
Denyut jantung tidak beraturan, gangguan 

pencernaan, kram otot, anemia, peningkatan 

asam urat, pembesaran jantung, hipo/

hiperalbumin,  infeksi kateterisasi, hipotensi. 

Apa itu Hemodialisa? Perhatian!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENALI OBAT - OBAT 
SAAT PASIEN 

HEMODIALISA 

Hemodialisa (HD) merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan pada ginjal yang mengalami 

penurunan fungsinya dengan tujuan untuk 

menghilangkan sisa toksik, kelebihan air/cairan 

dan untuk memperbaiki keseimbangan elektrolit 

tubuh. 

Efek Samping Hemodialisa 

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pasien  

hemodialisa dengan penyakit penyerta lain : 

Pasien DM-Hemodialisa 

 Mencegah hipoglikemik, konsumsi makanan 

berkarbohidrat sebelum  atau setelah  hemodialisa 

 Penggunaan insulin pasca hemodialisa perlu 

dilakukan penyesuaian dosis (gunakan setengah dosis 

dari dosis harian).  

 Jangan gunakan obat sulfonilurea, metformin, 

akarbose dan pioglitazon untuk pengobatan DM  

 Sesuaikan asupan makanan dengan dosis insulin, 

konsultasikan dengan ahli gizi untuk asupan makanan 

Pasien HT-Hemodialisa 

 Beberapa obat Hipertensi (captopril, lisinopril, 

ramipril, losartan, valsartan) dapat menurunkan asam 

urat  efek samping dari Hemodialisa, sehingga obat 

berfungsi ganda bagi pasien hipertensi dengan HD. 

TARGET 

TD <130/80 mmHg 

LDL <70-100 mg/dl 

TG <150 mg/dl 

GDA <130 mg.dl 

HbA1c <7% 

Pemakaian Obat Pasien  Hemodialisa 

Eritropoetin 

 Eritropoetin diberikan pada pasien pasca HD yang 

mengalami efek samping HD dengan Hb <10 g/dL 

 Diberikan pada pasien pasca HD yang anemia dan se-

rum besinya lebih dari 20% 

 Dosis eritropoetin yang diberikan yaitu 50-100 U/kg 

secara infus, diberikan setelah selesai HD, dengan tar-

get Hb pasien 11-13 g/dL 

Dilaifer 

 Dialifer diberikan kepada pasien pasca HD yang me 

ngalami defisiensi besi, dengan kadar besi dalam 

tubuh kurang dari 20% 

 Dialfer diberikan minimal 1-2 kali dalam sebulan 

selama pasien HD regular, 10 kali pemberian  

 Dosis yang diberikan 100 mg diminum,  1 jam per-

tama selama HD 

 Efek samping: kram tungkai, mul-muntah, pusing 

 Target pemberian dialifer yaitu HCT: 23,8% Serum 

Ferritin: 185 ng/mL dan SI: 29,3 ng/mL 

Daftar Obat Hemodialisa 

ANEMIA ANTIBIOTIK 

ERITROPO-

ETIN 
NOVABION CEFADROXIL 

CLORAMPHEN-

ICOL 
ASMA 

FOLAT 
DIALIFER AMOXICYLLIN AMPICYLIN 

MUAL-MUNTAH OBAT DIABETES 

DOMPERIDON GLARGINE DETEMIR 

TEKANAN DARAH 
LINAGLIPTIN REDAGLINID 

AMLODIPIN LOSARTAN 

IRBESARTAN 
CANDESAR-

TAN ANALGESIK KONSTIPASI 

LISINOPRIL CAPTOPRIL 
PARACETA-

MOL 
LAKTULOSE 

WARNA PENANDA TABEL 

Diminum 

setelah HD 
Diminum sebe-

lum HD 
Setelah /dan sebe-

lum HD Diminum saat HD 

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

2022 

L/102.6.4.24/140 



Antibiotik : 
 Untuk penyembuhan infeksi yang disertai 

resep anjuran dari dokter 

 diminum 1 kali sehari dengan dosis 500 mg, 

khusus untuk hari HD obat diminum 1 jam 

pasca HD 

 Penggunaan antibiotik harus dihabiskan 

 Efek samping: anemia, diare, pusing, mual-

muntah, alergi. 

 Jika obat di suntikkan maka dokter akan 

melakukan penyesuaian dosis sebelum atau 

setelah HD  

 Efek samping: pusing, mual-muntah, alergi 

Vitamin Penambah Darah 

  diberikan kepada pasien pasca HD yang 

mengalami anemia, sebagai vitamin penam-

bah darah pasca HD 

 Diminum 1 mg tablet, satu kali sehari, 

setelah makan 

 Efek samping: alergi, sembelit, diare, mual-

muntah 

Laktulose 

 Diberikan kepada pasien pasca HD untuk 

mengatasi sembelit, pasca HD 

 Diminum 10-30 mL 2 kali sehari bersamaan 

dengan makan, kocok dahulu sebelum dimi-

num 

 Efek samping: dehidrasi, diare, mual-

muntah, kentut 

 

Obat Anti Hipertensi 
 Sebagai obat penurun tekanan darah 

 Dosis yang diberikan pada pasien HD 

dengan hipertensi 1 kali sehari pada perut 

kosong untuk lisinopril, kaptopril dan 

amlodipin (30 menit sebelum makan atau 1 

jam sebelum makan), sebelum atau 

sesudah makan 1-2 kali sehari  

 Atur jam yang sama setiap harinya 

 Efek samping: lemas, hiperkalium, 

pembengkakan, mual muntah, pusing, 

lemas 

Paracetamol 
 Diberikan pada pasien yang mengalami 

pegal-pegal atau nyeri/linu setelah HD 

 Diminum setelah HD 1 kali sehari setelah 

makan 

 Efek samping: ruam kulit, hepatotoksik 

Insulin  
 Insulin diberikan untuk mengatasi hiper-

glikemik efek samping dari HD dan 

diberikan untuk pasien HD yang memiliki 

riwayat DM tidak terkontrol kadar glu-

kosanya 

 Insulin disuntikkan pada bagian tubuh 

yang berlemak (perut, paha, lengan) tepat 

sebelum HD mencegah hipergikemik 

 Pengunaan insulin harian (tidak dalam 

jadwal HD) untuk pasien DM digunakan 

pada malam hari sebelum tidur . 

 Waspadai tanda-tanda hipoglikemik 

(lemas, pusing, pandangan kabur) 

 Jika terjadi hipoglikemik segera atasi 

dengan makan/minum manis (permen, 

nasi, gula merah, air gula) 

Obat Anti Diabetik 

 Digunakan untuk pasein DM yang sedang 

melakukan HD reguler 

 Dosis yang diberikan yaitu 1 kali sehari, 

sebelum makan (dosis harian) 

 Saat hari HD obat diminum sebelum HD 

dilakukan 

 Waspadai tanda hipoglikemik dan 

pencegahannya 

Domperidon 
 Diberikan pada pasien yang mengalami 

efek samping mual-muntah pasca HD 

 Diminum setelah HD, dengan dosis 10 mg 

1 kali sehari, 15-30 menit sebelum makan  

 Efek samping: ruam kulit 
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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.  
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