
 Sebelum menggunakan Isosorbide 
Dinitrate, beritahu dokter dan apoteker 
jika anda pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap Isosorbide Dinitrate  

 Beri tahu dokter tentang semua obar yang 
sedang anda konsumsi,  termasuk vitamin, 
suplemen dan herbal. 

 Berita tahu dokter jika anda sedang hamil 
atau  menyusui 

 Berita tahu dokter jika anda memiliki 
riwayat penyakit ginjal, penyakit hati dan 
penyakit jatung.  

 

 Isosorbide Dinitrate tersedia dalam bentuk 
tablet 5 mg, tablet sublingual 5 mg dan in-
jeksi intravena 1 mg/mL 

 Tablet dapat diminum  30 menit sebelum 
makan  atau saat perut kosong. Telan utuh 
tablet dengan air putih tanpa mengunyah 
atau menghancurkan terlebih dahulu.  

 Tablet subligual, dapat diminum sesudah 
atau sebelum makan, letakan tablet 
dibawah lidah dan biarkan tablet tersebut 
larut.  Jangan dikunyah  atau ditelan utuh. 

 Injeksi intravena, penggunaan dilakukan 
oleh dokter atau perawat. 

 Sebaiknya gunakan isosorbide dinitrate 
pada waktu yang sama setiap harinya.  

 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.  

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOSORBIDE  

DINITRATE 

Perhatian :  

Apa itu Isosorbide Dinitrate ? 

Isosorbide Dinitrate adalah obat  
vasodilator golongan nitrat yang 
digunakan untuk mencegah dan 
meredakan angina pektoris .  
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Isosorbide Dinitrate mungkin 
menyebabkan efek samping. Beritahu 
dokter apabila mengalami gejala yang 
berat seperti : 
 Mual  
 Muntah 
 Pusing  
 
Isosorbide Dinitrate dapat menyebabkan 
efek samping yang jarang terjadi seperti: 
 Nyeri dada semakin parah  
 Kesulitan dalam bernafas atau menelan 
 Ruam kulit 
 Gatal-gatal 
 
Isosorbide dinitrate juga dapat 
menyebabkan efek samping yang lain. 
Telpon dokter jika anda mengalami masalah 
atau keluhan ketika menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari 
Isosorbide dinitrate  ? 

  

 
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 simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Isosorbide Dinitrate dapat berinteraksi 
dengan  sildenafil, tadalafil, vardenafil, 
riociguat, dan bromperidol 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Isosorbide dinitrate  
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Isosorbide dinitrate ? 

Interaksi Isosorbide dinitrate 
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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