
 Metamizole yang memiliki nama lain 
dypiron merupakan obat yang 
digunakan sebagai penghilang rasa nyeri 
dan menurunkan panas.  

  
 
 
 

 
 Sebelum menggunakan Metamizole 
beritahu dokter dan apoteker apabila 
sedang hamil dan menyusui; bayi di 
bawah 3 bulan; anak dengan berat       
badan kurang dari 5 kg; gangguan hati, 
ginjal; serta alergi terhadap Metamizole. 

Apa itu Metamizole? 

 Metamizole tersedia 
dalam bentuk sirup, 
tablet, tetes, dan 
suntikan. 

 Dosis dan cara pakai 
disesuaikan dengan 
petunjuk dari dokter. 

 Bentuk sediaan tetes digunakan untuk 
bayi dan anak-anak yang sulit menelan 
obat. 

 Sediaan sirup dan tetes dikocok terlebih 
dahulu sebelum digunakan. 

 Sendok takar pada bentuk sediaan sirup 
digunakan untuk mengukur dosis yang 
akan diberikan.  

 Tablet harus diminum secara utuh 
dengan segelas air. 

 Metamizole harus diberikan bersama 
makanan atau segera setelah makan  

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

 
Gunakan Metamizole sesuai petunjuk aturan 
pakai yang tepat dan benar. 

Bagaimana cara penggunaan 
Metamizole yang aman ? 
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Metamizole mungkin menyebabkan efek 
samping. Hubungi dokter/ apoteker 
apabila mengalami gejala  seperti : 
 Mual dan muntah 
 Nyeri perut dan dada 
 Pusing 
 Detak jantung tidak teratur 
 Tekanan darah rendah 

 
Efek samping lain dari Metamizole yang 
jarang terjadi seperti: 
 Kemerahan dan gatal pada kulit 
 Sesak napas 
 Bengkak pada bibir, lidah, dan wajah 
 agranulitosis 
 
Segera hubungi dokter apabila anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini. 
 
 

Apa efek samping dari 
Metamizole? 

Simpan obat dalam keadaan tertutup dan 
dimasukkan sesuai kemasannya, serta 
jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan 
tablet pada suhu kamar di tempat yang 
sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya ma-
tahari.  

 

 
 
 
 
 
 
Metamizol dapat berinteraksi dengan obat-
obatan tertentu seperti : 

Konsultasikan terlebih dahulu dengan 
dokter/ apoteker, apabila metamizole 
digunakan bersama dengan obat—obatan 
tersebut. 

 

 
 

 
 

Interaksi Metamizole 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.  

Bagaimana cara tepat                
menyimpan Metamizole ? 

 Asebutolol 
 Warfarin 
 Asam asetil salisilat/ aspirin 

 Klorpromazine 
 Siklosporin 
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