
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bentuk Sediaan Ibuprofen 

 
 

Bentuk sediaan 
Epinephrine 

Bagaimana cara 
penggunaan yang aman ? 

 Epinephrine  harus  diberikan  hati-hati 

kepada pasien yang menderita penyakit 

jantung , hipertiroidisme, diabetes, 

orang tua dan wanita hamil. 

Injeksi,  Ampul  1mg/ 

ml dan 12,5mcg/ml. 



 
 
 
 
 
 



Sediaan   Epinephrine   berupa   larutan 

(cairan) yang ada di dalam botol dapat 

diinjeksikan secara subkutan, intramus- 

cular, intravena. 

Ikuti petunjuk pada resep jangan me- 

nyuntikkan lebih atau kurang dari yang 

diresepkan dan tanyakan kepada dokter 

apabila ada yang tidak dimengerti . 

 

 
 

 
 

EPINEPHRINE 

Epinephrine merupakan agen simpato- 

mimetik golongan agonis alfa dan beta 

adrenergik kegunaannya untuk mere- 

laksasi otot– otot di sistem pernafasan 

dan mengencangkan pembuluh darah. 

 

Epinephrine digunakan untuk syok ana- 

filaktik, henti jantung (untuk resusitasi 

jantung-paru), serta untuk meningkat- 

kan tekanan darah yang menurun. 
 

 
 

 Sebelum menggunakan Epinephrine 

beritahu dokter dan apoteker jika anda 

pernah mengalami reaksi alergi ter- 

hadap epinephrine, sulfida atau bahan 

lain dalam injeksi epinephrine . 
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Epinephrine mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila meng- 
alami gejala yang berat seperti : 
 Sakit dada 
 Gangguan penglihatan 
 Kejang 
 Sulit bernafas 
 Berdebar– debar 

 

Epinephrine dapat menyebabkan efek 
samping yang ringan seperti: 

 Kulit kemerahan 
 Bengkak 
 Mual 
 Muntah 
 Berkeringat 
 Pusing 
 Gelisah 
 Lemas 

 
 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Epinephrine dapat berinteraksi dengan obat- 
obat : 

 Antasida 
 Spironolakton 
 Albuterol 
 Dobutamin 
 Dopamin 
 Isoproterenol 
 Metaproterenol 
 Norepinefrin 
 Fenilefrin 
 Fenilpropanolamin 
 Pseudoefedrin 
 Ritodrin 
 Salmeterol dan Terbutalin. 

 

Konsultasikan pada dokter bila mengguna- 
kan Ibuprofen bersamaan dengan obat-obat 
tersebut. 

Simpan obat pada suhu ruangan 15-30ᵒC, 
jauhkan dari cahaya langsung dan tempat 
yang lembab dan jauhkan dari jangkauan 
anak-anak. 
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Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Epinephrine? 

Interaksi Epinephrine dengan 
obat lain 

Apa efek samping dari 
Epinephrine ? 

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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