
  

 Midazolam merupakan salah satu jenis  
obat  sedasi. Umumnya digunakan pada 
sebelum atau selama prosedur operasi 
ringan, serta sedasi pada ICU. Selain itu 
dapat digunakan pada penanganan 
kondisi kecemasan dan epilepsi. 
Midazolam berfungsi menenangkan 
otak dan sistem saraf, sehingga dapat 
menimbulkan rasa kantuk dan 
menurunkan kecemasan sebelum 
menjalani operasi.   

 Midazolam dapat menyebabkan 
kesulitan bernafas yang berat. 

 Sebelum menggunakan 
Midazolam, beritahu dokter dan 
apoteker jika anda pernah 
mengalami reaksi alergi terhadap 
midazolam atau komponen lain da-
lam formula, termasuk benzilalko-
hol (sensitivitas terhadap benzodi-
azepin lain). 

Apa itu Midazolam? 

 Midazolam tersedia dalam bentuk 
ampul. 

 Dosis midazolam perlu disesuaikan 
secara individu berdasarkan umur, 
penyakit, dan obat lain yang 
digunakan. 

 Gunakan dengan hati-hati dan sesuai 
petunjuk dokter. 

 Midazolam diberikan oleh perawat 
atau dokter melalui suntikan secara in-
travena atau menggunakan syringe 

pump di pembuluh darah 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Beritahu dokter apabila mengalami gejala 
yang berat seperti : 
 Kesulitan bernafas yang berat 
 Terganggunya pernapasan pada saat 

tidur 
Midazolam dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Mengantuk 
 Mual-muntah 
 Kejang  
 
 
Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Midazolam ? 

  

 Simpan ampul dalam kemasan atau 
wadah yang kuat dan aman sehingga 
ampul tidak mudah pecah. 

 Simpan ampul pada suhu 15-30oC dan 
kering, serta terhindar dari sinar 
matahari langsung.  

Midazolam dapat berinteraksi dengan obat-
obatan lain seperti : 
 Simetidin 
 Efavirenz 
 Nevirapine 
 Rifampisin  
 Fenitoin 
 Carbamazepine  
 
 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Midazolam bersamaan obat-
obatan tersebut. 
 
 
 
. 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Midazolam ? 

Interaksi Midazolam dengan 
obat lain 
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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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