
Dopamin merupakan obat kardiovasku-

lar yang digunakan untuk syok kardiogenik 

pada infrak miokard atau bedah jantung.  

 

 Penggunaan Dopamin dapat 

menyebabkan peningkatan denyut jantung, 

meningkatkan risiko takikardia dan 

takiaritmia lainnya termasuk aritmia 

ventrikel. Harap berhati-hati dalam 

pemasangan penempatan jarum atau 

kateter yang untuk mencegah ekstravasasi  

Apa Dopamin? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Dopamin tersedia dalam bentuk dan in-
jeksi intravena 40 mg/ 1 mL. 

 penggunaan Dopamin injeksi intravena, 
dilakukan oleh dokter atau perawat. 

 Dopamine digunakan pada waktu terjadi 
syok kardiovaskular atau sesuai kondisi 
klinis  Anda atas instruksi dokter 

 Jika terjadi ekstravasasi segera diatasi oleh 
perawat dengan menghentikan infusnya 
dan dilepaskan jarumnya. 

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

Bagaimana cara penggunaan 
Dopamin yang aman ? 
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Dopamin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 
 Mual dan muntah,  

 Vasokontriksi perifer 

 Hipotensi 

 Hipertensi, 

 Takikardia  

 

 

 

 

Cara mendapatkan Dopamine 
Harus dengan Resep Dokter  

Apa efek samping dari 
Dopamin? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Dopamine merupakan salah satu obat High 
Alert, maka penyimpanan harap berhati-hati 
dan diberi penandaan khusus 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sebaiknya tidak menggunakan Dopamin ber-

sama obat berikut : 

 Asam asetil salisilat 
 Heparin 
 Furosemide  
 Midazolam 
 Vitamin K 
 

 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Dopamin  

Interaksi Dopamine 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.  
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