
  Lansoprazole merupakan obat anti-
sekresi yang digunakan untuk mengobati 
kelebihan produksi asam lambung pada 
kondisi seperti tukak lambung, tukak duo-
denum,  penderita yang tidak memiliki re-
spon terhadadap obat golongan pengham-
bat reseptor H2, serta penderita refluks 
esophagitis erosif.  

 

  
Sebelum menggunakan Lansoprazole 

beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
Lansoprazole, sedang atau akan menyusui, 
pasien lanjut usia, serta memiliki penyakit 
liver. Bila reaksi alergi terjadi seperti keme-
rahan dan gatal pada kulit, sesak, dan 
bengkak pada area wajah setelah 
penggunaan Lansoprazole , segera hubungi 
dokter atau apoteker. 

Apa itu Lansoprazole? 

 

 Cuci tangan sebelum dan sesudah minum 
obat. 

 Lansoprazole tersedia dalam bentuk 
kapsul,  tablet, dan injeksi  

 Lansoprazole diminum  30 menit sebelum 
makan.atau perut kosong 

 Sediaan dalam bentuk tablet atau kapsul 
tidak boleh dikunyah atau dihancurkan 

 Bentuk sediaan kapsul dapat dibuka dan 
dan granul dapat dicampur dengan be-
berapa jenis makanan dan minuman sep-
erti pudding, yoghurt, keju, dan jus buah. 
Tapi granul tidak boleh dihancurkan. 

 Bentuk sediaan tablet hisap cukup diletak-
kan didalam mulut tanpa dikunyah mau-
pun digigit dan biarkan tablet meleleh de-
nagn sendirinya. 

 Bentuk sediaan injeksi diberikan melalui 
pembuluh darah oleh dokter/ perawat 

 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. 

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

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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 Lansoprazole mungkin 
menyebabkan efek samping. Beritahu 
dokter apabila mengalami gejala yang 
berat seperti : 
 Sakit kepala. 
 Diare. 
 Nyeri perut. 
 Susah BAB 
 Nyeri ulu hati. 
 Mual & muntah. 

 
 Lansoprazole dapat menyebabkan 
efek samping yang jarang terjadi seperti: 
 Anemia. 
 Pandangan kabur. 
 Denyut nadi menurun. 
 Nafsu makan menurun. 
 Nyeri dada. 
 
 Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari 
Lansoprazole? 

  

 Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan 
anak-anak. Simpan tablet pada suhu kamar 
di tempat yang sejuk (kurang dari 30o c) dan 
kering.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lansoprazole dapat berinteraksi 
dengan : 

 Ketoconazole 
 Sukralfat 
 Clopidogrel 
 Warfarin 
 Teofilin  
 
 
 
 

 
Untuk mendapatkan Lansoprazole 

harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Lansoprazole? Interaksi Lansoprazole  
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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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