
Morfin merupakan analgesik golongan 
opioid. Morfin biasanya digunakan untuk 
meredakan nyeri berat  dan 
berkepanjangan atau kronik. Morfin 
bekerja langsung pada saraf dan otak  
untuk mengubah cara tubuh dalam 
merespon dan merasakan rasa sakit.  
 

Sebelum menggunakan morfin beritahu 
dokter atau apoteker anda apabila anda 
sedang hamil atau menyusui.  Hati – hati 
dalam menggunakan obat ini  apabila anda 
sedang mengalami gangguan  jantung, 
ginjal, pernafasan dan waspada apabila 
anda baru saja mengalami cidera di kepala 
dan pernah mengalami ketergantungan 
terhadap obat-obatan atau minuman keras. 
Apabila terjadi alergi atau over dosis segera 
hubungi dokter atau apoteker. 

 
Morfin tersedia dalam bentuk tablet,  
tablet SR , dan sediaan injeksi 

 

Bentuk Sediaan Morfin 

Apa Morfin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat morfin 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 morfin yang 
tepat. 

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

 Kaplet atau tablet harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas penuh air. 

 Gunakanlah obat ini sesudah makan  
 Jangan mengonsumsi minuman keras 

selama menjalani pengobatan morfin 
karena dapat menimbulkan efek 
samping, seperti mengantuk atau 
pusing . 

 Usahakan untuk mengonsumsi morfin 
pada jam yang sama tiap hari untuk 
memaksimalisasi efeknya.  

 Bila lupa mengonsumsi morfin, 
disarankan untuk melewatkannya. 
Jangan menggandakan dosis morfin 
untuk mengganti dosis yang terlewat . 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Morfin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Mual 
 Muntah 
 Sembelit 
 Pusing 
 Rasa kantung yang berlebih 
 Pruritis 
 Sulit buang air kecil 
 
Morfin dapat menyebabkan efek samping 
yang jarang seperti : 
 Tekanan darah rendah 
 Nyeri abdomen 
 Susah tidur 
 Cemas 
 Depresi 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Morfin ?   

Jangan membuang obat morfin dirumah 
atau ditempat lainnya apabila ada sisa obat 
morfin karena lupa penggunaan atau ada 
tanda – tanda kerusakan pada obat maka  
dapat dikembalikan pada apoteker tempat 
berobat atau pusat pelayanan kesehatan 
terdekat seperti puskesmas dan harus 
dilaporkan obat narkotik.  
 

Morfin dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 
 Cimetidine 
 Obat CNS depresan 
 Obat golongan SRRI 
 Phonotiazine 
 Derivat rifampisin 
 Alkohols 
 

 
 
 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan morfin bersamaan dengan obat-
obat tersebut 
 

Simpan obat pada suhu kamar dan  tempat 
khusus yang tidak mudah dijangkau oleh 
anak– anak serta orang lain disekitar. 

Interaksi Morfin 
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. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

 
Cara Pembuangan Obat 

Bagaimana cara menyimpan 
Morfin? 
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