
Sebelum menggunakan Morphine, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami reaksi alergi terhadap Morphine, 
antibiotik golongan Opioid atau obat 
lainnya, bila rutin mengonsumsi vitamin 
atau suplemen lainnya serta bila memiliki 
riwayat  gangguan  hati atau gangguan     
ginjal.  

 

 Morphine tersedia dalam bentuk tablet 
dan injeksi.  

 Tablet tersedia dalam tablet oral kemasan 
15 mg dan 30 mg, tablet extended release 
kemasan 15 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg dan 
200 mg sedangkan injeksi intravena kema-
san 2 mg dalam 1 ml, intramuksular kema-
san 2 mg dalam 1 ml. 

 Tablet ditelan secara utuh dan diminum 
dengan segelas air penuh sesuai kebutuhan 
sebelum/saat/sesudah makan. 

 Injeksi intravena dan intramuskular 
penggunaan dilakukan oleh dokter dan 
perawat.  

 Penggunaan morphine dapat membuat 
kantuk, JANGAN berkendara saat minum 
obat ini. 

 Sebaiknya gunakan Morphine  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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORPHINE 

Perhatian :  

Morphine merupakan  antinyeri golongan 
Opioid yang digunakan untuk 

meredakan nyeri level ringan hingga 

berat.  
  

Apa itu Morphine ? 
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Morphine mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Gangguan irama jantung 
 Kejang 
 SIndrom putus obat 
 Syok anafilaksis 

 
Morphine dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Muntah 
 Kekurangan darah 
 Demam 
 Tremor 
 

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

Apa efek samping dari  
Morphine? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Morphine dapat berinteraksi dengan produk 
makanan atau minuman yang mengandung 
alkohol sehingga hindari penggunakan    
alkohol.  
 
Morphine dapat berinteraksi dengan         
heroine, oxycodone, hydrocodone, zolpidem,          
naltrexone, daridoxerant, methadone,        
codeine, fentanyl dan hydromorphone. 
 
Apabila sedang menggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 
 

 
Cara mendapatkan Morphine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Morphine? 

Interaksi Morphine 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  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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