
 
Amitriptilin merupakan antidepresan trisiklik 
yang diindikasikan untuk pasien dengan gejala-
gejala utama depresi terutama bila berkaitan 
dengan kecemasan, tegang, atau kegelisahan; 
mencegah migraine; dan nyeri syaraf (misalnya 
neuropati perifer, postherpetic neuralgia), atau 
mungkin diberikan dengan alasan lain, 
konsultasikan dengan dokter 
 
 

 Bagi wanita yang sedang hamil tidak dis-
arankan untuk mengonsumsi amitriptyline, 
kecuali atas petunjuk dari dokter. Sedangkan 
bagi wanita yang sedang menyusui, tidak di-
perbolehkan untuk mengonsumsi obat ini. 

 Obat ini tidak boleh digunakan oleh anak-
anak yang masih berusia di bawah 16 tahun. 

 Harap berhati-hati jika Anda menderita diabe-
tes, konstipasi, glaukoma, porfiria, epilepsi, 
tumor kelenjar adrenal, gangguan prostat, 
gangguan hati, gangguan mental, dan 
gangguan jantung. Selain itu, harap berhati-
hati juga jika Anda terdiagnosis memiliki 
kelenjar tiroid yang terlalu aktif. 

 Mengonsumsi obat ini dapat menimbulkan 
efek kantuk. Oleh karena itu, jangan berken-
dara atau mengoperasikan mesin selama 
melakukan pengobatan dengan amitriptyline. 

 Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, sege-
ra temui dokter. 

Apa itu Amitriptilin ? 

 Tablet Amitriptyline dapat dikonsumsi sebe-
lum atau sesudah makan dengan air putih.  

 
 Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara 

satu dosis dengan dosis  
     berikutnya. 
 
 Usahakan untuk mengonsumsi tablet Amitrip-

tyline pada jam yang sama tiap hari untuk 
memaksimalkan efeknya.  

 
 Jika lupa mengonsumsi tablet Amitriptyline, 

disarankan segera meminumnya begitu 
teringat jika jadwal dosis berikutnya tidak ter-
lalu dekat.  Tetapi  jika waktunya mendekati 
dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya. 

 
 Jangan minum dua tablet Amitriptyline 

sekaligus.  
 
 
 Pengobatan dengan Amitriptilin biasanya ber-

langsung dalam jangka panjang., waspada 
efek samping obat. 

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

 
 
 

Cara Penggunaan Amitriptilin   
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 Saat menjalani pengobatan dengan Amitrip-
tilin, sebaiknya tetap memeriksakan kondisi 
diri kepada dokter untuk melihat perkem-
bangan kondisi anda. 

 
 Ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang 

tertera pada kemasan amitriptyline sebelum 
mulai mengonsumsinya atau tanyakan pada 
apoteker apabila ada yang tidak dimengerti. 

 
 Segera hubungi dokter jika depresi Anda ki-

an meningkat setelah mengkonsumsi obat 
ini. 

Efek samping ringan yang bisaterjadi : 
 Mengantuk 
 Mulut kering 
 Pandangan kabur 
 Tekanan darah rendah 
 Susah BAB 
Efek samping berat yang bisa terjadi : 
 Detak jantung tidak beraturan 
 Kejang 
 Koma (kehilangan kesadaran untuk jangka 

waktu pendek) 
 Kebingungan 
 Masalah berkonsentrasi 
 Berhalusinasi (melihat sesuatu atau 

mendengar suara-suara yang tidak ada) 
 Agitasi (mudah marah, tersinggung, agresif) 
 Otot kaku 
 Muntah 
 Demam 
 Suhu tubuh dingin 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 

obat ini. 

Efek Samping Amitriptilin 

  
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup rapat 
dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan 
obat pada suhu ruang (<30oC) di tempat yang 
sejuk dan kering.  
 
Penyimpanan dapat di kotak / lemari obat atau 
jika tidak tersedia dapat disimpan di dalam top-
les bekas yang kosong, bersih dan kering 

 Amfetamin,  
 Hipnotik 
 Etanol                            
 Delavirdin 
 Carbamazepin             
 Fluoksetin 
 Tolazolamid                     * Mikonazol 
 Klorpropamid                   * Paroksetin 
 Warfarin                           * Ritonavir 
 Klorpromazin                    * Betanidin 
 Pergolid                            * Clonidin 
 Kuinidin                            * Kuinin 
 Debrisoquin                     * Guanetidin, 
 Guanabenz           
 Penghambat CYP2D6 lainnya. 
 
 
 Disarankan untuk tidak mengkonsumsi alko-

hol selama menjalani pengobatan dengan 
Amitriptilin. 
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Penyimpanan Amitriptilin 
Obat yang dapat berinteraksi  

Dengan Amitriptilin  

 

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, 

Cara Mendapat Obat Amitriptilim   Harus  
Menggunakan Resep Dokter 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

