
KONTRA INDIKASI 
Penggunaan alkohol adalah kontra indi-
kasi selama menggunakan metronida-
zole dan sampai 3 hari setelah metroni-
dazole dihentikan.  

 

EFEK SAMPING 

Metronidazole mungkin menyebabkan 
efek samping. 
Beritahu dokter jika mengalami gejala 
yang berat seperti :  
 Muntah, diare, gangguan pada lam-

bung, hilangnya nafsu makan, mulut 
kering dan rasa logam. 

 Air kemih berwarna gelap atau coklat 
kemerahan.  

 Iritasi pada mulut dan lidah. 
 Kesemutan pada tangan dan kaki. 
 
Segera telpon dokter jika mengalami 
gejala : kemerahan pada kulit, gatal-
gatal, hidung tersumbat / sesak dan 
nyeri pada sendi. 
 

Jangan biarkan orang lain 
menggunakan obat anda. 

 
Metronidazole hanya boleh dibeli 

dengan resep dokter. 

METRONIDAZOLE 

Metronidazole merupakan antibiotik yang 
digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri 
dan mikroorganisme lain pada sistem repro-
duksi, saluran pencernaan, kulit, vagina, 
dan area lain pada tubuh. 
 
Metronidazole tidak digunakan untuk me-
ngobati demam, flu dan infeksi virus 
lainnya. 
 
Bentuk sediaan metronidazole adalah infus, 
tablet, kapsul, suspensi dan suppositoria.   

 

ATURAN PAKAI 
 Sediaan tablet atau kapsul sebaiknya 

diminum bersama dengan makanan un-
tuk meminimalkan gangguan pada lam-
bung.  

 Sediaan suspensi harus dikocok dahulu 
sebelum digunakan dan perhatikan 
takaran obat. 

 Metronidazole biasanya digunakan 2-3 
kali sehari selama 5-10 hari atau lebih, 
tergantung tujuan pengobatan. 

 Gunakan obat sesuai petunjuk yang ter-
tulis  pada etiket obat. 

 Jangan menambah atau mengurangi do-
sis. 
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PERHATIAN ! 

Sebelum menggunakan metronidazole : 
 Beritahu dokter dan apoteker apabila an-

da alergi terhadap metronidazole atau 
obat yang lain. 

 Beritahu dokter dan apoteker obat-obat 
resep ataupun obat bebas yang 
digunakan, khususnya antikoagulan sep-
erti warfarin, astemizole, disulfiram, lithi-
um, phenobarbital, phenytoin  dan vita-
min. 

 Beritahu dokter jika anda mempunyai 
penyakit pada darah, ginjal, liver atau 
penyakit Crohn’s. 

 Sebaiknya jangan menggunakan minu-
man yang mengandung alkohol selama 
menggunakan obat ini, karena alkohol 
dapat menyebabkan gangguan pada lam-
bung, muntah, kram perut, sakit kepala, 
berkeringat dan wajah kemerahan (flush-
ing). 

 Metronidazole dapat menyebabkan kulit 
anda sensitif terhadap sinar matahari. 
Hindari terpapar sinar matahari yang la-
ma dan gunakan pakaian pelindung, kaca 
mata hitam serta tabir surya. 

HUBUNGI APOTEKER ANDA 

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT 

BAGAIMANA BILA LUPA  
MINUM OBAT ? 

 

Segera gunakan dosis obat yang terlupa-
kan ketika ingat. Tetapi jika waktunya men-
dekati dosis berikutnya, lewati dosis terse-
but, kemudian lanjutkan menggunakan 
obat sesuai jadwal berikutnya. 
JANGAN menggandakan dosis untuk 
menggantikan dosis yang terlewati terse-
but.  
 

PENYIMPANAN  
 
 Simpan obat dalam wadah aslinya,  ter-

tutup rapat, jauhkan dari jangkauan 
anak-anak.  

 Simpan pada suhu kamar, hindari dari 
panas yang berlebihan dan lembab. 

 
 
 

 Buang obat yang sudah kadaluwar-
sa atau yang sudah tidak digunakan 
lagi. 

 Tanyakan pada apoteker tentang 
cara pembuangan obat yang benar.    
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Jika anda masih mempunyai gejala 
infeksi setelah obat metronidazole 
habis, telpon dokter.  
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