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Awas obat luar, tidak boleh ditelan. 

Hanya untuk dimasukkan ke dalam dubur (anus). 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker 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 

Unit Pelayanan Informasi Obat dan Konseling 

Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Surabaya 

Telp. 031-5501582, Fax 031-5033870 

e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

TUJUAN PENGGUNAAN OBAT 
SUPPOSITORIA 

1.   Sebagai pencahar (urus-urus)  

       Contoh : Bisacodyl suppositoria  

2.    Sebagai obat Wasir (hemaroid) 

       Contoh : Anti hemoroid suppositoria. 

Sebagai obat penhilang rasa nyeri / sakit     
setelah operasi 

Contoh : Ketoprofen suppositoria 

3. 

4.  Sebagai obat penurun panas (demam) 

      Contoh : Ibuprofen suppositoria. 

CARA PENYIMPANAN OBAT 
SUPPOSITORIA 

1. Sebaiknya disimpan di lemari es bagian 

     bawah (suhu 2-80C), tidak boleh dibekukan 

     di freezer. 

2. Jika tidak tersedia lemari es, boleh disimpan  
     pada suhu kamar terlindung dari cahaya dan  
     tidak terkena sinar matahari langsung.  
     Namun jika melembek, sebelum digunakan  
     direndam dahulu dalam air es atau dialiri air  
     kran dingin beberapa menit Supaya  
     mengeras lagi. 

3. Jauhkan dari jangkauan anak-

4. Jangan menyimpan obat supositoria yang 

    sudah kadaluwarsa. 
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1. Cuci tangan dengan  

    menggunakan sabun  

    dan  air mengalir. 

2. Jika suppositoria  

    melembek, tahan di 

    bawah air dingin atau  

    tempatkan di lemari es 

    selama beberapa menit 

    supaya mengeras  

    sebelum melepaskan  

    bungkusnya. 

3. Buka bungkus 

    suppsitoria dan 

    letakkan pada jari atau 

    dengan menggunakan 

    sarung tangan sekali 

    pakai, jika diinginkan 

    (tersedia di apotek). 

 4. Lumasi  ujung suppsitoria 

     dengan pelumas larut air 

     seperti KY Jelly, bukan 

     petroleum jelly (Vaseline). 

     Jika tidak memiliki pelumas 

     ini, basahi ujung suppsitoria 

     yang membulat dan 

     dubur dengan air dingin.   

5. Berbaring   di sisi  dengan kaki  lebih  rendah  diluruskan   

    Dan kaki  bagian  atas  ditekuk  ke arah  perut. 

6.  Angkat pantat atas untuk mengekspos daerah dubur. 

7.  Secara perlahan lahan masukkan suppositoria dengan 

     ujung yang membulat terlebih dahulu, sampai seluruh 

     obat masuk dan dorong dengan jari sedalam 1 cm pada 

     bayi atau 2,5 cm pada orang dewasa (Jika tidak 

     suppositoria akan keluar lagi. 

 8. Tahan  pantat   bersama  paha selama be berapa detik dan 
      tetap  berbaring  selama sekitar 5 menit untuk mencegah 
      suppositoria keluar. 

 9. Cuci tangan dengan  

     menggunakan sabun  

     dan air mengalir. 

10. Usahakan  agar   tidak  buang  air besar   

       Selama 1 jam 


