
Sebelum menggunakan Ketoprofen, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda alergi 
terhadap ketoprofen, ingin merencanakan 
kehamilan, hamil atau sedang menyusui,  
riwayat pengobatan yang sedang digunakan 
dan riwayat penyakit yang pernah di derita.  
Obat ini tidak boleh dikonsumsi bagi pasien 
yang akan menjalani cangkok bypass arteri 
koroner CABG) (operasi jantung).  

 

 Ketoprofen tersedia dalam bentuk tablet 
salut selaput: 50 mg dan 100 mg, Kapsul 
extended release: 100 mg dan 200 mg, in-
jeksi 100 mg,  supositoria 100 mg dan sal-
ep  gel 2,5% atau 0,025 gr.  

 Obat dimunum setelah makan atau bersa-
ma dengan makanan.  

 Tablet harus ditelan utuh dan dimunum 
dengan segelas penuh air putih.  

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat. 

 Salep  gel  digunakan dengan cara di-
oleskan ke bagian yang sakit atau me-
radang, lalu dipijat hingga meresap  

 Supositoria penggunaan sesuai dengan pe-
tunjuk penggunaan obat. 

 Sebaiknya gunakan  ketoprofen 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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETOPROFEN  

Perhatian :  

Apa itu Ketoprofen ? 

Ketoprofen merupakan obat golongan 
NSAID yang dapat digunakan untuk 
mengurangi rasa nyeri, menurunkan 
demam dan juga meredakan 
peradangan dan mengurangi kekakuan 
akibat radang sendi.  
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Ketoprofen  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit Perut atau mulas 
 Muntah yang berdarah atau terlihat sep-

erti bubuk kopi 
 Darah dalam tinja, atau tinja berwarna 

hitam dan lembek.  

 
Ketoprofen dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Konstipasi  
 Sakit Kepala 
 Mual dan Muntah  
 Diare  
 Gatal gatal  

 
Ketoptofen juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Hubungi dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.   

Apa efek samping dari 
Ketoprofen? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet, injeksi, salep pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk dan kering,  ser-
ta jauhkan dari sinar matahari langsung.  
Simpan sediaan supositoria pada suhu  2-8°C 
(lemari pendingan bukan freezer) dan 
jauhkan dari cahaya matahari langsung.  
Ketoprofen salep dapat disimpat selam 30 
setelah dibuka/sisa pemakaian awal. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ketoprofen dapat berinteaksi dengan obat 
golongan antiplatetelet (aspirin) antikoagu-
lan (warfarin) dan heparin, kortikosteroid 
(metilprednisolon, dexamethasone), metho-
trexate.  
 
 
Apabila anda sedang mengkonsumsi obat 
obatan lain  konsultasikan ke dokter. 

 

 
 

     Cara mendapatkan Ketoprofen 

      Harus dengan Resep Dokter 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ketoprofen? 

Interaksi Ketoprofen 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  
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