
 
 Lidocaine merupakan obat anti aritmia  

kelas 1.    
 Lidocaine digunakan untuk 

menghilangkan rasa sakit atau memberi 
efek mati rasa pada bagian tertentu  
(obat bius lokal). Selain 
itu, Lidocaine juga digunakan untuk 
mengatasi aritmia atau gangguan irama 
jantung.  

 
 
 

 
 Sebelum menggunakan Lidocaine 

beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap Lidocaine.  

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

 Beri tahu dokter jika anda sedang hamil 
atau  menyusui 

 

Apa Lidocaine itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Lidocaine tersedia dalam bentuk   
salep, 5% 5 g, 15 g, injeksi  
intravena,  infiltrasi, atau infus  20 
mg/mL dan spray 10 % 

 Salep dioleskan pada bagian yang 
sakit sesuia instruksi dokter. 

 Pemberian Injeksi dilakukan oleh 
dokter atau perawat dibawah 
pengawasan dokter.  

 Spray , penggunaan sesuai dengan 
petunjuk penggunaan obat. 

 Beri tahu dokter mengenai kondisi 
atau penyakit yang Anda sedang 
atau pernah Anda derita, agar dok-
ter dapat menyesuaikan dosis dan 
durasi pengobatan 

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

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Lidocaine mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Mual, muntah, atau konstipasi 
 Pusing 
 Kesemutan 
 Tremor 
 Sakit kepala 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Kejang 
 Gangguan irama jantung atau henti 

jantung 
 Nyeri sendi atau nyeri otot 
 Methemoglobinemia yang ditandai 

dengan sianosis, lelah, sesak napas 
 Kulit mudah memar atau berdarah 
 Hipertermia 
Lidocaine juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Telpon dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Lidocaine ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya pada suhu 
ruangan, jauhkan dari cahaya langsung dan 
tempat yang lembab.  Jangan dibekukan.  
 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan 
Lidocaine bersamaan dengan obat ini: 

 Saquinavir 
 Cimetidine  
 Bisoprolol  
 Phenytoin  

 

 

 

 

 
Cara mendapatkan Lidocaine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Lidocaine  ? 

Interaksi Lidocaine  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 

https://www.alodokter.com/bisoprolol
https://www.alodokter.com/phenytoin
mailto:pio_soetomo@yahoo.com

