
 

Cara penyimpanan Obat 
Tetes Telinga 

 
1. Disimpan dalam wadah asli dan jangan 

buang etiket / label yang tertera. 

2. Disimpan terlindung dari lembab dan 

cahaya.  

3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

4. Segera dibuang bila terdapat perubahan / 

kekeruhan dibandingkan penggunaan yang 

pertama kali. 

 

 

Perhatian 
 

1. Ikuti petunjuk yang tertera di label/etiket 

dengan seksama.  

2. Jangan lewatkan dosis.  

3. Segera ke dokter /puskesmas/ rumah sakit 

jika gejala penyakit tidak membaik 

setelah menggunakan obat lebih dari 3 

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapan saya harus berkonsultasi 

dengan Apoteker ? 

Bila : 

 Ada gangguan pendengaran di telinga 

seperti terdengar bunyi dering / 

berdengung. 

 Rasa gatal, nyeri, atau terbakar pada 

telinga. 

 Terjadi kemerahan di sekitar telinga. 

 Pusing. 

 Ingin berkonsultasi mengenai kondisi atau 

perawatan telinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Penggunaan  

Tetes Telinga 
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Cara penggunaan Tetes Telinga 

1. Identifikasi telinga mana 

(kanan, kiri atau 

keduanya) yang akan 

mendapatkan 

pengobatan dan baca 

aturan pakai.  

2. Cucilah tangan dengan 

air dan sabun. 

 

3. Bersihkan telinga bagian luar menggunakan air 

hangat atau kain lembab dengan hati-hati, 

kemudian dikeringkan. 

 

4.  Hangatkan obat tetes 

telinga dengan 

memegang botolnya 

menggunakan tangan 

selama beberapa menit.  

Jika obat tetes telinga 

berupa suspensi, kocok 

selama 10 detik. 

 

 

5. Miringkan kepala 

sehingga telinga 

yang akan 

diberikan obat 

menghadap ke 

atas. 

 

 

 

a. Untuk dewasa: 

tarik daun telinga ke atas dan ke belakang 

untuk meluruskan saluran telinganya. 

b. Untuk anak <3 tahun: tarik daun telinga ke 

bawah dan ke belakang untuk meluruskan 

saluran telinganya. 

   6. Teteskan  obat  pada  lubang  telinga  sesuai 

dengan dosis pemakaian yang dianjurkan.  

 

Jangan masukkan penetes 

ke dalam lubang telinga.  

 

 

 

 

Pertahankan posisi kepala 2-3 menit. 

 

 

7. Tekan secara lembut 

kulit penutup kecil 

telinga atau gunakan 

kapas steril untuk 

menyumbat lubang 

telinga agar obat dapat 

mencapai dasar saluran 

telinga. 

Pasang kembali tutup botol tetes telinga 

dengan rapat.  

Jangan menyeka atau membilas ujung penetes. 

 

8.  Cucilah kembali 

tangan dengan air 

dan sabun untuk 

membersihkan 

sisa obat yang 

mungkin 

menempel. 

 

 


