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Apa Asam Mefenamat ?
Gunanya untuk apa ?

Asa Mefenamat  merupakan  analgesik
anti inflasi non stereoid
Asam Mefenamat biasanya  digunakan
untuk  meredekan nyeri  ringan sampai
sedang,  termasuk  nyeri  haid  ( rasa- 
nyeri yang terjadi sebelum atau selama
periode menstruasi). Asam Mefenamat
bekerja dengan menghentikan produk-
si  tubuh  dari  zat yang  menyebabkan 
nyeri, demam, dan peradangan.

Perhatian :

________
________

Sebelum menggunakan Asam Mefenamat, 
bertahu dokter dan apoteker jika anda per-
nah  mengalami  alergi  sebelumnya,  baru 
atau  akan  menjalani  operasi jantung, ibu 
hamil  trismester  tiga,  penyakit  tukak lam
bung,  radang usus,  penyakit ginjal, gagal
hati dan gagal jantung berat.       

Bentuk Sediaan 
Asam Mefenamat

Asam Mefenamat tersedia dalam bentuk
kaplet, tablet  dan  sirup  suspensi untuk
anak-anak. 
     

Bagaimana cara
penggunaan yang aman ?

Gunakanlah obat  Asam Mefenamat dengan
dosis yang sesuai untuk megatasi rasa nyeri
seperti yang direkomendasikan oleh dokter.

Perhatikan apa yang disampaikan oleh apo-
teker, atau  periksa l ebel untuk mengetahui
interuksi dosis Asam Mefenamat yang tepat.

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

Kaplet atau tabIet harus ditelan utuh dan di-
minum dengan segelas penuh air.
 
Kocok dahulu sirup suspensi sebelum digu-
nakan.

Gunakanlah  obat  ini  sesudah makan atau
bersama makanan.

Bila  anda lupa  minum obat, segera minum
dosis obat yang terluppakan ketika ingat.
Tetapi    jika   waktunya    mendekati   dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut, kemudian
lanjutkan menggunakan obat sesuai jadwal
berikutnya.   JANGAN   minum   dua   dosis
sekaligus.   

(L.1.28)



Apa efek samping dari
Asam Mefenamat ?

Asam Mefenemat mungkin menyebabkan
efek samping. Beritahu dokter apabila me
ngalami gejala yang berat seperti :

Telinga berdenging.
Tinja berwarna hitam atau berdarah.
Konstipasi.
Diare.
Sakit kepala pusing dan kembung.

Asam Mefenemat dapat  menyebabkan
efek samping  yang jarang seperti :

Ruam kulit yang berat.
Rasa gatal dengan bintik merah dan
bengkak.
Rasa gatal dengan bintik merah dan
bengkak.
Rasa gatal dengan bintik merah dan
bengkak.
Rasa gatal dengan bintik merah dan
bengkak.
Mengantuk dan kelelahan.
Kulit pucat.
Nafsu makan berkurang.
Sesak napas.
Nyeri ulu hati.

Segera hubungi dokter bila anda mengala
mi masalah atau keluhan ketika  menggu-
nakan  obat ini.

Interaksi Asam Mefenamat
dengan obat lain

Asam  Mefenemat  dapat  berinteraksi 
dengan obat-obat :

Warfarin, Prednison dan Asetosal.
Fluoxetin.
Antasida.
Glipizide.
Furosemide.
Enlapril.
Siprofloksasin.

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

Bagaimana cara
menyimpan 

Asam Mefenamat ?

Simpan obat dalam kemasanya, tertutup
rapat dan jauhkan dari  jangkauan anak-
anak.  Simpan  kaplet  atau  tablet  pada
suhu  kamar  di tempat  yang  sejuk  dan 
kering.
Obat   sirup   suspensi   setelah   dibuka 
hanya boleh digunakan selama 14 hari.
Bila  telah  lebih  dari  14  hari sebaiknya
obat   dibuang   meskipun  masih  belum
habis.

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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