
  
 Dobutamine merupakan obat golongan 

inotropik yaitu obat yang dapat mening-
katkan kemampuan kontraksi otot jan-
tung. 

 
 Dobutamine ini obat yang digunakan un-

tuk merangsang otot jantung agar 
memompa darah lebih baik. 

 
.  

 

Sebelum menggunakan dobutamine 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap dobutamine atau obat lainnya. 
Tidak dianjurkan pada penderita 
hipertensi, ibu hamil dan menyusui. Beri 
tahu dokter jika Anda pernah atau se-
dang menderita tekanan darah ting-
gi, penyakit katup jantung, infeksi jan-
tung, hipertirodisme, atau glaukoma. 

Apa itu Dobutamine 

 

 Dobutamine tersedia dalam bentuk   in-
jeksi  intravena 250 mg/5ml 

 penggunaan Dobutamine injeksi intravena, 
dilakukan oleh dokter atau perawat. 

 Dobutamine digunakan  sesuai kondisi 
klinis  Anda atas instruksi dokter. 

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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https://www.alodokter.com/penyakit-katup-jantung
https://www.alodokter.com/hipertiroidisme
https://www.alodokter.com/glaukoma


Dobutamine  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Demam 
 Mual  
 Mutah  
 Sakit Kepala 
 Kram Kaki 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Sesak nafas 
 Nyeri dada, detak jantung meningkat 
 Penglihatan kabur 
 Kuping berdengung 
 Nyeri kepala berat 
 
 

Apa efek samping dari  
Dobutamine? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering.  Jangan di bekukan. 

 

 
 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan Do-
butamine bersamaan dengan obat ini: 

 Antihipertensi 
 Phenoxybenzamine 
 Ergotamine 
 Halothane 
 Quinidine 

 

 

 

 
Cara mendapatkan Dobutamine 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Dobutamine? 

Interaksi Dobutamine dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
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 
3 hari.  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

