
CLONIDINE merupakan 

obat untuk mengendalikan 

tekanan darah tinggi atau 

hipertensi yang dapat 

membebani pembuluh nadi dan jantung. 

 

sedi-

aan clonidine yang beredar adalah tablet 

0,075 mg dan  tablet 0,15 mg. 

 

 Sebelum menggunakan clonidine 

beritahu dokter atau apoteker anda jika 

mengalami alergi.  Beritahu dokter atau 

apoteker riwayat kesehatan anda teruta-

ma dari : penyakit ginjal, denyut jantung 

tidak teratur.  

 

CLONIDINE 

1. Clonidine dapat dimi-
num sebelum atau 
sesudah makan, jan-
gan mengunyah atau 
menghancurkan tablet 
clonidine, dan gunakan air putih 
untuk meminumnya 

2. Ikuti anjuran dokter dalam aturan 
minum obat  

3. Jika tidak sengaja melewatkan jad-
wal meminum clonidine, disarank-
an untuk segera meminumnya be-
gitu teringat. Namun jangan meng-
gandakan minum obat pada jadwal 
minum berikutnya 

4. Gunakan clonidine secara teratur 
untuk mendapatkan manfaat yang 
maksimal, untuk membantu meng-
ingat jadwal minum, minumlah obat 
pada waktu yang sama setiap 
harinya 

5. Jangan berhenti konsum-
si clonidine secara tiba-
tiba tanpa konsultasi 
dengan dokter 

Apakah CLONIDINE itu? 

Yang perlu diperhatikan dalam 
menggunakan CLONIDINE 

Cara menggunakan 

CLONIDINE secara benar : 

BENTUK SEDIAAN 

 

INSTALASI FARMASI 

INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/90 



 Efek samping be-

rat > 10% :  reaksi 

alergi, mulut ker-

i n g ,  p u s i n g , 

mengantuk, cemas, lelah 

 Efek samping sedang 1-10% : 

sembelit, mual-muntah, ruam ku-

lit, denyut jantung tidak teratur  

 Jika mempunyai kekhawatiran 

tertentu mengenai efek samping, 

silakan konsultasikan dengan dokter 

atau apoteker  

  

cllonidine dapat berinteraksi (serius) dengan :  

1. Bisoprolol  2.. Clobazam 

3.       Metildopa        4. aloperidol 

5.       Verapamil  6. metildopa  

7. Diltiazem      

8.  Amitriptyline  

9.       Propanolol  10. olanzapin 

Jika mengunakan obat tersebut secara ber-

samaan  konsultasikan ke dokter  

 

 

 

 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 

rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

Simpan obat pada suhu ruang (<30oC) di 

tempat yang sejuk dan kering.  Jangan 

dibekukan dan hindari dari cahaya langsung 

dan tempat yang lembab 

Penyimpanan 

Clonidine 

Interaksi clonidine dengan 

obat lain 

Apa efek samping clonidine ? 

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.  


