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Metoclopramide merupakan obat mual dan 

muntah yang dapat digunakan pada 

gangguan saluran cerna, pengobatan 

kanker, operasi, serta migrain atau 

mungkin digunakan karena alasan lain 

konsultasikan dengan dokter 

Perhatian! 

S e b e l u m  m e n g k o n s u m s i  o b a t 

metoclopramide, beri tahu dokter dan 

apoteker jika anda pernah mengalami alergi 

sebelumnya. Konsultasikan terlebih dahulu 

jika anda mengalami gangguan hati dan 

ginjal. Jangan gunakan obat selama lebih 

dari 12 minggu kecuali digunakan pada 

kondisi tertentu yang mana manfaat terapi 

lebih banyak dibandingkan kerugiannya. 

Bagaimana cara 

penggunaan yang aman ? 

 Gunakanlah obat metoclopramide sesuai 

dosis yang direkomendasikan oleh 

dokter 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 

apoteker atau periksa label untuk 

mengetahui instruksi dosis 

metoclopramide yang tepat 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila 

ada yang tidak dimengerti 

 Sediaan tablet metoclopramide ditelan 

utuh dan diminum bersama dengan 

segelas air,  30 menit sebelum makan 

 Sediaan sirup metoclopramide diminum 

menggunakan sendok takar untuk 

mengukur dosisnya sesuai dengan resep 

dokter 

 Sediaan tetes metoclopramide diminum 

dengan menggunakan pipet tetes sesuai 

resep dokter 

 Sediaan ampul metoclopramide harus 

diberikan oleh perawat atau dokter 

 Apabila keluhan mual dan muntah sudah 

tidak dirasakan, maka penggunaan obat 

dapat dihentikan 

 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 

Bentuk Sediaan 

Metoclopramide tersedia dalam bentuk  

tablet, sirup, ampul, dan tetes untuk 

anak-anak. 
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Apakah efek samping 

metoclopramide ? 

Metoclopramide dapat berinteraksi dengan 

obat-obat, antara lain: 

 Lurasidone 

 Citalopram 

 Dopamine 

 Duloxetine 

 Cabergoline  

 Desvenlafaxine 

 Escitalopram 

 Fluoxetine 

 Metildopa 

 Sertraline 

 Venlafaxine 

 

Konsultasikan kepada dokter jika anda 

menggunakan metoclopramide dengan obat-

#Tanya Obat 

Tanya Apoteker 

Bagaimana cara 

penyimpanan ? 

 Simpan obat dalam kemasannya, 

tertutup rapat dan jauhkan dari 

jangkauan anak-anak.  

 Simpan tablet pada suhu ruang di 

tempat yang sejuk dan kering.  

 Penyimpanan ampul pada suhu ruang dan 

terlindung dari cahaya 

 Obat sirup dan tetes metoclopramide 

disimpan pada suhu ruang di tempat yang 

sejuk dan kering 

 Obat sirup setelah dibuka hanya boleh 

digunakan selama 14 hari. Bila telah lebih 

dari 14 hari sebaiknya obat dibuang 

meskipun masih belum habis.  

 

Obat metoclopramide mungkin 

menyebabkan efek samping. Beritahu 

dokter apabila anda mengalami 

gejala yang berat yaitu: 

 Efek ekstrapiramidal dengan 

gejala berupa kontraksi otot 

yang tidak disadari yang 

mempengaruhi gaya berjalan, 

pergerakan dan sikap tubuh.  

 

Obat metoclopramide juga dapat 

menyebabkan efek samping yang 

jarang seperti: 

 Kelelahan 

 Gelisah 

 Mengantuk 

 Sakit kepala 

 Pusing 

 

 

 

 

 

Interaksi dengan  

obat lain 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

