
Sebelum menggunakan Methadone, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
metadon, obat golongan Opioid atau obat 
lainnya, bila rutin mengonsumsi vitamin 
atau suplemen lainnya serta bila memiliki 
riwayat penyakit ginjal dan riwayat asma. 

 

 Methadone tersedia dalam bentuk sirup 
kemasan 10 mg dalam 1 ml. 

 Sirup,  kocok dahulu  dan gunakan gelas 
atau sendok takar untuk mengukur dosis 
sesuai  petunjuk penggunaan. 

 Pengunaan methadone tidak boleh        
berhenti secara tiba-tiba namun dengan             
mengurangi dosis secara bertahap yang  
dianjurkan oleh dokter untuk mencegah 
gejala pemutusan obat. 

 Sebaiknya gunakan Methadone pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

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

 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. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHADONE 

Perhatian :  

Methadone merupakan antinyeri golongan 
Opioid yang digunakan untuk 
meredakan nyeri level ringan hingga 
berat pada penyakit kanker dan saraf. 
Methadone juga dapat digunakan    
untuk membantu terapi kecanduan 
opioid dan detoksifikasi.  

 

Apa itu Methadone ? 
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Methadone  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Osteoporosis 
 Depresi pernapasan 
 Kegagalan jantung 
 Aritmia 

 

 
Methadone dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Kejang 
 Ruam kulit 
 Pembengkakan mata, wajah, mulut, lidah 

atau tenggorokan 
 Penurunan hasrat seksual 

 
Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari          
Methadone? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet,  injeksi dan sirup pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk dan kering,    
jangan di simpan di lemari pendingin atau 
freezer.  
Sirup dapat disimpan selama 14 hari setelah 
dibuka/sisa pemakaian awal. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Metadon dapat berinteaksi dengan jus jeruk 
bali . Penggunaan metadon dapat jus jeruk 
bali sebaiknya dihindari.  
 
Methadone dapat berinteraksi dengan            
estazolam, levofloxacin, amisulpride,           
alvimopan, midostaurin, amiodarone,       
azithromycin, buprenorphine, diazepam,            
lorazepam dan phenobarbital. 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 

tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 

Cara mendapatkan Methadone 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Methadone? 

Interaksi Methadone dengan 
obat lain 
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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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