
Beri tahu dokter dan apoteker Anda jika an-
da alergi terhadap aripiprazole, atau obat 
lainnya atau salah satu bahan dalam ari-
piprazole. Tanyakan kepada dokter atau 
apoteker Anda atau periksa Panduan Obat 
untuk daftar bahan-bahannya. 

 

 Aripiprazole tersedia dalam bentuk tablet 
kemasan 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 
30mg; injeksi intramuskular kemasan 300 
mg, 450 mg, 600 mg ; dan sirup kemasan  
1mg/mL 

 Tablet diminum sebelum atau setelah 
makan. Tablet harus ditelan utuh dan 
diminum dengan segelas air putih. 
Sebaiknya obat tidak diminum dengan su-
su, karena penyerapan obat akan ter-
ganggu. 

 Sirup, dikocok dahulu dan gunakan sendok 
takar untuk mengukur dosis sesuai petun-
juk penggunaan. 

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. 
Kemudian dilanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya, JANGAN minum 
dua obat sekaligus untuk menebus yang 
terlewat. 

 Sebaiknya gunakan Aripiprazole pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

ARIPIPRAZOLE 

Perhatian :  

Aripiprazole merupakan antipsikotik. An-
tipsikotik merupakan golongan obat yang 
dapat meringankan dan mengendalikan  
gejala psikosis.  

Apa itu Aripiprazole ? 
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Aripiprazole  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Rasa tidak nyaman di perut 
 Nyeri sendi 
 Diare 
 Mudah lelah 

 
Aripiprazole dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Ruam kulit, gatal-gatal 
 Kesulitan dalam bernafas atau menelan 
 Kesulitan dalam bernafas  
 Otot kaku 
 Detak jantung berdebar 
 

 

Apa efek samping dari Aripipra-
zole? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan di suhu ruang, jangan disimpan 
ditempat dengan kelembapa tinggi 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aripiprazole dapat berinteraksi dengan quini-
dine, fluoxetine, ketoconazole, itraconazole 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Aripiprazole 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Aripiprazole? 

Interaksi Aripiprazole 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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