
  

 Ketorolac merupakan 
obat yang digunakan untuk 
meredam gejala sakit atau 
nyeri tingkat ringan sampai 
berat yang dialami pasien. 
 
 
 

 

Sebelum menggunakan asam ketorolac, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi sebelumnya, Ibu 
hamil terutama pada akhir masa kehamilan 
atau sedang menyusui, perdarahan 
lambung, radang usus , penyakit ginjal, 
gagal hati dan gagal jantung berat. 

Ketorolac tersedia dalam bentuk tablet dan 
ampul untuk injeksi. 

Apa itu Ketorolac? 

 
 Gunakanlah ketorolac dengan dosis yang 

sesuai untuk mengatasi rasa nyeri seperti 
yang direkomendasikan oleh dokter. 

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

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air. 

 Tablet diminum bersama makanan atau 30 
menit setelah makan. 

 Hindari penggunaan ketorolac bersamaan 
dengan makanan tinggi lemak (bakso,  
daging-dagingan).  

 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. 

 Jangan gunakan ketorolac lebih dari 5 hari. 
 Ketorolac injeksi harus diberikan 

berdasarkan  instruksi dokter. 
 Ketorolac injeksi hanya dapat diberikan 

oleh dokter/perawat. 

  
Gunakan ketorolac sesuai petunjuk aturan pakai 
yang tepat dan benar. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Ketorolac  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Kejang 
 Kesulitan untuk tidur 
 Perdarahan pada lambung dan tinja 

berwarna hitam 
 Depresi 
 
Asam Mefenamat dapat menyebabkan 
efek samping yang jarang seperti : 
 Ruam kulit yang berat 
 Rasa gatal dengan bintik merah dan 

bengkak 
 Gangguan fungsi hati 
 Syok 
 Nafsu makan berkurang 
 Sesak napas 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Ketorolac? 

  

 
 Sediaan tablet dan ampul disimpan 

pada suhu kamar (15 °C - 30 °C ) dalam 
kondisi kering dan terlindung dari caha-
ya serta jauh dari jangkauan anak-anak. 

 

 
 

Ketorolac dapat berinteraksi dengan: 
 Aspirin 
 Clopidogrel 
 Metotreksat 
 Lithium 
 Probenesid 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Ketorolac bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 
 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ketorolac ? 

Interaksi Ketorolac dengan 
obat lain 
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Telp. 031-5501582, 5033870 
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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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