
 Beri tahu dokter dan apoteker  jika An-
da alergi terhadap diphenhyramine, 
atau obat lain.  

 Jangan berikan produk ini kepada anak-
anak di bawah usia 4 tahun. Jika Anda 
memberikan produk ini kepada anak-
anak berusia 4 hingga 11 tahun, ber-
hati-hatilah dan ikuti petunjuk ke-
masannya dengan cermat. 

  

 

 Diphenhydramine tersedia dalam bentuk 
injeksi intravena dan intramuskular 10-50 
mg/ml serta  tablet 25-50 mg.  

 Jika Anda minum tablet, telan utuh. Jan-
gan mencoba untuk memecahkan tablet. 

 Injeksi disuntikkan intravena, intramuscu-
lar oleh dokter atau perawat  

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi ketika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. Kemudi-
an dilanjutkan menggunakan obat sesuai 
jadwal berikutnya, jangan minum dua obat 
sekaligus.  

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

DIPHENHYDRAMINE 

Perhatian :  

Apa itu Diphenhydramine? 

 Diphenhydramine merupakan golongan 
obat antihistamin yang digunakan 
untuk meredakan gejala alergi seperti 
mata merah, bersin, batuk yang 
disebabkan oleh iritasi tenggorokan, 
mencegah dan mengobati mabuk per-
jalanan, dan untuk mengatasi sulit 
tidur , mengontrol gerakan abnormal 
pada orang yang memiliki sindrom par-
kinson.  
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Diphenhydramine dapat menyebabkan efek 
samping. Beri tahu dokter Anda jika salah 
satu dari gejala ini parah atau tidak hilang: 
 Mual, Muntah 
 Mulut kering 
 Pusing  
 Kehilangan selera makan 
 Sembelit 
 Kelemahan otot 
 Kegugupan  
 
 

 
Beberapa efek samping mungkin serius. 
Jika Anda mengalami salah satu dari gejala 
berikut, segera hubungi dokter Anda: 
 Masalah penglihatan 
 Kesulitan buang air kecil atau buang air 

kecil yang menyakitkan 
 

 

Apa efek samping dari 
Diphenhydramine? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan obat pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering, jangan di simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diphenhydramine dapat berinteraksi dengan 
obat berikut:  

 Aclidinium 
 Azelastine 
 Bromopride 
 Bromperidol 
 Cimetropium 
 Glycopyrrolate  
 Levosulpiride 

 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 

tersebut, konsultasikan ke dokter.  

 
 
 

Cara mendapatkan Diphenhydramine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Diphenhydramine? 

Interaksi Diphenhydramine 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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