
IBUPROFEN  
Tablet 200 mg 
 
KOMPOSISI : 
Tiap tablet mengandung Ibuprofen 200 mg 
CARA KERJA OBAT : 
Ibuprofen adalah golongan obat anti inflamasi non steroid dimana pada kadar 200 – 400 mg mempunyai efek 
sebagai analgesik (meringankan rasa nyeri) dan antipiretik (menurunkan demam). 
  
INDIKASI : 
Meringankan nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada nyeri haid (dismenore primer), nyeri pada sakit 
gigi, sakit kepala.  
 
DOSIS : 
Dewasa : 1 – 2 tablet, 3 – 4 kali sehari 
Atau menurut petunjuk dokter. 
 
KONTRA INDIKASI : 
Ibuprofen tidak boleh diberikan kepada : 
- Penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen dan obat anti inflamasi non steroid lain. 
- Penderita dengan ulkus peptikum (tukak lambung dan duodenum) yang berat dan aktif. 
- Penderita dimana bila menggunakan aspirin atau obat anti inflamasi non steroid lainya akan timbul gejala 

asma, rhinitis (selesma) atau urtikaria (kaligata).  
- Kehamilan tiga bulan terakhir.  

 
EFEK SAMPING : 
- Walaupun jarang terjadi, tapi dapat terjadi efek samping sebagai berikut : gangguan saluran pencernaan, 

temasuk mual, muntah, nyeri lambung atau rasa panas pada perut bagian atas, diare, konstipasi dan 
perdarahan lambung. 

- Juga pernah dilaporkan terjadi ruam kulit, penyempitan bronkus (bronchospasme), trombositopenia 
(penurunan sel pembeku darah), limfopenia (penurunan jumlah sel limfosit). 

- Penurunan ketajaman penglihatan dan kesulitan membedakan warna dapat terjadi, tetapi sangat jarang dan 
akan sembuh bila obat dihentikan. 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN :  
- Tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. 
- Sebelum menggunakan obat ini agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter apabila menderita 

penyakit-penyakit atau kelainan sebagai berikut : 
 Riwayat penyakit saluran cerna bagian atas (ulkus peptic) 
 Gangguan fungsi ginjal, karena eliminasi utamanya melalui ginjal 
 Gagal jantung, hipertensi dan penyakit-penyakit lain yang mengakibatkan retensi cairan tubuh 
 Gangguan pembekuan darah 
 Asma karena dapat menyebabkan bronkospasme (penyempitan bronkus) 
 Lupus eritematosus sistemik. 
 Selama menggunakan obat ini jangan minum aspirin atau obat lain yang mengandung Ibuprofen, juga 

obat antikoagulan (anti pembekuan darah) golongan warfarin.  
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu dibawah 30oC 
 
KEMASAN :   
Dus, strip @ 10 tablet                       No. Reg. GTL9907111310A1 
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