
  

 Obat yang digunakan untuk 
pencegahan mual dan muntah akibat 
kemoterapi dan radioterapi, pencega-
han mual dan muntah pasca operasi 

 

Sebelum menggunakan Ondansetron, 
beritahu dokter dan apoteker jika an-
da : 
 Alergi terhadap Ondansetron 
 Menggunakan obat-obat lain 
 Dalam kondisi hamil dan menyusui 
 Mengkonsumsi alkohol atau mero-

kok 

 Punya gangguan hati 
 
 
Ondansetron tersedia dalam bentuk 
tablet, kaplet, tablet salut selaput, sir-
up, dan ampul. 

Apa itu Ondansetron? 

 Untuk obat berbentuk tablet, tablet 
salut selaput, dan kaplet dapat dimi-
num 30 menit sebelum makan,  

 Kaplet atau tablet harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas penuh 
air. 

 Jangan dikunyah, digigit atau 
dihaluskan 

 Sirup diminum menggunakan 
sendok/ gelas takar untuk mengukur 
dosis 

 Untuk obat berbentuk injeksi, 
penggunnaannya dilakukan oleh 
perawat/dokter. 

 Minum sesuai dengan aturan pakai 
pada label obat/rekomendasi dok-
ter. 

 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. 

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Ondansetron mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit kepala 
 Lemah  
 Konstipasi 
 
Ondansetron dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Ruam kulit  
 Demam 
 Pusing 
 Cemas 
 Diare 
 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari  
Ondansetron? 

Simpan kaplet, tablet, dan sirup pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk dan kering. Sim-
pan ampul di lemari khusus dan terlindung 
dari cahaya.  
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak 
dan hewan peliharaan 
Obat sirup setelah dibuka hanya boleh 
digunakan selama 14 hari. 
Bila telah lebih dari 14 hari sebaiknya obat 
dibuang meskipun belum habis.  
 

 

. Ondansetron dapat berinteraksi dengan : 
 Apomorfin. 
 Deferasirox 
 
 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Ondansteron bersamaan obat
-obat tersebut. 

Interaksi Ondansetron 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.  

Bagaimana cara menyimpan  
Ondansetron? 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

