
Valsartan merupakan obat yang digunakan 

untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau 

hipertensi.  Selain mengatasi hipertensi, 

valsartan biasanya juga diberikan sebagai 

terapi pada gagal jantung, kondisi dimana 

jantung tidak dapat memompa darah 

dengan cukup ke seluruh tubuh. 

 

Sebelum menggunakan valsartan, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami alergi sebelumnya, mempunyai 
riwayat penyakit gula darah tinggi 
(diabetes), dan sedang mengalami 
kehamilan.  Jika sedang menyusui, harap 
menyampaikan pada dokter. 
 

Sediaan Valsartan tersedia dalam  bentuk 

tablet salut film dengan berbagai macam 

kekuatan dosis, 40 mg, 80 mg, dan 160 mg. 

 

Bentuk Sediaan Valsartan 

Apa Valsartan itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 

 

 Gunakanlah obat Valsartan dengan dosis 
yang sesuai untuk mengatasi tekanan 
darah tinggi atau gagal jantung seperti 
yang telah  direkomendasikan oleh 
dokter. 

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

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

 Tablet ditelan utuh dan diminum dengan 
segelas penuh air. Jika kesulitan menelan, 
valsartan dapat digerus 

 Valsartan dapat digunakan sebelum, ber-
sama, atau setelah makan . 

 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. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Valsartan mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila mengalami 
gejala yang berat seperti : 
 Pusing atau kepala berputar 
 Tekanan darah menurun drastis 
 Ruam kulit 
 Diare 
 Pandangan mengabur 

 
Valsartan dapat menyebabkan efek samping 
yang jarang seperti : 
 Peningkatan nitrogen urea dalam darah 
 Vertigo yang ditandai dengan kepala 

berputar dan pandangan berkunang-kunang 
 Kelelahan 
 Nyeri perut 
 Batuk 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 

obat ini.  

Apa efek samping dari 
Valsartan ? 

  

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

 
Valsartan dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Aliskiren 

 Captopril 

 Potassium fosfat 

 Levodopa 

 Trimetoprim 

 

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

 

 

Bagaimana cara menyimpan  
Valsartan ? 

Interaksi Valsartan 
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 setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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