
menggunakan bersamaan dengan obat 
tersebut di atas. 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Haloperidol? 

Interaksi Haloperidol 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.  

Haloperidol harus dengan resep dokter 
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