
Propranolol  merupakan obat yang 
digunakan untuk mengobati  gangguan 
irama jantung, tremor, angina (nyeri dada), 
hipertensi (tekanan darah tinggi),  men-
gobati atau mencagah serangan jantung, 
 
 

 Bagi wanita yang sedang hamil, sesuaikan 
dosis dengan anjuran dokter.  

 Bagi ibu yang sedang menyusui,  tidak dis-
arankan untuk mengkonsumsi proprano-
lol.  

 Harap berhati-hati pada penderita 
tekanan darah rendah, asma (gangguan 
pernapasan), gangguan ginjal, gangguan 
hati, diabetes, dan memiliki detak jantung 
lemah 

  Jika  terjadi reaksi alergi atau overdosis, 
segera hubungi dokter. 

Propranolol tersedia dalam bentuk tablet.  
 

Bentuk Sediaan Propranolol 

Apa Propranolol itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat propranolol seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis propranolol yang 
tepat. 

 Propranolol dapat dimi-
num sebelum dan sesudah 
makan  

 Tablet harus ditelan utuh 
dan diminum dengan 
segelas penuh air. 

 Usahakan untuk meminum 
propranolol pada jam yang 
sama setiap harinya untuk 
memaksimalkan efek obat  

 Jika lupa meminum propranolol, disarankan 
segera meminum obat jika  jadwal dosis 
berikunya tidak terlalu dekat. JANGAN meng-
gandakan dosis propranolol pada jadwal 
berikutnya untuk mengganti dosis yang ter-
lewat 

 Disarankan untuk TIDAK meminum 
minuman keras selama menjalani 
pengobatan dengan propranolol ka-
rena dapat berdampak pada kinerja 
obat ini. 

 Jangan menghentikan penggunaan obat ini 
tanpa bertanya terlebih dahulu kepada dok-
ter untuk menghindari efek samping yang tid-
ak diinginkan 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Propranolol dapat menyebabkan efek 
samping   yang berat, seperti: 
 Detak jantung melambat. 

 Hipoglikemia  

Propranolol dapat menyebabkan efek 
samping   yang jarang, seperti: 
 Ganguan tidur 

 Tubuh terasa lelah. 

 Sesak napas. 

 Tangan dan kaki terasa dingin. 

 Batuk basah atau batuk yang disertai 
lendir. 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini. 
, 

Apa efek samping dari 
Propranolol? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering.  
Simpan injeksi pada suhu kamar, dan terlin-
dung dari cahaya langsung.  

Propranolol dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 
Digoxin, Ditiazem, Epinephrine, Metoprolol,  
Nadolol,Bisoprolol, Atenolol, Verapamil,  
Lidocain, Metildopa Levodopa. 
 
 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Paracetamol bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 
 

Bagaimana cara menyimpan  
Propranolol ? 

Interaksi Propranolol dengan  
obat lain 
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Surabaya 
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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.  
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