
 

SIMVASTATIN Simvastatin merupakan obat yang menurunkan kolesterol jahat 

(LDL), menurunkan trigliserida, dan meningkatkan kolesterol 
baik (HDL).digunakan pada beberapa orang untuk menurunkan 

kemungkinan serangan jantung, stroke, dan prosedur jantung 
tertentu, tau mumgkin digunakan karena alas an lain konsultasi-
kan dengan dokter 

Apa Simvastatin itu ? 

Gunanya untuk apa ?  

Perhatian:  

 Tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. 
 Efek obat ini pada ASI belum diketahui jadi sebaiknya 

dihindari oleh ibu yang sedang menyusui. 
 Bagi wanita pada usia subur, gunakan kontrasepsi 

yang efektif karena simvastatin dapat berdampak bu-
ruk pada janin. Jadi penting untuk mencegah kehami-
lan semasa mengonsumsi obat ini. 

 Harap berhati-hati bagi penderita gangguan hati, gin-
jal, tiroid, yang pernah mengidap gangguan otot, sep-

erti nyeri atau sakit otot tanpa penyebab yang jelas, 
serta yang rutin mengonsumsi minuman keras. 

 ika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera hubungi 
dokter. 

Penggunaan Simvastatin dengan 

Benar 

 Simvastatin dapat dikonsumsi pada malam hari, baik 
sebelum atau sesudah makan.  

 Perhatikan apa yang  disampaikan oleh apoteker atau 
periksa label untuk mengetahui instruksi  dosis  
Atorvastatin yang tepat. 

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

 Tablet  harus  ditelan  utuh  dan  diminum dengan se-
gelas penuh air. 

 Tidak boleh berhenti minum obat secara mendadak 
tanpa bertanya kepada dokter  

 Bagi yang tidak sengaja melewatkan jadwal meminum 

simvastatin, disarankan untuk segera meminumnya 
begitu teringat. Tetapi jangan mengganti dosis yang ter-

lewat dengan menggandakan dosis simvastatin yang 
diminum berikutnya. 
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Kenali Efek Samping dan Bahaya   

   Simvastatin 
simvastatin dapat menyebabkan efek samping yang 
jarang seperti 

 kram atau nyeri otot  

 inflamasi otot  

 

 

Simvastatin mungkin menyebabkan efek samping. 
Beritahu dokter apabila meng-alami gejala yang 
berat seperti  

 Sakit kepala. 
 Gangguan pencernaan. 
 Konstipasi atau diare. 
 Gangguan tidur. 
 Penipisan rambut. 

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 
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Interaksi simvastatin 

simvastatin dapat berinteraksi dengan 

obat-obat : 

Itraconazole 

ketoconazole,  

posaconazole,  

vorikonazol 

eritromisin,  

klaritromisin,  

telitromisin . 

siklosporin, 

verapamil, 

diltiazem  

gemfibrozil . 

 

Konsultasikan pada dokter bila 

menggunakan simvastatin bersamaan 

Penyimpanan Simvastatin 

Tablet simvastatin disimpan pada suhu ru-

angan (25-30) dan jauhkan dengan jangkauan 

anak-anak 
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