
Sebelum menggunakan Pethidine, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami reaksi alergi terhadap Pethidine, 
antibiotik golongan Opioid atau obat 
lainnya, bila rutin mengonsumsi vitamin 
atau suplemen lainnya, bila berkendara    
serta memiliki riwayat  penyakit tiroid, hati, 
ginjal dan paru-paru.  

 

 Pethidine tersedia dalam bentuk  
injeksi    kemasan 50 mg/ml, am-
pul 2 ml 

 Injeksi intravena, intramuscular 
dan   subkutan, penggunaan dil-
akukan oleh  dokter atau 
perawat. 

 Sebaiknya gunakan Pethidine 
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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETHIDINE 

Perhatian :  

Pethidine  merupakan antinyeri golongan 
Opioid digunakan untuk mengatasi 
nyeri sedang hingga berat. Pethidine 
bekerja dengan mengubah cara otak 
dan sistem saraf dalam merespon rasa 
sakit.  

Apa itu Pethidine ? 
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Pethidine mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Depresi pernafasan 
 Depresi sistem saraf 
 Penurunan tekanan darah 
 

 
Pethidine dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Pingsan 
 Kejang 
 Ruam kulit 
 Gatal-gatal 
 Gangguan seksual  
 

 

Apa efek samping dari          
Pethidine? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering, jangan di simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Pethidine dapat berinteaksi dengan makanan 
dan minuman yang mengandung alkohol se-
hingga sebaiknya dihindari kerena dapat 
meningkatkan masalah pernapasan dan 
penurunan tekanan darah. 
 
Pethidine dapat berinteraksi dengan           
hydroxyzine, zolpidem, tramadol dan              
alvimopan. 
 
Apabila sedang menggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 

Cara mendapatkan Pethidine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Pethidine? 

Interaksi Pethidine 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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