
Sebelum menggunakan Alprostadil, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami reaksi alergi terhadap     
Alprostadil, agen pelebaran pembuluh darah  
golongan prostaglandin atau obat lainnya 
serta bila memiliki riwayat gangguan 
perdarahan   riwayat penyakit ginjal, paru-
paru dan hati.  

 

 Alprostadil tersedia dalam bentuk in-
jeksi  kemasan 0,5 mg dalam 1 ml,  

 Injeksi intravena digunakan pada anak, 
penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat 

 Injeksi intrakavernosal dilakukan oleh 
dokter  

 Penggunaan alporstadil pada anak 
digunakan untuk memperlancar aliran 
darah dengan konsultasi dokter ter-
lebih dahulu. 

 Jarum, spuit atau aplikator yang telah 
digunakan tidak boleh digunakan kem-
bali. 

 Bila ereksi berlangsung lama atau tidak     
terjadi ereksi tanyakan kepada dokter,     
JANGAN mengubah dosis tanpa konfir-
masi. 

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPROSTADIL 

Perhatian :  

Alprostadil merupakan obat yang dapat 
bekerja melebarkan pembuluh darah se-
hingga darah dapat mengalir dengan 
lancar merupakan golongan           prosta-
glandin E1.  
Alprostadil juga dapat digunakan untuk 
disfungsi ereksi. 

Apa itu Alprostadil? 
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Alprostadil mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Perdarahan di tempat injeksi 
 Kejang 
 Diare 
 Sepsis 

 
Alprostadil dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Ereksi berlangsung >  4 jam 
 Detak jantung cepat 
 Pingsat 
 Benjolan 
 Pembengkakan pembuluh darah di kaki 
 

 

Apa efek samping dari   
Alprostadil? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan injeksi pada suhu lemari pendingin 
(2-8oC) atau suhu kamar tergantung dari 
pabrik pembuatnya, jangan dibekukan di da-
lam freezer.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Alprostadil dapat berinteraksi dengan 
 Sildenafil 
 Vardenafil 
 Avanafil 
 Tadalafil 
 
 
 
Apabila sedang menggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 
 

 

 
Cara mendapatkan Alprostadil 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Alprostadil? 

Interaksi Alprostadil 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.  
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