
Beri tahu dokter dan apoteker Anda jika An-
da alergi terhadap klorpromazin, fenotiazin 
lain seperti fluphenazine, perphenazine, 
prochlorperazine (Compazine), prometha-
zine (Phenergan), thioridazine, trifluopera-
zine, atau obat lain. 

 

 Chlorpromazine tersedia dalam bentuk 
tablet kemasan 10mg, 25mg, 50mg, 
100mg, 200mg; injeksi intramuscular dan 
intravena kemasan 25 mg/mL 

 Tablet sebelum atau setelah makan.  
 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 Chlorpromazine pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

CHLORPROMAZINE 

Perhatian :  

Chlorpromazine merupakan antipsikotik. 
Antipsikotik merupakan golongan obat 
yang dapat meringankan dan mengen-
dalikan  gejala psikosis. Klorpromazin juga 
digunakan untuk mengontrol mual dan 
muntah, untuk meredakan cegukan yang 
telah berlangsung satu bulan atau lebih 

Apa itu Chlorpromazine ? 
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Chlorpromazine  mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Mulut kering 
 Penambahan berat badan 
 Nafsu makan meningkat 
 Menstruasi tidak teratur 

 
Chlorpromazine dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Takikardi 
 Kecemasan 
 Insomnia 
 Pusing 
 

 

Apa efek samping dari Chlor-
promazine? 

  

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

 
 
 
 
 
 

 
Chlorpromazine dapat berinteraksi dengan 
Lexapro (escitalopram), methadone, bu-
propion, ceritinib, fentanyl 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Chlorpromazine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Chlorpromazin? 

Interaksi Chlorpromazine dengan 
obat lain 
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Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
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 7 hari.  
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