
METROMIDE Sirup 
 
 
KOMPOSISI : 
Tiap 5 ml sirup mengandung Metoclopramide HCl 5 mg 
 
CARA KERJA OBAT : 
Metoclopramide HCl meningkatkan motilitas saluran cerna bagian atas tanpa merangsang sekresi 
lambung, empedu dan pancreas, dengan demikian berguna untuk menangani beberapa manifestasi 
patologis dari alat-alat pencernaan baik fungsional maupun pada ulcus gastroduodenal, pembedahan, 
anesthesia, intoksikasi eksogen atau endogen 
 
INDIKASI : 
- Gangguan saluran cerna seperti mual, muntah akibat intoleransi obat digitalis, antibiotik, antimikotik, 

PAS, etionamida, morfin dan kodein 
- Meringankan sindrom diabetik gastroparesis akut dan kambuhan  
 
DOSIS : 
Dewasa  : 3 x sehari 1 - 2 sendok takar 
Anak-anak 6 – 14 tahun : 3 x sehari ½ - 1 sendok takar 
Diberikan 30 menit sebelum makan  dan waktu mau tidur. 

 
KONTRA INDIKASI : 
- Penderita epilepsi, pendarahan gastrointestinal, obstruksi mekanik atau perforasi 
- Penderita phaeochromocytopenia 
- Hipersensitif terhadap komponen obat ini 

 
EFEK SAMPING : 
- Kemungkinan terjadi sembelit, diare, rasa mengantuk dan gejala ekstra pyramidal 
- Sakit kepala, insomnia, dizziness, drowsiness, fatique, halusinasi, gangguan endokrin, gangguan 

kardiovaskular dan ginjal inkontinensia dan reaksi alergi 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Sebaiknya tidak diberikan pada trimester pertama kehamilan 
- Jangan diberikan bersama dengan obat golongan fenotiazina karena akan timbul gejala ekstra 

pyramidal 
- Penderita yang hipersensitif terhadap prokain dan prokainamida kemungkinan juga hipersensitif 

terhadap obat ini 
- Dosis harap dikurangi pada penderita dengan gangguan renal karena dapat meningkatkan gejala 

ekstra pyramidal 
- Hati-hati pemberian pada usia lanjut dan anak kecil 
- Hati-hati penggunaan pada wanita hamil, menyusui dan pasien yang membutuhkan kewaspadaan 

dalam menjalankan aktivitasnya seperti mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin 
- Hati-hati penggunaan pada penderita dengan riwayat parkinsonisme 
- Hati-hati penggunaan pada usia lanjut karena dapat terjadi sindroma tardive dyskinesia 
- Penggunaan Metoklopramide HCl pada penderita dengan riwayat depresi hanya bila sangat diperlukan 

dengan mempertimbangkan resiko untung-ruginya 
 
INTERAKSI OBAT : 
- Antagonis terhadap kerja dari obat-obatan golongan antikolinergik dan analgesik narkotik 
- Memperbesar efek sedatif bila diberikan bersama-sama dengan alkohol, hipnotik atau transquilizer 
- Meningkatkan absorpsi dari paracetamol, tetracycline, levodopa, etanol, siklosporin dan menurunkan 

absorpsi dari digoksin 
- Hindari pemberian dengan golongan fenotiazina karena akan meningkatkan resiko terjadinya reaksi 

ekstra pyramidal 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30° C. 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
 
KEMASAN 
Dus, botol coklat @ 60 ml   No. Reg : DKL0707117337A1 
 

PRODUKSI 
PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo - Indonesia 


