
 
 Nifedipine merupakan obat yang 

digunakan untuk mengatasi tekanan 
darah tinggi (hipertensi) dan  mencegah 
nyeri dada (angina) 

  

 
Sebelum menggunakan Nifedipine 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap Nifedipine,  hamil, 
merencanakan kehamilan dan 
menyusui . 

 

Apa itu Nifedipine ? 

 
 Nifedipine tersedia 

dalam bentuk tablet 
dan dapat dikonsumsi 
sebelum atau 
sesudah makan.  

 Tablet Nifedipine 
harus ditelan utuh dan diminum dengan 
segelas air. 

 Nifedipin harus dikonsumsi secara 
teratur. Bila lupa minum Nifedipine, 
segera minum ketika ingat. Tetapi jika 
waktunya mendekati dosis berikutnya, 
lewati dosis tersebut, kemudian 
lanjutkan menggunakan obat sesuai 
jadwal berikutnya. 
JANGAN minum dua dosis sekaligus. 

 Jika ingin menghentikan konsumsi 
Nifedipine, lakukan secara bertahap dan 
jangan tiba-tiba karena bisa 
menyebabkan gejala yang lebih berat.  

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

Bagaimana cara 

penggunaan yang aman ? 
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Nifedipine mungkin menyebabkan efek 
samping. Hubungi dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Nyeri perut 
 Sakit kepala 
 Nyeri ulu hati 
 Mual & muntah 
 Sulit buang air besar 
 
Nifedipine dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 

 Tanda-tanda reaksi alergi, seperti ruam; 

gatal-gatal; merah, bengkak, melepuh, 

atau kulit mengelupas dengan atau 

tanpa demam; sesak; kesulitan bernapas 

atau berbicara; suara serak dan 

pembengkakan  pada mulut, wajah, 

bibir,  

 Nyeri otot/ kram 

 Muntah darah  

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa Efek Samping 

Dari Nifedipine? 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nifedipine dapat berinteraksi dengan 
eritromisin, rifampicin, fenitoin, 
simvastatin, propanolol dan  simetidin. Bila 
ingin menggunakan obat lain konsultasikan 
dengan dokter. 

 
 

Cara mendapatkan Nifedipine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 

Menyimpan Nifedipine ? 
Interaksi Nifedipine 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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