
 Nicardipine merupakan obat yang 
digunakan untuk menurunkan tekanan 
darah (Hipertensi) dan mengobati nyeri 
pada dada (angina)  

  
 
 
 
 

 

 
Sebelum menggunakan Nicardipine 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
Nicardipine, sedang menyusui atau sedang 
hamil. 
 
 

Apa itu Nicardipine? 

 

 Nicardipine tersedia 
dalam larutan injeksi 
dan larutan intravena 
drip yang diberikan 
secara suntikan 
melalui pembuluh 
darah oleh dokter dan perawat 

 Nicardipine diberikan sesuai aturan 
dokter. 

 JANGAN memberikan dua dosis 
sekaligus. 

 Sebaiknya gunakan Nicardipine pada 
waktu yang sama setiap harinya. 

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

 
Gunakan Nicardipine  sesuai petunjuk aturan 
pakai yang tepat dan benar. 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Nicardipine dapat menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala gejala berat seperti : 
 Alergi seperti ruam, bintik bintik merah, 

gatal, kemerahan pada kullit dengan 
atau tanpa demam dan permasalahan 
dalam pernafasan 

 Kepala sangat pusing 
 Deyak jantung cepat dan terasa tidak 

normal. 
 Nyeri dada 
 
Beritahu dokter apabila mengalami gejala 
gejala ringan seperti : 
 Pusing,  
 sakit kepala 
 kecapekan  
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Nicardipine? 

  

Simpan obat pada pada suhu kamar            
(15-30 C), terhindar dari cahaya dan simpan 
ditempat yang kering  dan jauhkan dari 
jangkauan anak anak 
 

 
 

 
 
 

Nicardipine dapat berinteraksi dengan  ,  

bila menggunakan bersamaan 
konsultasikan dengan dokter. 

 

 
Cara mendapatkan Nicardipine 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Nicardipine ? 

Interaksi Nicardipine 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.  

 Dantrolen 
 Cimetidine  
  Erythromycin  

 Lovastatin 
 Carbamazepin 
 Ketoconazole 
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