
Sebelum menggunakan Olanzapine, beri ta-
hu dokter dan apoteker Anda jika anda 
alergi terhadap olanzapine atau obat lain. 
beri tahu dokter dan apoteker anda obat 
resep dan nonresep, vitamin, suplemen nu-
trisi, dan produk herbal apa yang sedang an-
da konsumsi atau rencanakan 

 

 Olanzapine tersedia dalam bentuk tablet 
kemasan 5mg, 10mg, 15mg, 20mg; dan in-
jeksi intramuskular kemasan  10 mg 

 Tablet sebelum atau sesudah makan. 
Gunakan tangan kering untuk mengupas 
kembali kemasan foil. Segera ambil tablet 
dan letakkan di mulut Anda. Tablet akan 
cepat larut dan dapat ditelan dengan atau 
tanpa cairan. 

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat. 

 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 

 Sebaiknya gunakan Olanzapine pada waktu 
yang sama setiap harinya.  

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLANZAPINE 

Perhatian :  

Olanzapine merupakan antipsikotik. An-
tipsikotik merupakan golongan obat yang 
dapat meringankan dan mengendalikan  
gejala psikosis. Olanzapine digunakan un-
tuk mengobati gejala penyakit mental 
 

Apa itu Olanzapine ? 
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Olanzapine  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Hipotensi 
 Hipertrigliseridemia  
 Hiperkolesterolemia 

 
Olanzapine dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Kejang 
 Kematian jantung mendadak 
 Reaksi hipersensitivitas 
 

 

Apa efek samping dari Olanzap-
ine? 

  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Olanzapine dapat berinteaksi dengan  
 Methadone 
 Buprenorphine 
 Ciprofloxacin 
 fentanyl 
 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Olanzapine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Olanzapine? 

Interaksi Olanzapine 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 7 hari.  
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