
 Omeprazol merupakan obat golongan pro-
ton pump inhibitor  yang mengurangi sekre-
si asam lambung. Omeprazol  dapat 
digunakan untuk  mengatasi beberapa kon-
disi berikut : 

  GERD (keadaan dimana asam lambung 
naik ke kerongkongan. 

 Luka di usus bagian atas usus/lambung 
akibat   infeksi bakteri H. pylori pada lam-

bung  atau akibat efek samping dari kon-
sumsi NSAID  jangka panjang dan dosis 
tinggi 

 

Sebelum menggunakan Omeprazol, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap: 
Pantoprazole, Lansoprazole, Rabeprazole, 
Esomeprazol),  atau obat lainnya. 
Atau sedang mengunakan Nelfinavir 

 

Omeprazol tersedia dalam bentuk kapsul 
dengan kekuatan  20 mg dan 40 mg serta 
serbuk injeksi 40 mg    
 

Apa itu Omeprazol? 

 

 Cuci tangan sebelum dan sesudah minum 
obat. 

 Omeprazol digunakan sesuai petunjuk dok-
ter 

 Omeprazol kapsul sebaiknya diminum da-
lam keadaan perut kosong 

 Jangan meminum omeprazol dengan 
membuka  dan mengeluarkan isi kapsul. 

 Jangan mengunyah atau menghancurkan 
kapsul 

 Jangan mengunakan omeprazol yang su-
dah melewati  tanggal kadaluarsa 

 Sediaan injeksi Omeprazol berupa serbuk 
yang dilarutkan dalam pelarut yang sesuai 
dan diberikan secara infus atau suntikan 
melalui pembuluh darah oleh dokter/
perawat 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat. 
Tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya.    JANGAN minum 
dua dosis sekaligus. 

 

Bagaimana cara penggunaan  
Omeprazol ? 
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Omeprazol mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila gejala  
yang berat seperti: 
 Tiba-tiba mengi 
 Pembengkakan pada bibir, tern-

gorokan 
 Ruam merah pada badan 
 Susah menelan 
 Mual, muntah  
 Kemerahan pada kulit yang melepuh 

atau mengelupas 
 Reaksi alergi lain yang parah 
 
Omeprazol dapat menyebabkan efek 
samping yang lain terjadi seperti: 
 Sakit kepala 
 Sakit perut 
 Sembelit 
 Perut kembung 
 Mual 
 
Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari         
Omeprazol? 

  

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.   Ser-
buk injeksi disimpan di suhu tidak lebih dari 
25oC.  Serbuk infus/injeksi yang telah dilarut-
kan dapat disimpan di suhu 25oC selama 3-6  
jam. Jangan menyimpan serbuk yang telah 
dilarutkan dalam freezer.   
Kapsul disimpan pada suhu tidak lebih dari 
25oC   
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omeprazol dapat berinteraksi dengan Keto-
conazole, Itroconazole ,Digoxin, Diazepam, 
Phenitoin, Rifampicin , Clopidogrel , Ataza-
navir ,Tacrolimus , Cilostazol, Methotrexate . 
 
Bila mengonsumsi omeprazol dengan obat-
obatan diatas harus berkonsultasi dengan 
dokter.  

 

 
 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Omeprazol? 

Interaksi Omeprazol dengan 

 

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. 
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