
LISINOPRIL merupakan obat golongan peng-

hambat enzim pengubah angiotensin. Lis-

inopril digunakan untuk mengatasi hipertensi 

(darah tinggi) dan gagal jantung, serta gagal 

ginjal karena diabetes. Lisinopril juga 

digunakan untuk mencegah perubahan 

fungsi bilik kiri jantung. 

Sebelum menggunakan LISINOPRIL 

sampaikan kepada dokter dan apoteker bila 

ada atau tidak ada reaksi alergi terhadap 

obat tersebut. Hati-hati jika diberikan pada 

Ibu hamil. dan setelah pemakaian lisinopril 

atau adanya efek samping seperti penurunan 

tekanan darah yang drastis( hipotensi), 

penurunan kadar kalium dan natrium darah 

LISINOPRIL tersedia dalam bentuk tablet 

dengan kekuatan: 

  5 mg, 
 10 mg, 
 20 mg. 

 

 

Bentuk Sediaan LISINOPRIL 

Apa LISINOPRIL itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat LISINOPRIL dengan 
dosis yang sesuai anjuran dokter. 

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

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

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air. 

 Obat ini dapat digunakan sebelum 
makan, bersama makan atau sesudah 
makan. 

 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. 

 
LISINOPRIL hanya dapat diperoleh dengan 
resep dokter. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Konsumsi lisinopril dapat menyebabkan efek 
samping yang mungkin terjadi sebagai 
berikut: 
Efek samping yang sering terjadi: 

1. Pusing 
2. Batuk 
3. Sakit kepala 
4. Hiperkalemia 
5. Diare 
6. Hipotensi 
7. Nyeri dada 
8. Kelelahan 
9. Mual/muntah 
10. Kulit kemerahan 

 
Efek samping yang jarang terjadi: 

1. Alergi 
2. Perubahan perasaan 
3. Deg-degan 
4. Infeksi kulit 
5. Gagal ginjal akut 
 

Segera hubungi dokter bila terjadi efek 
samping yang berat dan mengganggu. 

Apa efek samping dari 
LISINOPRIL ? 

  

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

LISINOPRIL tidak dapat digunakan bersama 

dengan obat-obat : 

1. Aspirin  

2. Aliskiren 

3. Diklofenak 

4. Ibuprofen 

5. Kketoprofen 

6. Ketorolac 

7. Losartan 

8. Asam mefenamat 

9. Piroxicam 

10.Telmisartan 

11.valsartan 

Sampaikan kepada dokter/apoteker bila an-

da menggunakan LISINOPRIL dengan obat-

obatan tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
LISINOPRIL ? 

Interaksi LISINOPRIL 
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 semakin memburuk setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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