
 

Bentuk Sediaan Norepinephrin 
Apa itu  Norepinephrin ? 

Norepinephrine akan diberikan kepada Anda 
di rumah sakit oleh dokter atau perawat. 
Obat norepinephrin sebelum digunakan akan 
diencerkan dan kemudian dimasukkan ke 
dalam vena. 

Dosis obat Norepinefrin yang digunakan 

akan tergantung pada kondisi medis Anda. 
Dosis yang biasa digunakan antara 0,4 dan 
0,8 mg per jam. Dokter Anda akan 
menentukan dosis yang tepat untuk Anda. 
Setelah dosis awal, dokter Anda akan menilai 
respons Anda dan menyeesuaikan dosisnya. 

Bagaimana cara penggunaan 

yang aman ? 
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Norepinefrin merupakan suatu obat 

yang digunakan dalam keadaan darurat 
untuk meningkatkan tekanan darah sam-
pai ke tingkat normal. 
 

 

NOREPINEPHRIN 

Beritahu Dokter dan Apoteker jika 
sebelumnya anda pernah mengalami 
reaksi alergi terhadap obat norepinefrin. 

 Jika Anda hamil atau akan me-

lahirkan atau menyusui, beritahu dokter 
atau apoteker sebelum menggunakan 
obat ini karena Norepinephrin dapat 
membahayakan janin. Dokter Anda akan 
memutuskan apakah Anda harus diberi 
Norepinephrin atau tidak. 
 
Beritahu Dokter jika ada 
riwayat penyakit seperti: 

 Diabetes melitus 
 Tekanan darah tinggi 

 

Injeksi, larutan, sebagai 

bitartrat. 1 mg/mL,  
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Efek Samping yang mungkin timbul 

setelah menggunakan obat Norepinephrin 
 ruam gatal mendadak (gatal-gatal), 

bengkak pada tangan, kaki, 
pergelangan kaki, wajah, bibir, mulut 
atau tenggorokan (yang dapat 
menyebabkan kesulitan menelan atau 
bernafas), merasa bahwa Anda akan 
pingsan. 

 Sakit dan / atau pembengkakan di 
tempat suntikan 

Beritahu dokter Anda segera jika Anda 
mengalami seperti yang disebutkan diatas. 
 
Beritahu dokter Anda sesegera mungkin jika 
Anda mengalami:  
 Denyut jantung lambat 
 Irama jantung tidak normal 
 Kesulitan bernapas 
 Kecemasan 
 Sakit kepala 
Dokter Anda akan memantau tekanan darah 
dan volume darah Anda. 

Apa efek samping dari 
Norepinephrin ? 

 

 
Norepinephrin dapat berinteraksi 
dengan obat-obat : 

 Penghambat oksidase monoamine  
(Isocarboxazid, Phenelzine, Tranylcypro-
mine, Selegeline) 

 Antidepresan trisiklik (Amitriptilin, Imipra-
mine, Lofepramin) 

Hubungi dokter jika menggunakan obat-

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Norepinephrin ? 

Interaksi Norepinephrin dengan 
obat lain 
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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.  

 Jauhkan obat ini dari pandangan dan 
jangkauan anak-anak 

 Jangan simpan di atas 25 ° C 
 Jangan gunakan obat ini setelah 

tanggal kadaluarsa. 
 Dari sudut pandang mikrobiologi, 

produk harus segera digunakan setelah 
dilarutkan. 

 Jangan gunakan obat ini jika berwarna 
coklat. 
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