
Ramipril merupakan obat anti hipertensi 
yang dapat menurunkan tekanan darah 
sehingga risiko stroke dan serangan jantung 
dapat terkendali. 
Ramipril biasanya diresepkan untuk 
penderita gagal jantung dan hipertensi, 
juga dapat digunakan untuk mencegah 
kerusakan ginjal dan pembuluh darah, 
misalnya akibat diabetes. Selain itu, 
ramipril juga digunakan untuk mengurangi 
risiko gagal jantung setelah serangan 
jantung pada pasien dengan kondisi 
pembesaran pada dinding kiri jantung. 

Konsultasikan dengan dokter apabila 
sedang mengonsumsi obat lain, menjalani 
terapi dialisis, menderita gagal jantung, 
menderita dehidrasi, dan terdapat riwayat 
alergi. Ramipril tidak disarankan bagi ibu 
hamil dan menyusui. 

Ramipril tersedia dalam bentuk  tablet. 
Kekuatan dosis: 

Tablet 2,5 mg 
Tablet 5 mg 
Tablet 10 mg 

 

Bentuk Sediaan Ramipril 

Apa Ramipril itu ? 

Gunanya untuk apa ?  

 

 Sebelum mengonsumsi ramipril, baca 
informasi dan aturan pakai yang tertera 
pada kemasan. Ikuti anjuran dokter dan 
JANGAN merubah dosis tanpa saran 
dari dokter. 

 Ramipril dapat diminum sebelum atau 
sesudah makan. 

 Ramipril sediaan tablet ditelan utuh. 
 Selama penggunaan ramipril, lakukan 

kontrol ke dokter secara rutin untuk 
mengetahui keefektifan obat dan 
perkembangan kondisi. 

 Hindari konsumsi minuman beralkohol 
selama penggunaan ramipril 

 Mematuhi anjuran gaya hidup dan pola 
makan sehat serta cukup olahraga.  
Batasi konsumsi garam selama 
penggunaan ramipril. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
meminumnya begitu teringat jika jadwal 
dosis berikutnya tidak terlalu dekat. 
JANGAN menggandakan dosis ramipril 
pada jadwal berikutnya untuk 
mengganti dosis yang terlewat. 

 

Bagaimana cara 

penggunaan yang aman ? 
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Ramipril mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit kepala 
 Pusing 
 Batuk 
 Muntah 
 Lelah yang berlebihan 
 Lemah 
 
Ramipril dapat menyebabkan efek samping 
yang jarang seperti: 
 Serak 
 Kesulitan bernafas dan menelan 
 Mata atau kulit menguning 
 Demam, sakit tenggorokan, kedinginan, 

dan tanda infeksi  lainnya 
 Pingsan 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 
 
 

Apa efek samping dari 

Ramipril ? 

  

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

cahaya matahari langsung. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ramipril dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Allopurinol 
 Antasida 
 Capsaicin 
 Digoxin 
 Indomethacin 
 Lithium 
 Phenothiazine 
 Suplemen Kalium 
 Obat diuretik 
 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Ramipril bersamaan dengan obat-
obat tersebut. 

 

 

Cara penyimpanan Interaksi Ramipril 

dengan obat lain 

 

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. 

Segera ke Dokter/Puskesmas/
Rumah Sakit, 

jika gejala penyakit tidak membaik atau 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

