
 

Tramadol merupakan obat analgesik opioid 

(antinyeri). 

Analgesik opioid ini biasanya digunakan 

untuk mengurangi nyeri sedang sampai 

berat seperti rasa nyeri setelah operasi . 
 

 

Sebelum menggunakan tramadol, beritahu 

dokter dan apoteker jika anda pernah 

mempunyai riwayat gangguan hati dan 

ginjal,  trauma kepala, dan pernah 

mengalami ketergantungan obat. 

 

Tramadol tersedia dalam bentuk  kapsul,  

tablet, dan injeksi ampul 

Bentuk Sediaan Tramadol 

Apa Tramadol itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat Tramadol dengan 

dosis yang sesuai untuk mengatasi rasa 

nyeri seperti yang direkomendasikan 

oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 

apoteker atau periksa label untuk 

mengetahui instruksi dosis Tramadol 

yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 Tablet atau kapsul harus ditelan utuh 

dan diminum dengan segelas penuh air 

setelah makan. 

 Penggunaan bentuk injeksi harus  

diberikan 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. 

 Hati-hati dalam mengendarai kendaraan 

karena tramadol menyebabkan kantuk. 

 Hindari mengkonsumsi minuman keras. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Efek samping berat, seperti : 

 Sulit buang air besar (konstipasi) 

 Mual, muntah 

 Vertigo 

 Sakit kepala 

Efek samping sedang sampai ringan, yaitu: 

 Diare 

 Mulut kering 

 Berkeringat 

 Kemerahan 

 

 

 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 

masalah atau keluhan ketika menggunakan 

obat ini. 

 

Apa efek samping dari Tramadol? 

  

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

Bagaimana cara menyimpan 
Tramadol ? 

Interaksi Tramadol 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.  

Tramadol dapat berinteraksi dengan 

obat-obat: 

 Karbamazepin. 

 Kumarin 

 Antidepresan trisiklik, SSRI 

 Sertalin 

 Haloperidol 

 

 

 

 

Konsultasikan pada dokter bila 

menggunakan Tramadol bersamaan 

dengan obat-obat tersebut. 
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