
 
 Nimodipin merupakan obat yang 

digunakan untuk membantu 
menurunkan efek buruk yang 
disebabkan oleh pendarahan di otak.  

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

       Jika Anda mengonsumsi obat apa pun 
(resep atau OTC, produk alami, vitamin) 
yang tidak boleh dikonsumsi bersama 
obat ini, seperti obat tertentu yang 
digunakan untuk HIV, infeksi, atau 
depresi. Ada banyak obat yang tidak 
boleh dikonsumsi bersamaan dengan 
obat ini. Dokter atau apoteker Anda 
dapat memberi tahu Anda jika Anda 
sedang mengonsumsi obat yang tidak 
boleh dikonsumsi bersama obat ini. 

 

 

Apa itu Nimodipin  ? 

 
 Nimodipn tersedia dalam bentuk tablet 

dan infus  
 Nimodipin infus diisuntikan melalui 

pembuluh darah  sesuai dosis dan 
instruksi dokter  

 Nimodipine tablet diminum 1 jam 
sebelum makan atau 2 jam sesudah 
makan 

 Tablet Nimodipin harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas air.. 
Konsultasikan kepada dokter atau 
apoteker bila nimodipin dihaluskan  

 Nimodipin harus dikonsumsi secara 
teratur.  

 Bila lupa minum Nimodipin, 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. 

 Jangan menghentikan minum 
Nimodipin, sebelum berkonsultasi 
dengan dokter..  

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

Bagaimana cara 

penggunaan yang aman ? 
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Nimodipin mungkin menyebabkan efek 
samping. Hubungi dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Nyeri perut 
 Sakit kepala, pusing sampai pingsan 
 Nyeri ulu hati 
 Mual & muntah 
 Sulit buang air besar 
 Detak jantung lambat. 
 Detak jantung yang tidak terasa normal. 
 Sesak napas, berat badan bertambah, 

atau bengkak di lengan atau kaki.  
 
Nimodipin 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 Nimodipin? 

  

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. 
Jangan disimpan di lemari es atau freezer 
Pemberian infus  secara syringe pump / 
infusion pump diberikan palstik hitam  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nimodipin dapat berinteraksi dengan 
eritromisin, rifampicin, fenitoin, 
simvastatin,  simetidin., klopidogrel, 
siklosporin, fluoxetin, terazosin 
 
 
Bila ingin menggunakan obat lain 
konsultasikan dengan dokter. 

 
 
 
 

Cara mendapatkan Nifedipine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 

Menyimpan Nimodipin ? 
Interaksi Nimodipin Dengan 

Obat Lain 
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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.  
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