
NO NAMA OBAT SATUAN KEGUNAAN

1 Acyclovir Salp Tube
obat luar untuk mengatasi luka lepuh dikulit 

akibat virus herpes

2 Acyclovir Tab 400 mg Strip 
obat untuk mengatasi infeksi virus seperti cacar 

air serta penyakit herpes

3 Alcohol 70% Botol
mensterilkan daerah permukaan kulit atau 

benda lainnya

4 Alcohol Swab Pcs mensterilkan daerah permukaan kulit

5 Alleron Strip obat untuk mengatasi gejala alergi

6 Allopurinol 100 mg Strip
di gunakan untuk menurunkan kadar asam urat 

dalam darah akibat penyakit asam urat

7 Ambeven Strip untuk membantu meringankan gejala wasir

8 Ambroxol Strip
obat yang berfungsi unyuk mengencerkan 

dahak

9 Amlodipin 5 mg Strip
obat untuk mengatasidarah tinggi atau 

hipertensi
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10 Amlodipine 10 mg Strip
obat untuk mengatasidarah tinggi atau 

hipertensi

11 Anastan Strip obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri

12 Antangin Cair Sachet meredakan masuk angin

13 Alumy Botol
membantu meringankan rasa tidak nyaman di 

lambung karena asam lambung yang berlebihan

14 Amoxcilin 500mg Strip
obat yg digunakan untuk mengatasi infeksi 

bakteri

15 Anaduium Strip
mengurangi gejala hemoroid, nyeri dan edema 

tungkai

16 Anti Haemoroid pcs
digunakan untukmengobati wasir yang di sertai 

dengan pendarahan, luka terbuka pada dubur

17 Aquabides Pcs mencampurkan cairan untuk pengisian O2

18 Asam Mefenamat Strip obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri



19 Abocavt Pcs
alat bantu untuk masukan terapi obat dalam 

vena

20 Antimo Strip
obat ini digunakan untuk meringankan gejala 

mabuk saat perjalanan

21 Becom C Strip
untuk membantu memenuhi kebutuhan multi 

vitamin pada masa pertumbuhan

22 Balsem Geliga Tube meringankan pegal-pegal dibadan 

23 Betadine 1L Botol
bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan 
membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit 

seperti luka gores atau luka ringan

24 Betadine 15 ml Pcs
bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan 
membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit 

seperti luka gores atau luka ringan

25 Betadine Salp Tube
bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan 
membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit 

seperti luka gores atau luka ringan

26 Bedak Salicil Pcs
digunakan untuk meringankan gatal akibat 

biang keringat

27 Betahistin Strip obat untuk meredakan keluhan vertigo

28 Burnazin Salp Tube
digunakan untuk mengobati atau mencegah 

infeksi pada luka bakar 

29 bufacomb Salp Tube obat luar untuk mengatasi sariawan

30 Bufacort Salp Tube
bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan dan 
membunuh kuman penyebab infeksi pada kulit 

seperti luka gores atau luka ringan



31 Callusol Botol
bermanfaat untuk menghilangkan mata ikan, 

kapalan, atau kutil yang muncul di kulit

32 calortusin syrup Botol
digunakan utuk meredakan gelaja flu seperti 
demam, sakit kepala,hidung tersumbat dan 

bersin-bersin

33 Combivent Strip
bermanfaat untuk merdakan dan mencegah 

munculnya gelaja akibat penyempitan saluran 
pernafasan

34 Captropil 25mg Strip
obat yang berfungsi untuk menangani 

hipertensi dan gagal jantung

35 Carbidu Strip untuk mengatasi peradangan dan reaksi alergi

36 Carsida Strip
membantu meringankan rasa tidak nyaman di 

lambung karena asam lambung yang berlebihan

37 Caviplex Strip
untuk membantu memenuhi kebutuhan multi 

vitamin pada masa pertumbuhan

38 Caviton Strip untuk tambal gigi sementara

39 Cefadroxil Strip
obat untuk mengatasi infeksi bakteri di 
tenggorokan, saluran kencing, kulit atau 

jantung.

40 Cefixime Strip
antibiotik untuk mengobatiinfeksi bakteri pada 
telinga, saluran pernafasan, dan infeksi saluran 

kemih

41 Cendo Xitrol TM 0.6 cc Pcs
obat untuk meredakan infeksi mata yang 

disebabkan bakteri 



42 Cendo Xitrol 5 ml Botol
obat untuk meredakan infeksi mata yang 

disebabkan bakteri 

43 Cetirizine 5mg Strip obat untuk mengatasi gejala alergi

44 Ciprofloxacin Strip

Obat ciprofloxacin mengandung bahan aktif 
ciprofloxacin Hcl yang memiliki cara kerja 
menghentikan pertumbuhan bakteri. Oleh 
karena itu, obat ini bukan digunakan untuk 
mengobati infeksi yang disebabkan virus, 

seperti common cold (batuk pilek biasa) atau 
flu.

45 Clindamicin 300mg Strip

Clindamycin bekerja dengan cara 
memperlambat dan menghentikan 

perkembangbiakan bakteri. Berkat kemampuan 
ini, clindamycin dapat mengatasi infeksi bakteri 
pada paru-paru, kulit, sistem pencernaan, sendi 

dan tulang, organ kelamin, serta jantung.

46 Crofed Strip

di gunakan untuk mengobati gejala flu dan 
allergic rhinitis. Crofed mengandung tripolidine 

dan pesudoefedrin. Tripolidine adalah obat 
golongan antihistamin yang memiliki sifat 
antikolinergik. Obat ini digunakan untuk 

mengurangi gejala yang terkait dengan alergi.

47 Cloretyl Botol

 digunakan untuk mencegah rasa sakit yang 
disebabkan oleh suntikan atau operasi bedah 

minor. Etil klorida ini juga biasa digunakan 
sebagai solusi kilat untuk mengobati luka 
ringan dan meringankan nyeri otot akibat 

keseleo atau terkilir karena olahraga.

48 Co Amoxiclav Strip

Co Amoxiclav adalah obat kombinasi antara 
amoxicillin dan asam klavulanat yang 

digunakan untuk mengatasi infeksi akibat 
bakteri yang sudah resisten terhadap 

amoxicillin tunggal. 

49 Colesterol Strip Strip
Untuk monitor kadar total kolesterol pada 

darah yang digunakan pada alat 



50 Cotton Roll Roll
untuk memastikan agar mulut terbuka dan 

menahan agar air liur tidak menetes ke mulut

51 Counterpain 5 g Tube

Digunakan untuk meredakan nyeri otot dan 
nyeri sendi ringan akibat arthritis, sakit 

punggung, dan keseleo. Obat ini mengandung 
bahan aktif metil salisilat, mentol, dan eugenol.

52 Counterpain 60g Tube

Digunakan untuk meredakan nyeri otot dan 
nyeri sendi ringan akibat arthritis, sakit 

punggung, dan keseleo. Obat ini mengandung 
bahan aktif metil salisilat, mentol, dan eugenol.

53 Dipenhidramin injeksi Ampul

digunakan untuk mencegah mabuk perjalanan, 
meredakan reaksi alergi pada tubuh, seperti 
mata merah, iritasi, gatal, dan berair; bersin-

bersin, serta pilek

54 Dextro 40% Botol

obat yang membantu memenuhi kebutuhan 
gula di dalam tubuh. Biasanya, obat ini 

diberikan pada pasien penderita hipoglikemia, 
atau kadar gula darah rendah.

55 Demacolin Tab Strip

mengandung kombinasi obat berupa 
Paracetamol, Pseudoephedrine HCl, dan 

Chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan 
untuk meringankan gejala flu seperti demam, 

sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-
bersin.

56 Dextral Tab Strip

mengandung kombinasi obat 
Dextromethorphan HBr, Glyceryl guaiacolate, 
Phenylpropanolamine, dan Chlorpheniramine 
maleat. Obat ini digunakan untuk mengatasi 

gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung 
tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai 

batuk.

57 Diapet Strip

obat herbal untuk mengatasi diare atau 
mencret, Diapet mengandung bahan aktif daun 
jambu biji, kunyit, kulit buah delima, dan buah 

mojokeling. Kombinasi keempat bahan ini 
dipercaya dapat menangani diare.



58 Dulcolax Strip

untuk mengatasi sembelit atau susah buang air 
besar. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 
yang diminum dan kapsul yang dimasukkan 

melalui dubur (supositoria).

59 Domperidone Strip
Domperidone adalah obat untuk meredakan 

mual dan muntah

60 Enervon C Strip

digunakan untuk meningkatkan energi, 
menjaga daya tahan tubuh, serta digunakan 

untuk pengobatan bagi pasien yang kekurangan 
vitamin B kompleks dan kekurangan vitamin C.

61 Eugenol Strip

Senyawa eugenol mempunyai aktivitas 
farmakologi sebagai analgesik, antiinflamasi, 
antimikroba, antiviral, antifungal, antiseptik, 

antispamosdik, antiemetik, stimulan, anastetik 
lokal sehingga senyawa ini banyak 

dimanfaatkan dalam industri farmasi 

62 Ephinefrin Ampul

Untuk mengobati reaksi alergi yang dapat 
membahayakan nyawa, yaitu syok anafilaktik. 

Alergi yang dapat menyebabkan syok 
anafilaktik dapat disebabkan oleh berbagai hal, 

seperti gigitan serangga, kutu, lateks, obat-
obatan, dan makanan.

63 Estalex Strip
digunakan untuk pengobatan gejala-gejala 

keadaan yang berhubungan dengan spasme 
muskuloskeletal (kejang otot-otot rangka). 

64 Etamox Strip

Etamox 500 mg adalah antibiotik golongan 
penicillin yang digunakan untuk mengobati 
infeksi saluran pernapasan bagian atas dan 

bawah, infeksi saluran kemih, infeksi saluran 
pencernaan, serta infeksi kulit dan jaringan 

lunak.

65 Ethyl Chloride Botol
untuk mencegah rasa sakit yang diakibatkan 
suntikan, prosedur operasi, cedera olahraga 

dan nyeri otot mendalam.



66 Fg Troches Strip

FG Troches adalah obat antibiotik untuk radang 
tenggorokan dengan kandungan utama 

fradiomycin dan gramicidin. Kedua bahan 
dalam FG Troches ini dapat membunuh 

beberapa jenis bakteri penyebab peradangan di 
mulut dan tenggorokan.

67 Fresh Care Pcs
untuk membantu meringankan sakit kepala, 

perut kembung, masuk angin, mabuk 
perjalanan, gejala flu dan pegal-pegal.

68 Furosemide Strip

untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari 
dalam tubuh melalui urine. Obat ini sering 

digunakan untuk mengatasi edema 
(penumpukan cairan di dalam tubuh) atau 

hipertensi (tekanan darah tinggi)

69 Flamar Salp Tube

untuk membantu mengurangi nyeri, gangguan 
inflamasi (radang), nyeri ringan sampai sedang 
pasca trauma pada tendon, ligamen, otot dan 

persendian

70 Genoint Tube

Genoint mengandung obat gentamicin adalah 
antibiotika golongan aminoglikosida yang 

digunakan secara luas terutama untuk 
mengobati infeksi-infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri gram negatif, seperti Pseudomonas, 
Proteus, Serratia, dan Staphylococcus.

71 Genoint SM Tube

untuk mengobati radang pada mata yang 
disertai infeksi oleh bakteri tertentu. Genoint 

salep mata mengandung gentamicin, obat yang 
termasuk antibiotik golongan aminoglikosida.

72 Gentamicin Salp Tube

Gentamicin merupakan obat antibiotik 
golongan aminoglikosida. Obat ini digunakan 

untuk mengobati radang pada mata yang 
disertai infeksi oleh bakteri tertentu

73 Gluco Strip Strip
merupakan strip untuk monitor kadar gula 

darah untuk digunakan pada alat 



74 Glucovance Strip

Glucovance adalah antidiabetes oral yang 
mengandung dua obat, yaitu glibenclamide dan 
metformin. Penggunaannya yang dibarengi diet 

serta latihan fisik teratur akan mampu 
membantu kontrol gula darah dengan lebih 
baik. Glucovance merupakan obat oral yang 

ditujukan untuk pengobatan diabetes tipe dua

75 Hipavix 5cm x 1m Roll

HYPAFIX adalah perekat non-woven (jenis 
tekstil) yang digunakan untuk mengencangkan 

pembalut luka untuk area yang lebar. Dapat 
dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai 
kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang.

76 Hipapix 10cm x 5m Roll

HYPAFIX adalah perekat non-woven (jenis 
tekstil) yang digunakan untuk mengencangkan 

pembalut luka untuk area yang lebar. Dapat 
dengan mudah dipotong dan dibentuk sesuai 
kebutuhan sehingga tidak ada yang terbuang.

77 Handscon Steril Pcs

Handscoon adalah sarung tangan yang biasa di 
pakai oleh tenaga medis agar terhindar dari 

droplet pasien. Tujuan Penggunaan Handscoon 
adalah untuk mencegah terjadinya infeksi 

silang serta mencegah terjadinya penularan 
kuman.

78 Handscon Pcs

Handscoon adalah sarung tangan yang biasa di 
pakai oleh tenaga medis agar terhindar dari 

droplet pasien. Tujuan Penggunaan Handscoon 
adalah untuk mencegah terjadinya infeksi 

silang serta mencegah terjadinya penularan 
kuman.

79 Hansaplast Plester Pcs

 untuk membantu proses penyembuhan luka 
ringan seperti luka sayat, luka gores dan luka 

bakar ringan serta sedang. Obat ini merupakan 
produk konsumen yang dijual secara bebas

80 hansaplast roll Roll

 untuk membantu proses penyembuhan luka 
ringan seperti luka sayat, luka gores dan luka 

bakar ringan serta sedang. Obat ini merupakan 
produk konsumen yang dijual secara bebas

81 hesmin Strip

Hesmin adalah obat herbal yang memiliki 
kandungan Diosmin dan hesperidin sebagai zat 

aktifnya. Hesmin secara tradisional dapat 
membantu meringankan gejala wasir.

82 Histigo Strip
untuk mengobati vertigo, tinitus dan gangguan 

pendengaran yang terkait dengan penyakit 
meniere.



83 Hydrocoryson Salp Tube
untuk meredakan peradangan, mengurangi 

reaksi sistem kekebalan tubuh, dan mengatasi 
kekurangan hormon hidrokortison

84 Ibuprofen Strip
untuk meredakan nyeri dan peradangan, 

misalnya sakit gigi, nyeri haid, dan radang sendi.

85 Itrabat syrup Botol

ITRABAT SIRUP mengandung zat aktif 
Guaiphenesin, Ammonium Chlorida, 

Chlorpheniramin maleat. Obat ini digunakan 
untuk mengatasi batuk berdahak dengan cara 

mengencerkan dahak dan mempermudah 
pengeluaran dahak dari saluran pernapasan.

86 Insto TM Pcs

INSTO DRY EYES mengandung zat aktif 
Hidroxyprophylmethyl selulose dan 

Benzalkonium Chloride, digunakan untuk 
mengatasi gejala kekeringan pada mata dengan 

memberikan efek pelumas seperti air mata.

87 ISDN Strip
 untuk mencegah dan meredakan angina (nyeri 

dada) akibat penyakit jantung koroner.

88 Kaflam Strip

obat yang digunakan sebagai pereda nyeri, 
mengurangi gangguan inflamasi (radang), 

dismenore, nyeri ringan sampai sedang pasca 
operasi khususnya ketika pasien juga 

mengalami peradangan

89 Kalnex Strip
untuk membantu menghentikan pendarahan 

seperti pada kondisi mimisan, tindakan operasi, 
dan menstruasi yang berkepanjangan

90 Keji Beling Strip
untuk membantu meluruhkan batu ginjal dan 

batu kandung kemih

91 Ketoconazol Salp Tube

Obat ini berfungsi untuk mengatasi beragam 
jenis infeksi jamur di kulit, seperti panu, kurap, 
kutu air, dan infeksi jamur di bagian tubuh lain, 

seperti kandidiasis pada vagina



92 Ketoconazol Tab Ampul
obat anti fungal golongan imidazol yang 

digunakan untuk terapi infeksi jamur didaerah 
kulit atau tubuh.

93 Ketorolac injeksi Ampul
untuk meredakan nyeri dan peradangan. Obat 

ini sering digunakan setelah operasi atau 
prosedur medis yang bisa menyebabkan nyeri

94 Lafalost Cream Tube

untuk rasa nyeri otot dan punggung, nyeri sendi 
dan keseleo. Obat ini merupakan golongan 
obat produk konsumen yang dijual secara 

bebas. Lafalos mengandung mentol, eugenol, 
metil salisilat, kapsikum oleserin setara dengan 

kapsalsin, dan vitamin E asetat

95 Lanadexon Strip

untuk berbagai kondisi inflamasi seperti radang 
reumatik, radang usus, radang pada ginjal, 

radang pada mata, radang karena asma dan 
radang pada tempat lainnya

96 Lidocaine injeksi Ampul

untuk berbagai kondisi inflamasi seperti radang 
reumatik, radang usus, radang pada ginjal, 

radang pada mata, radang karena asma dan 
radang pada tempat lainnya

97 Lodia Strip
 Merupakan obat antidiare dengan kandungan 
Loperamid HCl 2 mg. Obat ini dapat digunakan 

untuk mengobati diare akut dan kronis

98 Loratadine Strip
dapat mengatasi gejala alergi, seperti bersin-

bersin, pilek, hidung tersumbat, dan ruam kulit 
yang terasa gatal

99 Masker Kain Pcs membantu mengurangi resiko penularan virus

100 Masker Medis Pcs
 mencegah tetesan cairan tubuh yang 

mengandung virus dan kuman keluar melalui 
hidung atau mulut

101 Meloxicam 7.5 mg Strip
obat yang digunakan untuk meredakan gejala 
penyakit radang sendi atau arthritis, seperti 

pembengkakan dan nyeri sendi



102 Metronidazole Strip
bat antibiotik untuk mengobati infeksi. Obat ini 

bekerja dengan cara menghentikan 
pertumbuhan berbagai bakteri dan parasit

103 Metyl Prednisolone Strip

di gunakan dalam penanganan penyakit paru 
obstruksi kronik, croup, radang sendi, lupus, 
psoriasis, colitis ulcerosa, lalergi, gangguan 

fungsi kelenjar endokrin, gangguan lain pada 
kulit, mata, paru, lambung, sistem saraf dan 

juga sel darah.

104 Miconazole Salp Tube

obat anti jamur yang digunakan untuk 
mengatasi infeksi jamur pada kulit, seperti 

kurap (tinea), kutu air, panu, dan candidiasis. 
Selain infeksi jamur kulit, miconazole juga 

digunakan untuk mengobati infeksi jamur di 
mulut, kuku, atau vagina.

105 Madu Rasa Sachet
Memiliki manfaat antara lain, pemulih stamina 
dan energi, antiseptik, menjaga kesehatan otak, 

obat panas dalam, obat awet muda

106 Microlac Pcs
Microlax adalah obat yang digunakan untuk 

mengatasi susah buang air besar atau sembelit. 
Obat ini tersedia dalam bentuk gel

107
Minyak Kayu Putih 30 

ml
Botol

dapat mengurangi perut kembung, sakit kepala, 
meringankan pernapasan

108 Nacl Infus Botol
digunakan untuk pengobatan dehidrasi isotonik 

ekstraseluler, deplesi natrium dan juga dapat 
digunakan sebagai pelarut sediaan injeksi. 

109 Natrium Diclovenax Strip

di gunakan sebagai pereda nyeri, mengurangi 
gangguan inflamasi, dismenore, nyeri ringan 

sampai sedang pasca operasi khususnya ketika 
pasien mengalami peradangan.

110 Natrium Potassium Strip

di gunakan sebagai pereda nyeri, mengurangi 
gangguan inflamasi, dismenore, nyeri ringan 

sampai sedang pasca operasi khususnya ketika 
pasien mengalami peradangan.



111 Neuralgin Strip

digunakan untuk meredakan rasa nyeri ringan 
hingga sedang, nyeri haid, osteoarthritis dan 

rheumatoid arthritis. Neuralgin RX 
mengandung kafein yang mengurangi efek 

samping rasa ngantuk setalah minum Neuralgin 
RX.

112 Neuroboran Strip

digunakan untuk pasien yang kekurangan 
vitamin B yang dapat mengakibatkan beri-beri 
dan penyakit yang menyangkut metabolisme 
lainnya (terutama metabolisme protein), dan 

kelelahan

113 Neurodex Strip
digunakan untuk pengobatan kekurangan 

vitamin B1, B6, dan B12 seperti pada 
polineuritis.

114 Neurosanbe Strip

Vitamin ini digunakan untuk pengobatan 
defisiensi Vitamin B1, B6, dan B12 yang 

berkaitan dengan kesehatan saraf, seperti 
pegal-pegal otot dan kesemutan, serta anemia.

115 New Diatab Strip

untuk mengatasi gejala diare dan mengurangi 
frekuensi buang air besar. New Diatabs tersedia 

dalam bentuk tablet 600 mg. Dalam setiap 
tabletnya, New Diatabs mengandung 600 mg 

attapulgite

116 Norit Pcs

untuk mengobati keracunan dan gangguan 
pencernaan, seperti perut kembung dan diare. 

Obat yang berbentuk tablet ini mengandung 
karbon aktif atau arang aktif. 

117 Nebacetin Salp Tube
merupakan obat yang di gunakan untuk 
pengobatan penyakit kulit dan mukosa 

terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri.

118 Oxycan Botol

digunakan sebagai pertolongan pertama pada 
penderita asma yang mengalami sesak napas, 
kelelahan setelah beraktifitas, atau pendaki 

gunung saat terjadi tekanan udara yang 
berubah yang mengakibatkan oksigen 

berkurang.

119 Ondansentron injeksi Ampul

digunakan untuk mencegah serta mengobati 
mual dan muntah yang bisa disebabkan oleh 
efek samping kemoterapi, radioterapi, atau 

operasi.



120 Ondansentron 8mg strip
 digunakan untuk meredakan mual dan muntah 

akibat kemoterapi, pencegahan mual dan 
muntah paska operasi. 

121 Omeprazole Strip

untuk mengatasi gangguan lambung, seperti 
penyakit asam lambung dan tukak lambung. 
Obat ini dapat mengurangi produksi asam di 

dalam lambung.

122 Oralit 200 Sachet

Untuk meredakan dehidrasi, terutama yang 
disebabkan oleh diare. Oralit aman untuk 

dikonsumsi oleh siapa saja, baik oleh bayi, anak-
anak, maupun orang dewasa. Diare dapat 
menyebabkan penderitanya mengalami 

dehidrasi

123 Ottopain Pcs

mengandung Polimiksin B sulfate, Neomicyn 
Sulfate, Fludrokortison Acetate dan LIdocain 

HCl. Obat ini digunakan untuk mengatasi 
penyakit infeksi pada telinga dengan beberapa 
gejalanya berupa rasa nyeri, bengkak, gatal dan 

telinga berair.

124 Paracetamol Strip

untuk penurun demam dan pereda nyeri, 
seperti nyeri haid dan sakit gigi. Paracetamol  
tersedia dalam bentuk tablet 500 mg dan 600 

mg, sirup, drop, suppositoria, dan infus. 

125 Paratusin Strip

merupakan obat dengan kandungan Noscapine, 
chlorpheniramine maleate, glyceryl 

guaiacolate, paracetamol, dan 
phenylpropanolamine HCl. Obat ini digunakan 

untuk meringankan gejala-gejala flu seperti 
demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan 

bersin-bersin yang disertai batuk.

126 Pehacain injeksi Ampul
digunakan untuk anestesi lokal atau regional, 
blok saraf, serta anestesi epidural dan kaudal.

127 Pharolit Sachet
digunakan untuk mencegah dan mengobati 
dehidrasi akibat diare/ mencret/ muntaber.

128 Prolene Pcs
merupakan benang kulit yang digunakan untuk 

menjarit luka

129 Ranitidine injeksi Ampul
digunakan untuk menangani gejala atau 

penyakit yang berkaitan dengan produksi asam 
berlebih di dalam lambung



130 Ranitidine tab Strip
digunakan untuk menangani gejala atau 

penyakit yang berkaitan dengan produksi asam 
berlebih di dalam lambung

131 renovit Strip

Renovit adalah multivitamin dengan kandungan 
12 vitamin dan 13 mineral untuk mendukung 
proses metabolisme tubuh, serta mencukupi 

kebutuhan vitamin dan mineral harian di dalam 
tubuh. Selain itu, Renovit juga dapat berfungsi: 

Menjaga daya tahan tubuh. Mempercepat 
proses penyembuhan saat sakit

132 Rivanol 100 ml Botol

digunakan untuk membersihkan luka, kompres 
luka yang membengkak, menghambat 

perkembangan dan pertumbuhan kuman, 
membunuh kuman yang berada di luar tubuh, 

membantu menyembuhkan dan mengeringkan 
luka, membersihkan dan menyembuhkan bisul.

133 RL  Infus Botol

Digunakan sebagai penambah cairan dan 
elektrolit tubuh untuk mengembalikan 
keseimbangannya. Obat ini juga dapat 

bertindak sebagai alkalisator yang mengurangi 
keasaman

134 Roverton Syrup Botol

mengandung ambroxol adalah obat dari 
golongan mukolitik yang berfungsi untuk 

mengecerkan dahak yang banyak dan kental 
hingga menyumbat saluran pernapasan

135 Salonpas Koyo Pcs
untuk meredakan nyeri pada otot dan sendi 

yang disebabkan oleh otot yang tertarik, 
keseleo, dan radang sendi

136 Salp 88 Tube

merupakan obat luar yang mengandung 
Salicylic acid, Benzoic acid dan Sulfur 

praecipitatum. Obat ini digunakan untuk 
mengatasi penyakit yang disebabkan oleh 

jamur serta infeksi bakteri ringan seperti panu, 
kudis, kurap dan kutu air.

137 salonpas jet spray Botol

merupakan obat semprot yang digunakan 
untuk meredakan rasa sakit dan nyeri yang 

disebabkan oleh terkilir, keseleo, memar, nyeri 
otot, punggung pegal ataupun sakit pada otot 

bahu



138 salbutamol Strip

digunakan oleh penderita asma dan gangguan 
saluran pernapasan lain, seperti penyakit paru 
obstruktif kronik (PPOK). Selain itu, salbutamol 

juga dapat digunakan untuk mencegah sesak 
napas akibat olahraga.

139 Sanadryl Syrp DMP Botol

SANADRYL DMP SIRUP 60 ML mengandung zat 
aktif Dextromethorphan HBr, Difenhidramin 
HCl, Ammonium Klorida, Natrium Sitrat dan 

menthol. Obat ini digunakan untuk mengatasi 
batuk tidak berdahak yang disebabkan karena 

alergi

140 Sanadryl Syrp Exp Botol

SANADRYL EXPECTORANT SIRUP mengandung 
Diphenhydramin HCl, Ammonium Chlorida, 

Kalium Sulfaguaiakolat, Natrium Sitrat, 
Menthol, digunakan untuk mengatasi batuk 
berdahak yang disebabkan oleh reaksi alergi

141 Sangobion Strip

untuk mengatasi kurang darah atau anemia. 
Sebagai suplemen penambah darah, Sangobion 

berisi zat besi yang dapat mencegah dan 
mengatasi anemia defisiensi besi.

142 Sanmol Strip

Sanmol mengandung bahan aktif paracetamol. 
Kandungan ini sering digunakan untuk 

mengatasi demam dan rasa sakit, seperti sakit 
kepala, nyeri otot, sakit punggung, dan sakit 
gigi. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, 

sirup, dan suntik

143 Sanmol Forte Strip

Obat ini digunakan untuk meringankan rasa 
sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi dan 

menurunkan demam. SANMOL FORTE 
merupakan obat dengan kandungan 

Paracetamol 650 mg.

144 scandexon Strip

mengandung Dexamethason. Obat ini 
digunakan untuk mengatasi kondisi seperti 
inflamasi misalnya radang reumatik, radang 
usus, radang pada ginjal, radang pada mata, 

radang karena asma dan radang pada tempat 
lainnya.

145 Simvastatin 10 mg Strip

untuk menurunkan kadar kolesterol dalam 
darah. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet 
dengan kandungan simvastatin 10 mg dan 20 

mg. 

146 Septocain Strip

Septocaine Injectable diindikasikan untuk 
perawatan Anestesi pada prosedur gigi dan 
periodontal, Glaukoma sudut terbuka dan 

kondisi lainnya



147 scopma plus Strip

digunakan untuk meredakan kram perut dan 
nyeri paroksimla lain pada lambung atau usus. 

Scopma plus mengandung hyoscine-N-
butylbromide dan paracetamol.

148 Sodium Infus Botol

Cairan ini mengandung natrium dan clorida. 
Cairan infus ini digunakan untuk menggantikan 

cairan tubuh yang hilang, mengoreksi 
ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga 

tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik

149 Spasminal Strip
untuk mengobati nyeri yang timbul pada 
keadaan kolik. Spasminal mengandung 

Metampiron, Pavaperin dan Ekstrak Belladona. 

150 Spuit 3 cc Pcs

untuk memasukkan cairan obat pada pasien. 
Biasanya digunakan oleh dokter/ perawat 
untuk menyuntikan obat ke pasien dalam 

jumlah banyak

151 Supraptul Pcs

merupakan kasa steril dengan kandungan 
antibiotik Framycetin sulphate BP 1%. Kasa ini 
memiliki aktivitas antibakteri dan merupakan 
pembalut yang baik untuk digunakan dalam 

berbagai luka infeks

152 supravit (vitamin) Pcs

untuk memelihara kesehatan mata, 
melancarkan pencernaan dan proses 

penyerapan mineral, memelihara kulit serta 
organ pencernaan, pembentukan protein dan 

menjaga kesehatan sistem syaraf.

153 Teosal Strip

digunakan untuk mengatasi gangguan 
pernapasan akibat penyempitan saluran 

bronkus, seperti asma bronkial dan bronkitis 
kronis.

154 Tensocrap Pcs

merupakan perban elastis yang berguna untuk 
fiksasi/perawatan pada kasus keseleo (sprains), 

letih otot (strains), dan pelebaran pembuluh 
darah balik (varicose veins).

155 Uric Acid Strip Strip

merupakan test strip yang digunakan untuk 
melakukan pemeriksaan kadar asam urat. Strip 
Test ini hanya dapat digunakan satu kali pakai 

dan hanya dapat terbaca melalui alat

156 Urinter Strip

URINTER merupakan obat dengan kandungan 
Pipemidic Acid 400 mg. Obat ini digunakan 
untuk mengatasi infeksi saluran kemih yang 

disebabkan oleh bakteri gram negatif ataupun 
bakteri gram positif.



157 Ventolin Nebu Pcs

Manfaat Ventolin Nebulizer adalah untuk 
mengobati kondisi-kondisi berikut: 

Bronkospasme (penyakit asma karena alergi 
tertentu, asma bronkial, bronkitis asmatis, 
emfisema pulmonum) dan penyakit paru 

obstruktif kronik (PPOK).

158 Vesperum Strip

VESPERUM mengandung domperidone adalah 
termasuk obat golongan antiemetik, yang di 

gunakan untuk menangani gejala mual, 
muntah, nyeri perut, serta ketidaknyamanan 
akibat terlalu banyak makan serta penyakit 

GERD yang biasa menyebabkan keluhan seperti 
mulut terasa asam, begah, dan nyeri ulu hati.

159 Vick Vapo Tube

mengandung zat aktif Minyak Eucalyptus, 
Menthol dan Camphora. Digunakan untuk 

mengatasi gejala flu, seperti membantu 
melegakan pernapasan akibat hidung 

tersumbat, dapat pula digunakan untuk 
mengatasi pilek, pegal-pegal dan sakit kepala.

160 Vitacimin Strip

VITACIMIN merupakan suplemen kesehatan 
dengan kandungan Ascorbic acid atau Vitamin 

C dalam bentuk tablet hisap. Suplemen ini 
digunakan untuk membantu memenuhi 

kebutuhan vitamin c harian, serta membantu 
menjaga daya tahan tubuh. 

161 Vitamin C 25 mg Strip
merupakan tablet yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan vitamin C di tubuh

162 Wiamox Strip

merupakan obat dengan kandungan Amoxicillin 
dalam bentuk kaplet. Obat ini digunakan untuk 

infeksi kulit dan jaringan lunak, saluran 
pernapasan, saluran kemih dan gonorrhea.

163 Wing Nidle Pcs

Wing needle mempunyai fungsi untuk 
pengambilan darah dan sebagai alat tranfusi 
cairan dengan gampang melalui pembuluh 

darah vena

164 Wiros Strip

Wiros merupakan obat yang mengandung 
piroxicam. Piroxicam merupakan obat analgetik 

yaitu obat yang digunakan untuk meredakan 
nyeri akibat asam urat dan radang sendi.



165 yusimox DS Botol

Yusimox adalah antibiotik penisilin yang 
digunakan untuk mengobati infeksi kulit, infeksi 

pernapasan, infeksi reproduksi dan saluran 
kemih (genitourinari), serta penyakit gonore

166 Laxarec Pcs

digunakan untuk mengatasi sembelit kronis, 
digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam 

anus. Bekerja degan cara menurunkan 
tegangan permukaan dan melicinkan dinding 

rektum-anus sehingga feses mudah keluar.



ATURAN PEMAKAIAN PERINGATAN OBAT

di oleskan di area kulit yg 
terinfeksi sebanyak -+ 5x

jika terjadi reaksi alergi segera hubungi dokter, 
konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan 

acyclovir salp

200-400mg sebanyak 5x 
/hari (setiap 4 jam) selama 

5-10 hari

jika terjadi reaksi alergi segera hubungi dokter, 
konsultasi dengan dokter sebelum menggunakan 

acyclovir tablet

dipakai sesuai kebutuhan hindari daerah mata, hidung dan mulut

dipakai sesuai kebutuhan hindari daerah mata, hidung dan mulut

1-2 kali tergantung usia
konsultasikan kembali dengan dokter jikaruam 

tidak hilang selama 3 hari

1-2 kali sehari ( dosis 
konsumsi dapat berubah-

ubah disesuaikan 
berdasarkan tujuan 

penggunaan

jangan mengonsumsi allopurinol jika memiliki 
riwayat alergi, harap berhati-hati jika menderita 

gangguan hati, ginjal, diabetes, hipertensi dan 
gangguan jantung

2-3 kali sehari (sesuai 
keluhan)

hentikan pemakaian jika alergi, hindari pemakaian 
yang memiliki riwayat hipersensitif, tidak di 

gunakan pada ibu hamil

1-3 kali sehari (disesuaikan 
berdasarkan usia)

wanita hamil dianjurkan untuk berkonsultasi 
dengan dokter terlebih dahulu, beri tahu dokter 
jika menderita gangguan ginjal, gangguan hati, 
infeksi paru, gangguan sistem imun, beri tahu 

dokter jika mengalami alergi

1-2 kali sehari ( dosis 
konsumsi dapat berubah-

ubah disesuaikan 
berdasarkan tujuan 

penggunaan)

jangan berikan kepada anak dibawah usia 6 tahun, 
jangan mengonsumsi amlodipine bersama dengan 
vitamin, obat herbal, obat deman, flu, batuk dan 

asma kecuali diresepkan dokter, jika terjadi reaksi 
alergi segera hubungi dokter

NAMA OBAT-OBATAN UMUM  DI UNIT LAYANAN KESEHATAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI



1-2 kali sehari ( dosis 
konsumsi dapat berubah-

ubah disesuaikan 
berdasarkan tujuan 

penggunaan)

jangan berikan kepada anak dibawah usia 6 tahun, 
jangan mengonsumsi amlodipine bersama dengan 
vitamin, obat herbal, obat deman, flu, batuk dan 

asma kecuali diresepkan dokter, jika terjadi reaksi 
alergi segera hubungi dokter

1-3 kali sehari  di sesuaikan 
berdasarkan usia dan 

kegunaan

segera hentikan pemakaian obatdan temui dokter 
jika mengalami efek samping serius, beri tahu 

dokter jika sedang atau pernah menderita tukak 
lambung, asma, ginjal, polip hidug, hipertensi

1-2 sachet jika diperlukan hindari pemakaian jika alergi

1-2 sendok takar 4 kali 
sehari (sesuai anjuran)

hindari pemaikan jika terdapat alergi, 
berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

2-3 kali sehari sampai habis

segera hubungi dokter jika terjadi alergi, jangan 
menjalani imunisasi selama menggunakan obat ini 

kecuali arahan dokter, beri tahu dokter jika 
mengonsumsi obat apa saja sebelum 

mengonsumsi amoxillin

2 kali sehari (sesuai anjuran 
dokter)

segera hentikan pemakaian obatdan temui dokter 
jika mengalami efek samping serius, beri tahu 

dokter jika sedang atau pernah menderita tukak 
lambung, asma, ginjal, polip hidug, hipertensi

1-2 kapsul sesuai kebutuhan 
segera gunakan obat ini setelah di buka dari 

kemasannya, konsultasikan dengan dokter jika 
anda sedang hamil, hentikan pemakaian jika alergi

1-2 pcs sesuai kebutuhan 
langsung digunakan saat di buka, hindari sinar 

matahari

1-3 kali sehari  di sesuaikan 
berdasarkan usia dan 

kegunaan

segera hentikan pemakaian obatdan temui dokter 
jika mengalami efek samping serius, beri tahu 

dokter jika sedang atau pernah menderita tukak 
lambung, asma, ginjal, polip hidug, hipertensi



digunakan 1 pcs
langsung di gunakan saat dibuka, dan tidal bisa di 

gunakan 2 kali

tidak menentu digunakan 
jika saat diperlukan

hindari pemakaian jika alergi jangan berikan pada 
anak dibawah usia 2 tahun

1 kali sehari
gunakan dengan sesuai dosis yang dianjurkan, bila 
penderita mengeluh gangguan lambung sebaiknya 

gunakan 1/2 tablet sehari

saat diperlukan 
jika terdapat peradangan pada kulit hentikan 

pemakain

tidak menentu dipakai 
sesuai kebutuhan dan 

anjuran dokter

jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera 
periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi

tidak menentu dipakai 
sesuai kebutuhan dan 

anjuran dokter

jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera 
periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi

tidak menentu dipakai 
sesuai kebutuhan dan 

anjuran dokter

jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera 
periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi

taburkan setiap habis 
mandi

jika muncul ruam hentikan pemakaian, tidak 
dugunakan untuk anak di bawah umur 3 tahun

3x sehari (sesuai keluhab 
dan anjuran dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
hentikan pemakaian mendadak tanpa perintah 
dokter, beri tahu dokter jika anda sedang hamil 

1-2 kali sehari sesuai 
petunjuk dan anjuran 

dokter

jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera 
periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi

di oleskan di area kulit yg 
terinfeksi sebanyak -+ 5x

hentikan pemakaian jika terjadi alergi

tidak menentu dipakai 
sesuai kebutuhan dan 

anjuran dokter

jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera 
periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi



di oleskan di area kulit yg 
terinfeksi sebanyak -+ 5x

hentikan pemakaian jika muncul alergi, konsultasi 
dengan dokter sebelum pemakaian, jangan 
gunakan di daerah mata, hidung, atau mulut

20ml sebanyak 3-4 kali 
sehari(sesuai petunjuk 

dokter)

hindari ada penderita gangguan fungsi hati, jika 
terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian dan 

konsultasi dengan dokter

akan disesuaikan dengan 
kondisi kesehatan dan 

respon pasien terhadap 
obat

beritahu dokter jika menderita penyakit 
hipertensi, diabetes, jika terdapat reaksi alergi 

hentikan pemakaian

1-3x sehari (dapat berubah 
sesuai kegunaan)

hentikan pemakaian jika muncul alergi, harap 
berhati-hati jika sedang menderita gangguan ginjal

1-3 kali sehari
hindari pada pasien yang memiliki gangguan 

tiroid, malaria, diabetes, hentikan penggunaan 
obat ini secara bertahap

1-3 kali sehari (sesuai 
kebutuhan)

hindari pemaikan jika terdapat alergi, 
berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

1 kali sehari
gunakan dengan sesuai dosis yang dianjurkan, bila 
penderita mengeluh gangguan lambung sebaiknya 

gunakan 1/2 tablet sehari

dipakai sesuai kebutuhan
Segera periksakan ke dokter jika terjadi reaksi 

alergi

2x sehari sampai habis

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

2 kali sampai habis

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain, berhati-hati jika 
menderita anemia

1-2 tetes sebanyak 4-6 kali 
dalam sehari

setelah mengunakan obat ini pandangan akan 
terasa sedikt buram tidak disarankan penggunaan 

dalam jangka panjang, segera konsultasi jika 
timbul lagi



1-2 tetes sebanyak 4-6 kali 
dalam sehari

setelah mengunakan obat ini pandangan akan 
terasa sedikt buram tidak disarankan penggunaan 

dalam jangka panjang, segera konsultasi jika 
timbul lagi

1-2 kali tergantung usia
konsultasikan kembali dengan dokter jikaruam 

tidak hilang selama 3 hari

1 Tablet 2 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Harap berhati-hari dan beri tahu dokter jika 
sedang menderita gangguan jantung, myasthenia 
gravis, hipokalemia, gangguan tulang dan sendi, 

gangguan saraf, serta gangguan mental.

1 Tablet 3-4 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

Beri tahu dokter jika Anda memiliki riwayat kolitis, 
penyakit Crohn, asma, alergi, eksim, gangguan 

ginjal, gangguan fungsi hati, dan meningitis.

1 Tablet 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

hindari pemaikan jika terdapat alergi, 
berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

tidak menentu dipakai 
sesuai kebutuhan dan 

anjuran dokter

hindari pemaikan jika terdapat alergi, 
berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

1 Tablet 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

hindari pemaikan jika terdapat alergi, 
berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

dipakai sesuai kebutuhan
Hanya dapat digunakan saat digunakan dengan 

mesin yang sama.



dipakai sesuai kebutuhan

dioleskan pada area yang 
nyeri maksimal 3-4 kali 

sehari

Obat ini juga bisa menimbulkan reaski alergi serius 
yang disebut syok anafilaktik. Reaksi alergi ini 
ditandai dengan mual dan muntah, ruam kulit, 
gatal di sebagian atau sekujur tubuh, bengkak 
pada wajah, sesak napas, dan kadang-kadang 

disertai demam.

dioleskan pada area yang 
nyeri maksimal 3-4 kali 

sehari

Obat ini juga bisa menimbulkan reaski alergi serius 
yang disebut syok anafilaktik. Reaksi alergi ini 
ditandai dengan mual dan muntah, ruam kulit, 
gatal di sebagian atau sekujur tubuh, bengkak 
pada wajah, sesak napas, dan kadang-kadang 

disertai demam.

sesuai kebutuhan atau 
harus dengan resep dokter

Pemberian Diphenhydramine yang melebihi dosis 
yang dianjurkan akan menimbulkan gejala, seperti 

kesadaran terganggu; psikosis, kejang, gejala 
antimuskarinik (misalnya: Midriasis, takikardia, 
takikaritmia), gagal nafas; delirium akut dengan 

halusinasi visual dan auditori (topikal). 

10-20 gram satu dosis 
secara oral, ulangi dalam 

10 menit apabila 
dibutuhkan.

hindari pemaikan jika terdapat alergi, 
berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

1 Tablet 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, 
hipertrofi prostat, hipertiroid, gangguan jantung, 

diabetes melitus, tidak dianjurkan untuk anak 
dibawah 2 tahun, wanita hamil dan menyusui.

1 Tablet 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Hati - hati penggunaan pada penderita dengan 
gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, 
hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi 

urine.Tidak dianjurkan penggunaan pada anak di 
bawah usia 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, 

kecuali atas petunjuk dokter.

2 Tablet 2 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Kebanyakan penderita diare tidak memerlukan 
pengobatan khusus. Meski begitu, segeralah 
berkonsultasi dengan dokter bila diare tidak 

membaik dalam 2 hari atau disertai dengan nyeri 
perut hebat, BAB berdarah, dan tanda dehidrasi.



1 Tablet 2- 3 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

Dulcolax merupakan obat pencahar yang dijual 
bebas. Walaupun dijual bebas, hindari 

menggunakan obat pencahar secara rutin bila 
terjadi sembelit. Usahakan untuk mengonsumsi 
makanan tinggi serat terlebih dahulu sebelum 
menggunakan obat pencahar untuk mengatasi 

sembelit.

1 Tablet 2- 3 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

Hati-hati menggunakan domperidone bila Anda 
menderita gangguan ginjal, gangguan hati, 

penyakit jantung, gangguan elektrolit, tumor pada 
kelenjar pituitari, serta perdarahan atau sumbatan 

pada sistem pencernaan.

1 Tablet 1-2 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

Kebutuhan dosis Anda mungkin berbeda jika Anda 
sedang hamil. Jangan minum suplemen ini tanpa 

memberitahu dokter Anda jika Anda sedang hamil 
atau berencana untuk hamil.

dipakai sesuai kebutuhan
hindari pemaikan jika terdapat alergi, 

berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian

Harus dengan resep dokter

Dapat terjadi gangguan irama jantung jika 
epinephrine digunakan bersama dengan  

cisapride, indapamide, atau quinidine; serta 
meningkatkan tekanan darah bila digunakan 

bersama linezolide.

1 Tablet 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Dapat mengganggu kemampuan untuk 
mengemudi atau menjalankan mesin. Gangguan 

 ha . Hamil, laktasi. 

1 Tablet 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Alergi terhadap Penisilin atau Sefalosporin, 
gangguan ginjal, leukemia limfatik, ibu hamil dan 

 menyusui. 

dipakai sesuai kebutuhan
hindari pemaikan jika terdapat alergi, 

berkonsultasi dengan dokter sebelum pemkaian



1 Tablet 4 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Beri tahu dokter jika memiliki alergi terhadap obat 
golongan aminoglikosida, seperti streptomycin, 

neomycin, dan amikacin.

dipakai sesuai kebutuhan
jika terkena mata segera cuci mata dengan air 

mengalir

Harus dengan resep dokter

Beri tahu dokter jika Anda baru menjalani 
pemeriksaan yang melibatkan penyuntikan zat 
radioaktif (kontras) ke dalam pembuluh darah 

vena, sebelum menggunakan obat ini.

dipakai sesuai kebutuhan
jika terkena mata segera cuci mata dengan air 

mengalir

oleskan 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau 
sensitisasi. Dapat terjadi pertumbuhan yang 

berlebihan dari mikroorganisme yang tidak rentan 
pada pemakaian jangka panjang. Begitu terjadi 
superinfeksi,hentikan pengobatan dan berikan 

terapi yang sesuai.

oleskan 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

 Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau 
sensitisasi. Dapat terjadi pertumbuhan yang 

berlebihan dari mikroorganisme yang tidak rentan 
pada pemakaian jangka panjang. Begitu terjadi 
superinfeksi,hentikan pengobatan dan berikan 

terapi yang sesuai.

oleskan 3 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Tidak efektif untuk infeksi yang disebabkan oleh 
jamur atau virus. Penggunaan antibiotik topikal 

bisa menimbulkan superinfeksi. Jika superinfeksi 
dan atau iritasi terjadi, segera hentikan pemakaian 
obat. Jangan digunakan untuk pengobatan jangka 

panjang.

dipakai sesuai kebutuhan
Hanya dapat digunakan saat digunakan dengan 

mesin yang sama.



1 Tablet 1 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

Informasikan kepada dokter Anda mengenai alergi 
obat yang Anda miliki, termasuk alergi pada 
glibenclamide dan metformin ataupun obat 

lainnya. Glucovance mungkin saja mengandung 
campuran lain yang berpotensi menyebabkan 

alergi.

dipakai sesuai kebutuhan
Untuk penggunaan luar. Jauhkan dari jangkauan 

anak-anak.

dipakai sesuai kebutuhan
Untuk penggunaan luar. Jauhkan dari jangkauan 

anak-anak.

dipakai sesuai kebutuhan
jangan di buang sembarangan karena dapat 

beresiko tertular kuman/penyakit 

dipakai sesuai kebutuhan
jangan di buang sembarangan karena dapat 

beresiko tertular kuman/penyakit 

dipakai sesuai kebutuhan
Konsultasikan pada dokter untuk ukuran luka yang 

besar disertai dengan keluarnya cairan atau 
menunjukan gejala infeksi.

dipakai sesuai kebutuhan
Konsultasikan pada dokter untuk ukuran luka yang 

besar disertai dengan keluarnya cairan atau 
menunjukan gejala infeksi.

1 Tablet 1-2 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

hentikan pemakaian jika muncul alergi, harap 
berhati-hati jika sedang menderita gangguan ginjal

1 -2 Tablet 3 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

 Tidak boleh diberikan pada pasien dengan 
feokromositoma. Pasien dengan asma, tukak 
peptik, riwayat tukak peptik. Hamil dan laktasi 



oleskan 1-2  kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

Beri tahu dokter jika alergi terhadap obat 
kortikosteroid lain, seperti prednisone dan 

triamcinolone.

1 Tablet 3-4 kali dalam 
sehari atau dengan resep 

dokter

Ibuprofen tidak boleh digunakan pada penderita 
gagal jantung, gangguan fungsi ginjal dan hati, 

serta pasien yang hendak menjalani operasi 
bypass jantung.

Dewasa: 2 sendok takar (10 
mL) 3 - 4 kali sehari. Anak 6-
12 tahun: 1 sendok takar (5 

mL) 3-4 kali sehari.

Setelah minum obat ini tidak boleh menjalankan 
mesin ataupun kendaraan bermotor, Tidak 

dianjurkan untuk anak usia dibawah 2 tahun, 
Keamanan untuk wanita hamil dan menyusui 

belum dapat dipastikan, Hati-hati penggunaan 
bagi penderita dengan insufisiensi hati, ginjal dan 

paru-paru.

1-2 tetes pada setiap mata, 
3 kali sehari

Awas!, obat keras. Hanya untuk bagian luar dari 
badan.

2,5–5 mg tiap 15 menit
pemakaian ISDN dalam jangka panjang, atau 
frekuensi yang sering dapat menyebabkan 

ketergantungan dan toleransi

2-3 kali sehari atau dengan 
resep dokter

segera hentikan pemakaian obatdan temui dokter 
jika mengalami efek samping serius, beri tahu 

dokter jika sedang atau pernah menderita tukak 
lambung, asma, ginjal, polip hidug, hipertensi

PENGGUNAAN OBAT INI 
HARUS SESUAI DENGAN 

PETUNJUK DOKTER. 1 
tablet, 3-4 kali sehari

segera hentikan pemakaian obatdan temui dokter 
jika mengalami efek samping serius, beri tahu 

dokter jika sedang atau pernah menderita 
Gangguan ginjal berat, hemturia, gangguan 
penglihatan warna, resiko tinggi thrombotic.

2 tablet 2-3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Segera ke dokter bila mengalami nyeri di area 
perut disertai mual dan muntah, demam, nyeri 

saat buang air kecil, terdapat darah dalam urine, 
atau kesulitan saat buang air kecil.

oleskan 1 sampai 2 kali per 
hari pada tempat yang 

infeksi.

Jangan dioleskan pada area mata. Hentikan 
penggunaan jika terjadi iritasi. Konsultasikan 

kepada dokter anda apabila sedang hamil, 
menyusui, dan memiliki riwayat penyakit hati.



1 Tablet 1 kali dalam sehari 
atau dengan resep dokter

HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Wanita hamil dan 
menyusui. Penderita dengan gangguan fungsi hati 

dan Insufisiensi adrenal. 

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

Jangan memulai, memberhentikan, atau 
mengganti dosis obat apapun tanpa persetujuan 

dokter.

3 - 4 kali sehari atau 
dengan resep dokter

jangan gunakan lebih dari satu minggu, segera 
periksakan ke dokter jika terjadi reaksi alergi

1 tablet 2-3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

hindari ada penderita gangguan fungsi hati, jika 
terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian dan 

konsultasi dengan dokter

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

Jangan memulai, memberhentikan, atau 
mengganti dosis obat apapun tanpa persetujuan 

dokter.
 Dewasa : awal 2 tablet 

kemudian 1 tablet setiap 
habis diare/mencret. 

Maksimal : 8 tablet/hari. 
Anak >8 tahun : Awal : 1 
tablet kemudian sesuai 

kebutuhan. Maksimal : 4-6 
tablet/hari.

Gagal ginjal dan hati, tidak dianjurkan untuk diare 
akut akibat infeksi 

1 tablet 2 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Hati-hati penggunaan pada wanita hamil, 
menyusui, penderita gangguan hati dan ginjal, dan 

lansia.

di ganti tiap 4 jam dalam 
sehari

Setelah selesai digunakan, lepaskan masker 
dengan cara membuka tali pengikat masker di 

belakang kepala lalu cuci masker kain dengan air 
panas dan detergen.

di ganti tiap 4 jam dalam 
sehari

Setelah selesai digunakan, lepaskan masker 
dengan cara membuka tali pengikat masker di 
belakang kepala lalu buang masker ke tempat 

sampah medis.

Dewasa: 7,5-15 mg per hari.
Lansia: 7,5 mg per hari.

Anak-anak ≥ 60 kgBB: 7,5 
mg per hari.

meloxicam berpotensi menyebabkan efek 
samping, seperti diare, sakit maag, perut 

kembung, dan gangguan pencernaan.



1 tablet 4 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Segera pergi ke IGD di rumah sakit jika merasakan 
gejala serius seperti, Mati rasa atau kesemutan 

pada tangan tau kaki,Perubahan perilaku, Merasa 
bingung, Sulit berbicara, Gangguan penglihatan, 

Leher terasa sakit atau kaku, Kejang

1 tablet 2 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Hati-hati pada penderita gagal jantung, diabetes, 
GI, glaukoma, tiroid, dan hipertensi. Tidak 

dianjurkan pada wanita hamil dan menyusui.

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

Jangan menggunakan miconazole bila Anda 
memiliki alergi terhadap obat ini atau terhadap 

obat antijamur gologan azole lainnya, seperti 
ketoconazole, clotrimazole, itraconazole, dan 

econazole.

sesuai dengan kebutuhan hentikan pemakaian jika terjadi alergi

1 tabung dalam 1 hari
Segera berkonsultasi dengan dokter bila konstipasi 

terjadi lebih dari 2 minggu, atau disertai BAB 
berdarah.

sesuai dengan kebutuhan
jika terkena mata segera cuci mata dengan air 

mengalir

sesuai kebutuhan dan 
dengan resep dokter

Bila  sedang mengonsumsi obat lain, harap 
beritahukan kepada dokter  beberapa obat-obatan 

yang mungkin menimbulkan interaksi jika 
dikonsumsi bersamaan dengan NaCl adalah 

lithium dan tolvaptan.

1 tablet 2-3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Memiliki riwayat penyakit atau faktor resiko 
gangguan kardiovaskular, hipertensi, retensi 

cairan, gagal jantung. Memiliki riwayat penyakit 
tukak lambung/usus, penyakit Crohn, gangguan 
fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, asma, lansia, 

anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Hipersensitif 
terhadap diklofenak. 

1 tablet 2-3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Memiliki riwayat penyakit atau faktor resiko 
gangguan kardiovaskular, hipertensi, retensi 

cairan, gagal jantung. Memiliki riwayat penyakit 
tukak lambung/usus, penyakit Crohn, gangguan 
fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, asma, lansia, 

anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Hipersensitif 
terhadap diklofenak. 



1 tablet 2-3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

hindari penggunaan Neuralgin pada pasien yang 
memiliki indikasi: Gangguan ginjal, Tukak 

lambung, Gangguan darah seperti , leukopenia 
dan agranulositosis.

1 tablet 1 kali sehari
hindari ada penderita gangguan fungsi hati, jika 
terdapat reaksi alergi hentikan pemakaian dan 

konsultasi dengan dokter

1 tablet 1 kali sehari
Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang 

sedang menerima terapi levodopa

1 tablet 1 kali sehari
Sebaiknya tidak digunakan untuk pasien yang 

sedang menerima terapi levodopa

2 tablet tiap buang air 
besar, maksimal 12 tablet 

dalam sehari

Jangan mengonsumsi New Diatabs bila Anda 
memiliki alergi terhadap kandungan dalam obat 

ini.

sesuai kebutuhan atau 
harus dengan resep dokter

Norit hanya boleh digunakan jika besarnya 
manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko 
terhadap janin.Karbon aktif di dalam Norit belum 
diketahui dapat diserap ke dalam ASI atau tidak. 
Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat 

ini tanpa sepengetahuan dokter

di oleskan di area kulit yg 
terinfeksi sebanyak -+ 5x

hentikan pemakaian jika terjadi alergi

sesuai dengan kebutuhan hentikan pemakaian jika terjadi alergi

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain



1 tablet 3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

1 kapsul 3 kali sehari

Omeprazole dapat menyebabkan nyeri perut dan 
sakit kepala. Segera periksakan diri ke dokter jika 
muncul efek samping tersebut, terutama bila efek 

samping tidak mereda meski penggunaan obat 
sudah dihentikan.

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

Beri tahu dokter jika Anda menderita hipertensi, 
diabetes, gagal ginjal, sirosis, atau penyakit 

jantung.

PENGGUNAAN OBAT INI 
HARUS SESUAI DENGAN 

PETUNJUK DOKTER. 2-4 x 
sehari 4-5 tetes

HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Infeksi bakteri 
purulen akut dan tidak diterapi. Infeksi virus atau 

jamur pada telinga. 

1 tablet 3-4 kali sehari
Jangan mengonsumsi dan menggunakan 

paracetamol jika memiliki riwayat alergi dengan 
obat ini.

1 tablet 3-4 kali sehari

Hati-hati penggunaan pada penderita dengan 
gangguan fungsi hati dan ginjal, glaukoma, 

hipertrofi prostat, hipertiroid dan retensi urin. 
Tidak dianjurkan penggunaan pada anak usia 

dibawah 6 tahun, wanita hamil dan menyusui, 
kecuali atas petunjuk dokter.

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

hentikan pemakaian jika terjadi alergi

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

Beri tahu dokter jika Anda menderita hipertensi, 
diabetes, gagal ginjal, sirosis, atau penyakit 

jantung.

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

hentikan pemakaian jika terjadi alergi

2 ampul dalam sehari atau 
dengan resep dokter

Jangan menggunakan ranitidine jika Anda memiliki 
alergi terhadap obat ini dan obat lain yang 

memiliki golongan yang sama dengan ranitidin, 
seperti cimetidine dan famotidine.



1 tablet 2-3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hati-hati 
pemberian pada gangguan fungsi hati, wanita 

menyusui. Hindarkan pemberian pada penderita 
dengan riwayat porfiria akut. Pemberian pada 

wanita hamil hanya jika benar-benar sangat 

1 tablet 1 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Jangan minum multivitamin ini melebihi dosis 
yang telah tertera pada kemasan, atau yang telah 

ditentukan oleh dokter dan apoteker. 

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

hentikan pemakaian jika terjadi alergi

sesuai kebutuhan dan 
dengan resep dokter

Beri tahu dokter mengenai obat-obatan yang 
sedang Anda gunakan, baik obat resep, nonresep, 
suplemen, atau obat herbal. Hal ini dikarenakan 
beberapa jenis obat mungkin dapat berinteraksi 

dengan ringer laktat
Anak 5-12 tahun 3 x sehari 
5 ml, 2-5 tahun 3 x sehari 

2.5 ml, < 2 tahun 2 x sehari 
2.5 ml.

HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Hamil & laktasi. 
Tdk boleh digunakan untuk jangka waktu lama. 

sesuai kebutuhan dan 
dengan resep dokter

Harap berhati-hati menggunakan Salonpas jika 
Anda memiliki riwayat alergi terhadap kandungan 

metil salisilat, mentol, dan NSAID

Dioleskan 3x sehari 
secukupnya pada bagian 

yang sakit dan gatal
hentikan pemakaian jika terjadi alergi

Gunakan pada area yang 
sakit tidak lebih dari 3-4 

kali sehari

jika terkena mata segera cuci mata dengan air 
mengalir



1 tablet 3-4 kali sehar

Jangan menggunakan salbutamol jika Anda 
memiliki alergi terhadap obat ini dan obat 

golongan beta2-agonist lainnya, seperti 
terbutaline.

Dewasa : 3 kali sehari, 2 
sendok takar (@10 ml). 

Anak-anak (6-12 tahun) : 3 
kali sehari, 1 sendok takar 

(@ 5 ml).

Penderita dengan riwayat gangguan fungsi hati, 
asma dan tekanan darah tinggi. Wanita hamil dan 

menyusui.

Anak-anak 6-12 tahun : 5 
ml, 3-4 kali sehari. Dewasa 

: 10 ml, 3-4 kali sehari. 
Atau menurut petunjuk 

dokter.

Penyakit hati, Asma, Glaukoma, MAOI, Hamil, 
Anak, Mempengaruhi kemampuan 

mengemudi/menjalankan mesin.

1 kapsul 1 kali sehari
Produk Sangobion dengan perasa mengandung 
gula. Oleh karena itu, penderita diabetes perlu 

berhati-hati dalam menggunakan obat ini.

1-2 tablet 3-4  kali sehari 
atau dengan resep dokter

Sebelum mengonsumsi Sanmol, beri tahu dokter 
bila memiliki riwayat penyakit liver, penyakit 
ginjal, dan kebiasaan mengonsumsi minuman 

beralkohol.

1 tablet 3-4  kali sehari 
atau dengan resep dokter

Hati-hati penggunaan obat ini pada penderita 
penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak 

menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak 
menghilang, segera hubungi Unit Pelayanan 

Kesehatan. 

1 tablet 3  kali sehari atau 
dengan resep dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

1 tablet 1  kali sehari atau 
dengan resep dokter

Simvastatin dapat berdampak buruk pada janin. 
Oleh karena itu, wanita dalam usia subur dan aktif 
secara seksual dianjurkan untuk menggunakan alat 

kontrasepsi yang aman saat mengonsumsi 
simvastatin.

sesuai kebutuhan dan 
dengan resep dokter

Harap berhati-hati menggunakan Salonpas jika 
Anda memiliki riwayat alergi terhadap kandungan 

metil salisilat, mentol, dan NSAID



1 - 2 tablet 3  kali sehari 
atau dengan resep dokter

HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Gangguan ginjal, 
sidrom Gilbert.Hamil dan laktasi, usia lanjut, 

gangguan jantung, kolitis ulseratif, ileus paralitik, 
 stenosis pilorik, alkohol. 

sesuai kebutuhan dan 
dengan resep dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

1  tablet 3  kali sehari atau 
dengan resep dokter

Penderita kolik diketahui yang mempunyai riwayat 
hipersensitif atau mengalami reaksi alergi 

terhadap komposisi obat. Pasein yang memiliki 
gangguan fungsi hati.

sesuai kebutuhan 
jangan membuang jarum dengan sembarangan, 
buang di tempat yang disediakan agar terhindar 

dari tertusuk jarum bekas pasien.

sesuai kebutuhan hentikan pemakaian jika terjadi alergi

1  tablet 1-2  kali sehari 
atau dengan resep dokter

hentikan pemakaian jika terjadi alergi

1  tablet 3  kali sehari atau 
dengan resep dokter

HARUS DENGAN RESEP DOKTER. Penderita dengan 
penyakit jantung, hipertensi berat, penyakit hati, 

epilepsy. Wanita hamil, laktasi, anak-anak di 
bawah 6 tahun, penderita usia di atas 55 tahun 

terutama pria dan pada penderita penyakit paru-
paru kronik. 

sesuai kebutuhan 
harus diganti dengan rutin karena bisa 

menyebabkan iritasi pada kulit jika pemakaian 
lebih dari 1 minggu

sesuai kebutuhan 
Hanya dapat digunakan saat digunakan dengan 

mesin yang sama.

1  tablet 1-2  kali sehari 
atau dengan resep dokter

Jangan menggunakan obat ini pada pasien dengan 
riwayat hipersensitif atau alergi terhadap 

 Pipemidic acid. 



Dewasa dan anak > 14 
tahun : 10 - 20 ml. Anak 6 - 
14 tahun : 10 ml. Diberikan 

2-3 kali/hari. Anak 2 - 6 
tahun : 5 - 10 ml. Diberikan 

2-3 kali/hari.

Obat ini dapat menyebabkan bronkospasme 
(penyempitan pada dinding saluran pernafasan), 

pada penggunaan jangka panjang dapat 
menyebabkan hipokalemia, hati-hati apabila 

digunakan pada pasien gangguan kardiovaskular, 
pasien hipertiroidisme, hati-hati pada pasien 

diabetes melitus

1  tablet 3  kali sehari atau 
dengan resep dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

Sesuai dengan kebutuhan 
atau dengan resep dokter

Jangan ditelan atau dimasukkan ke lubang hidung 
Jika demam atau sakit berlanjut minta petunjuk 

dokter.

1  tablet 1-2  kali sehari 

Produk ini mengandung Pemanis buatan Sakarin 
dan sodium siklamat. Tidak boleh dikonsumsi oleh 

anak berusia di bawah 1 tahun
Segmentasi

1 - 2  tablet 3 kali sehari 

Mengandung pemanis buatan Sodium Cyclamate 
dan Sucralose, Produk ini tidak boleh digunakan 

oleh bayi di bawah 1 tahun, simpan dalam wadah 
tertutup rapat, terlindung dari cahaya di bawah 

suhu 30 derajat C
Segme

1 tablet 3 kali sehari atau 
dengan resep dokter

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

sesuai kebutuhan 
jangan membuang jarum dengan sembarangan, 
buang di tempat yang disediakan agar terhindar 

dari tertusuk jarum bekas pasien.

1 tablet 1 kali sehari atau 
dengan resep dokter

Wiros merupakan obat yang termasuk ke dalam 
golongan obat keras sehingga pada setiap 

pembelian dan penggunaannya harus berdasarkan 
resep Dokter.



Dewasa dan anak-anak:
    Berat-badan 20 kg ke 
atas: 250-500 mg/8 jam.

Anak-anak:
    Berat badan 20 kg ke 

bawah: 20-40 
mg/kgBB/hari.

jangan mengonsumsi obat jika terjadi alergi, 
jangan hentikan pemakaian mendadak tanpa 
perintah dokter, beri tahu dokter jika sedang 

menggunakan obat-obatan lain

1 tube dalam sehari

Penggunaan berlebihan dalam waktu lama dapat 
menyebabkan diare, ketidakseimbangan cairan 

dan elektrolit


