
 Metildopa merupakan obat anti-
hipertensi. 
 
 Metildopa ditujukan untuk menurunk-
an tekanan darah dengan cara melebarkan 
dinding pembuluh darah sehingga   darah 
akan lebih mudah dialirkan ke seluruh 
tubuh. 
 
 

 
 

 Sebelum menggunakan metildopa 
beritahukan dokter dan apoteker jika 
anda pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap metildopa 

 
 Sebaiknya konsultasikan pada dokter 

jika akan mengkonsumsi obat, suple-
men lain atau vitamin yang mengan-
dung besi selama menggunakan metil-
dopa 

 

Apa itu Metildopa ? 

 

 Bentuk sediaan metildopa adalah 
  
       - Tablet 

  
 

 Baca petunjuk pada kemasan obat dan 

mengikuti anjuran dokter 

 Obat ini bisa dikonsumsi sebelum atau 

sesudah makan dan jangan diminum ber-

sama dengan minuman keras./ alkohol 

 Pastikan ada jarak waktu yang cukup an-

tara satu dosis dengan dosis berikutnya 

 Usahakan metildopa diminum  pada jam 

yang sama setiap harinya untuk me-

maksimalkan efek terapinya. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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 Jika lupa minum obat, disarankan sege-
ra minum begitu teringat jika jadwal 
dosis berikutnya tidak terlalu dekat 

 
 Jangan menggandakan dosis pada jad-

wal berikutnya untuk menggantikan 
dosis yang terlewat 

 
 

Efek samping ringan dari metildopa : 
 Kelelahan 
 Pusing 
 Hidung tersumbat 
 Mengatuk 
 Pembengkakan pergelangan kaki 
 Sakit atau gangguan pada otot 
 
Efek samping berat dari metildopa : 
 Gagal ginjal kronis 
 Hipertensi 
 Penyakit jantung 
 
 
Jika efek samping yang terjadi terus 
berkepanjangan, mengganggu aktifitas atau 
mengalami reaksi alergi, segera hubungi 
dokter dan apoteker 

Apa efek samping dari 
Metildopa ? 

  

 
 Bila menggunakan bersamaan, kon-
sultasikan dengan dokter 
 Simpan pada suhu ruangan 
 Jauhkan dari cahaya langsung dan tem-

pat yang lembab, jangan di freezer 
 Jangan disimpan dikamar mandi 
 Jauhkan dari jangkauan anak 
 Simpan dalam kemasan asli dan etiket 

yang masih lengkap 

 
Metildopa oral dapat berinteraksi dengan : 
 Kortikosteroid (dexamethasone) 
 Diazoksid (proglicem) 
 Diuretic (furosemide) 
 Dopaminergic (dopamine) 
 Amantadine  
 Entakapon  
 Levodopa 
 Besi 
 Litium  
 Moksisilit (timoksamin) 
  

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Metildopa ? 

Interaksi Metildopa dengan 
obat lain 

 

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. 
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