
 Sebelum menggunakan verapamil, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
verapamil, atau obat lainnya, bila rutin 
mengonsumsi vitamin atau suplemen 
lainnya. 

 Beri tahu dokter jika  anda sedang hamil, 
menyusui, atau merencanakan kehamilan 

 Beritahu dokter bila memiliki riwayat pen-
yakit ginjal. 

 

 Verapamil tersedia dalam bentuk tablet 
salut selaput 80 mg, dan injeksi intravena  
5 mg/mL 

 Tablet dapat diminum sebelum atau 
sesudah makan. Telan utuh dan diminum 
dengan segelas air putih. Sebaiknya obat 
tidak diminum dengan jus jeruk bali, kare-
na  dapat meningkatkan risiko efek 
samping 

 Jangan menghancurkan, menguyah atau 
membelah obat 

 Injeksi intravena, penggunaan dilakukan 
oleh dokter atau perawat. 

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERAPAMIL 

Perhatian :  

Apa itu Verapamil? 

Verapamil merupakan obat antagonis 
kalium yang digunakan untuk menangani 
hipertensi, agina atau gangguan  irama 
jantung. 
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Verapamil  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sembelit 
 Maag 
 Pusing  
 Sakit kepala 
 
Verapamil dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Kesulitan bernapas atau menelan 
 Detak jantung lambat 
 Pingsan 
 Penglihatan kabur 
 Ruam 
 Mual 
 Kehilangan selera makan 
 Demam 
 
Verapamil juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Telpon dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari 
Verapamil 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan terhindar dari paparan sinar 
matahari langsung.  
Simpan pada suhu kamar di tempat yang 
sejuk dan kering, jangan di simpan di lemari 
pendingin atau freezer.  Jauhkan  dari 
jangkauan anak –anak. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Verapamil dapat berinteaksi dengan  jeruk 
bali atau jus bali. Selain itu verapamil juga 
dapat berinteraksi dengan  simeprevir, eryth-
romycin, rifampicin, lithilium,  teofilin dan 
propranolol 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Verapamil 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Verapamil? 

Interaksi Verapamil 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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