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Deskripsi/penjelasan topik
Obat-obatan stimulan sistem saraf pusat adalah obat-obatan yang dapat bereaksi secara 
langsung ataupun secara  tidak  langsung pada  SSP.Yang termasuk  obat  stimulan  SSP 
adalah amphetamine, methylphenidate, pemoline dan cocaine. Stimulan yang paling ideal 
dan paling sering digunakan adalah dextroamphetamine (Dexedrine) .

Namun Wibowo dan Gofir menyebutkan bahwa obat-obatan stimulan SSP memiliki efek 
sebagai berikut : 
1. Amfetamin

• Mempengaruhi dopamin dan norepinefrin: pelepasan dopamin dan norepineprin 
dari neuron prasinap

• Efek agonis pada pasca sinaptik
• Menghambat katabolisme katekolamin

2.Metilfenidat
• Menambah aktivitas katekolamin sentral, dopaminergik sentral
• Beraaksi  primer  pada  pool  neurotransmiter  katekolaminergik  (karena  itu 

bermanfaat juga pada Parkinsonisme)
• Menurunkan gejala hiperkinesia, agresivitas dan impulsivitas

3. Pemolin
• Menaikkan aktivitas katekolamin sentral
• Menaikkan sintesis dopamin dan konsentrasi dopamin
• Memperbaiki learning performance, atensi dan menurunkan impulsivitas

Amfetamin dan dextroamfetamin:
Dewasa: Narcolepsi PO 5-60 mg/h
Anak   lebih  6  thn:  narcolepsi  PO  5  mg/h  saat  awal,  5  mg/mg  untuk  dosis  efektif. 
Sedangkan ADHD: PO 5 mg sekali  –2 kali  sehari  awal, meningkat  5 mg/hr  interval 
seminggu. Untuk anak-anak 3-5 tahun : ADHD PO 2,5 mg/hr meningkat 2,5 mg/h dalam 
seminggu.

Methamfetamin
Dewasa : sama dengan amfetamin
Anak dibawah dan lebih dari  6 tahun narkolepsi  tdak diberikan  ADHD sama dengan 
amfetamin.

Methilfenidate (Ritalin)
Secara kimiawi berhubungan dengan amfetamin dan digunakan untuk menangani ADHD 
pada anak dan narcolepsi  pada orang dewasa. Ritalin lebih poten daripada kafein dan 
kurang poten dibandingkan dengan amfetamin. Pada dewasa narcolepsi PO 10-60 mg/hr 
dalam 2 – dosis (20-30mg/hr). Anak 6 tahun dan usila : ADHD diberikn 5 mg  twice a 
day meningkat menjadi 5-10 mg interval seminggu dan maksimum 60 mg/hari.



Pemoline
Anak diatas 6 tahun diberikan 37,5 mg/hr PO dan meningkat 18,75 mg setiap interval 
seminggu dan maksimum dosis 112,5 mg/hri.

Stimulan  yang  diberikan  short  term  (  1  sampai  2  minggu)  menyebabkan  euphoria, 
optimism, perasaan “senang” secara umum dan meningkatkan perhatian. Efek lain yang 
mungkin muncul adalah anoreksia, insomnia, ansietas, iritabilitas, mengurangi kelelahan, 
meningkatkan tekanan darah, menurunkan depresi. 

Pada  penggunaan  jangka panjang,  amfetamin  dapat  menyebabkan  waham,  halusinasi, 
gangguan afek, aktivitas motorik berulang, dan nafsu makan berkurang. Sedangkan 
Pemberian  obat  dosis  tinggi  secara  berulang  dapat  menyebabkan  pasien  mengalami 
paranoid,  peningkatan  temperatur  tubuh  dan  irama  jantung  irreguler  bahkan  dapat 
mengalami gagal jantung  atau  serangan yang mematikan. 

Pemberian amfetamin berulang dalam jangka waktu lama menyebabkan berkurangnya 
cadangan katekolamin  (prekursor  norepinefrin,  dopamin dan serotonin.  Metamfetamin 
juga  dapat  menyebabkan   terjadi  pengurangan  kepadatan  dan  jumlah  neuron  dilobus 
frontalis dan ganglia basalis.

Amfetamin  dikonsumsi  melalui  oral,  dihisap,  supositoria  dan  dapat  melalui  injeksi. 
Pengaruh amfetamin  tergantung pada  jenis,  jumlah  dan  cara  menggunakannya.  Dosis 
rendah sampai dosis sedang amfetamin adalah 5 – 50 mg dan dikonsumsi oral.  Dosis 
tinggi obat adalah lebih dari 100 mg biasanya intra vena. Untuk dextroamfetamin dosis 
rendah adalah 2,5-20 mg sedangkan dosis tinggi adalah 50 mg.  Dosis toksis amfetamin 
sangat bervariasi. Reaksi hebat dapat terjadi pada dosis 20-30 mg 
Efek  Dextroamphetamine  dimulai  sekitar   60  sampai  90  menit  pasca  pemberian  dan 
mencapai puncaknya sekitar 2 sampai 3 jam. Obat ini dimetabolisme dihati dan sebagian 
dibuang melalui urine,  dengan proses selama 12 sampai 24 jam.

Kontraindikasi obat ini adalah arteriosklerosis, penyakit jantung simptomatik, hipertensi 
moderate-severe,  hipertiroid,  hipersensitifitas,  glaukoma  atau  riwayat  penyalahgunaan 
obat.  Obat  ini  kontraindikasi  pada 14 hari  pertama setelah menghentikan penggunaan 
obat  monoamine  oxidase  inhibitor  (MAOI)  karena  therapi  MAOI   merupakan 
predisposisi  terjadinya  peningkatan  tekanan  darah.   Oleh  karena  itu  pasien  harus 
diobservasi   untuk  mencegah  terjadinya  hipertensi  krisis.  Pasien  yang  mengkonsumsi 
dextroamphetamin akan beresiko mengalami hipertensi, peningkatan tekanan intraokular, 
atau penyalahgunaan obat. 



Stimulan tidak dapat dicampur dengan antidepresan atau obat over-the- counter  (OTC) 
yang  berisi  dekongestan  karena  antidepresan  dapat  mempengaruhi  efek  stimulan  dan 
kombinasi stimulan dengan dekongestan dapat menyebabkan terjadinya hipertensi yang 
membahayakan pasien dan dapat menyebabkan terjadinya irama jantung ireguler. 

Pengawasan yang ketat terhadap pertumbuhan dan perkembangan perlu diberikan pada 
anak-anak  yang  mengkonsumsi  amfetamin  karena  amfetamin  meningkatkan  sekresi 
hormon pertumbuhan. Demikian pula pada ibu hamil, amfetamin tidak dapat diberikan 
pada ibu hamil trimester pertama dan tidak diberikan pada ibu laktasi untuk mencegah 
abnormalitas pertumbuhan janin dan iritabilitas  saat menyusui bayi. 

Fisiologi/patologi obat stimulan SSP
Anatomi dan Fisiologi 
CNS adalah organ yang bertanggung jawab dalam sistem kontrol dan penjagaan fungsi-
fungsi kesadaran dan vegetatif yaitu selera makan, rasa kenyang, atensi, arousal, aktifitas 
dan respirasi. Hipotalamus merupakan mediasi untuk rasa lapar (selera makan) dan rasa 
kenyang. Mekanisme tidur dan bangun serta RAS (Reticular activating system ) diatur di 
Pons. Sedangkan kontrol respirasi terjadi di pons dan medulla. 
Obat  stimulan  mempengaruhi  dopamin  pada  VTA  (Ventral  Tegmental  Area)  yang 
terletak pada bagian ventral otak tengah, NAc (Nucleus Accumbens) yang terletak pada 
bagian ventral otak depan, dan korteks prefrontal. .

Stimulan SSP dapat memprofokasi kuat terjadinya peningkatan neurotransmiter dopamin, 
melepaskan norepinefrin walaupun tidak sekuat dopamin.  Beberapa derivat amfetamin 
juga  mempunyai  potensi  untuk  melepaskan  serotonin.  Stimulant  juga   menurunkan 
reuptake neurotransmiter atau menghambat enzim post sinap yang menghasilkan tinginya 
respon  postsinap,  dan  meningkatkan  kesadaran.   Mekanisme  yang  sama  terjadi  pada 
sistem saraf  simpatis  dimana  obat  seperti  amfetamin  bereaksi  tidak  langsung sebagai 
agonist adrenergik.

Pathofisiologi
Dextroamphetamin mempunyai struktur kimia yang sama dengan tubuh yaitu monoamin 
sehingga pemberian dextroamphetamin menyebabkan meningkatnya jumlah kimiawi di 
otak yang akhirnya  dapat  menstimulasi keluarnya norepinefrin dan pada dosis tinggi 
menstimulasi dopamin. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konstriksi pembuluh darah, 
peningkatan tekanan darah dan denyut  jantung, peningkatan glukosa darah dan sistem 
respirasi. Peningkatan dopamin akan menyebabkan ephoria pada pasien. 

Stimulan SSP indikasi untuk bermacam-macam penyakit dan kondisi seperti narcolepsy, 
ADHD, obesitas, dan stimulasi respirasi.
Narcolepsi  adalah  kondisi  neurologis  yang  ditandai  dengan  gejala  Tidur  gelombang 
cepat/  Rapid-Eye-Movement  (REM).  Gangguan  tidur  REM  dapat  berupa  kataplexy 
(kehilangan  kontrol  motorik  secara  tiba-tiba  dan  singkat),  paralisis  tidur,  halusinasi 
hipnagogik, tidur abnormal-waktu timbulnya periode REM, dan gangguan tidur siang. 



Obesitas  adalah kondisi  dimana berat  badan 20 % atau  lebih dari  berat  badan ideal. 
Parameter  obesitas:  Triceps  skinfold  measurements  (TSF),  lingkar  lengan,  lingkar  ott 
lengan, dan Body Mass Index (BMI). Pengaturan berat dipengaruhi oleh banyak faktor 
yaitu hipotalamic Pituitary Axis (HPA), sistem leptin, insulin, neuropeptida Y, dan sistem 
saraf otonom. Penanganan obesitas adalah dengan memperbaiki pola makan, olah raga 
dan terapi farmakologis untuk menurunkan selera makan.. Obat yang digunakan adalah 
5HT  (5 hidroksi triptofan) dan reuptake norepinephrine inhibitor (sibutramine), stimulan 
(methylphenidate),  lipase  inhibitor  (orlistat),  selective  serotonin  reuptake  inhibitor 
(SSRIs) seperti fluoxetine, dan agonist serotonin (phentermine).

Stimulasi Respirasi 
Keadaan hiperkapni  (komplikasi  postoperatif  pulmonal,  depresi  respirasi,  COPD, bayi 
prematur) dapat mendepresi susunan saraf pusat dan pusat respirasi sehingga diperlukan 
managemen farmakologik  untuk menstimulasi  SSP seperti  kafein dan doxapram yang 
bereaksi  langsung  pada  pusat  pernafasan  untuk  menstimulasi  ventilasi  efektif  dan 
mengembalikan kondisi hiperkapni menjadi kondisi normal.

ADHD (Attention deficit-hyperactivity disorder)  adalah suatu keadaan yang ditandai 
dengan hiperaktifitas impulsif dan pola perhatian yang rendah dan persisten yang dialami 
lebih sering dan lebih berat dibandingkan dengan tingkat perkembangannya.  Beberapa 
penelitian menyebutkan bahwa etiologi ADHD  adalah defisinsi dopamine. Managemen 
penyakik  ini  biasanya  pharmakoterapi  dengan 1  atau  lebih  obat  stimulan  yang  dapat 
meningkatkan  konsentrasi  dopamin  sehingga  meningkatkan  konsentrasi  dan  perhatian 
serta menurunkan impulsif dan aktifitas yang tidak memiliki tujuan.
 
Belum  lama  ditemukan  neurotransmiter  peptida  baru  yang  disebut  cocaine  and 
amphetamine regulated transcript (CART) yang mula-mula diidentifikasi sebagai mRNA 
(karena  suatu  transcript)  yang  jumlahnya  meningkat  pada  penggunaan  kokain  dan 
amphetamin.  Kemungkinan  CART  berperan  dalam  penyalahgunaan  zat  psikoaktif, 
pengendalian stres dan perilaku makan.

Penelitian  terbaru  menunjukkan  bahwa  metamfetamin  dapat  menimbulkan  kerusakan 
yang  ireversibel  pada  pembuluh  darah  otak.  Peneliti  menemukan  kadar   N-acethyl  
aspartate (NAA) (metabolit neuron) menurun dan menemukan kadar choline containing  
compounds dan myoinositor (MI) meningkat  yang merupakan reaksi akibat  kerusakan 
neuron karena metamfetamin.

Proses Keperawatan pada pasien pengguna obat-obat stimulan SSP
Pengkajian
Hal-hal yang perlu dikaji pada pasien dengan konsumsi obat stimulan SSP adalah:

1. Status  kesehatan  :  kaji  efek  terapi,  kaji  adanya  aterosklerosis,  penyakit 
kardiovasuler,  hipertensi,  hipertiroidisme,  hipersensitifitas  yang 
diketahui,glaukoma,  agitasi,  riwayat  penyalahgunaan  obat,  atau  riwayat 
penggunaan MAOI dan riwayat merokok. 



2. Kaji  riwayat kehamilan dan laktasi. Kaji usia pasien karena pasien yang sangat 
muda  dan  sangat  tua  akan  beresiko  terjadinya  agitasi  dan  restlessnes.  Kaji 
pertumbuhan anak.

3. Gaya hidup, kebiasaan dan Diet: Kaji riwayat penyalahgunaan obat dan alkohol, 
kaji pola makan, dan pola tidur.

4. Lingkungan: kaji tempat penyimpanan obat dan kaji keamanan pasien dan dimana 
pasien biasa mendapatkan obat

5. Budaya:  kaji  budaya  dan  terapi-terapi  alternatif  pasien  untuk  menghindarkan 
interaksi obat-obatan yang dikonsumsi pasien.

Diagnosa Keperawatan
1. Gangguan pola tidur berhubungan dengan efek obat atau penggunaan kafein

Hasil  yang  diharapkan  :  pasien  mempertahankan  pola  tidur  normal  dengan 
mempertahankan kebersihan saat tidur dan sedasi

2. Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan b.d efek obat
Hasil yang diharapkan : pasien mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan 
normal

3. Resiko tinggi injuri 
 Hasil yang diharapkan Pasien tidak mengalami injury .
4. Ketidak  seimbangan  nutrisi:  kurang dari  kebutuhan tubuh b.d penyalahgunaan 

amphetamin dan anoreksia
Hasil yang diharapkan: pasien mempertahankan nutrisi adekuat.

5. Defisit pengetahuan
Hasil yang diharapkan : pasien mendapat informasi adekuat 

Intervensi
1. Memaksimalkan efek terapeutik

• Berikan dextroamphetamin setelah makan dan tidak kurang dari 6 jam sebelum 
waktu tidur.

• Support emosional dan psikologis pasien dan keluarga
• Jelaskan pada pasien yang mengalami obesitas bahwa pemberian agent anorectik 

hanyalah  merupanan  program  kombinasi  untuk  menurunkan  kalori  disamping 
program konsultasi penerapan diet serta olah raga secara rutin.

• Dorong pasien untuk mengikuti kelompok-kelompok pendukung dan psikoterapi. 

2. Meminimalkan efek Obat 
• Dorong dan support pasien untuk mengkonsumsi obat
• Jelaskan pada pasien dan keluarga tentang: pentingnya obat, minum obat sesuai 

instruksi, jadual minum obat, kemungkinan efek yang ditimbulkan, obat-obatan 
yang  dihindari,  potensial  penyalahgunaan,  tempat  penyimpanan  obat  dan 
monitoring efek terapi

• Jelaskan pada orangtua yang memiliki anak yang mengkonsumsi stimulan untuk 
membuat  jadual  minum  obat  untuk  mencegah  ketergantungan  obat  dan 
memberikan efek pada pertumbuhan. 

• Jelaskan pada pasien tentang penanganan efek yang ditimbulkan dan anjurkan 
pasien   untuk  mengkonsultasikan  pada  pemberi  pelayanan  keperawatan  jika 



management diri tidak efektif  atau jika efek yang ditimbulkan serius dan terus 
menerus dialami oleh pasien. 

• Jika diduga terjadi toksisitas atau overdosis, maka perawat berkolaborasi dengan 
dokter untu menurunkan dosis.

• Dorong  pasien  untuk  menghindari  menggunakan  stimulan  lain  selama  terapi 
dextroamphetamin  seperti  kaffein  karena  dapat  menyebabkan  stimulasi  SSP 
berlebihan, irritabilitas dan  gelisah.

• Jelaskan  pada  pasien  dan  keluarga  untuk  menyimpan  obat  pada  tempat  yang 
aman, yang tidak dapat dijangkau anak-anak

• Jelaskan  pada  pasien  untuk  mengkonsumsi  obat  setiap  pagi  untuk  mencegah 
terjadinya insomnia pada malam hari. 

• Jelaskan pada pasien  yang mengkonsumsi obat long-acting agar tidak mengunyah 
atau menghancurkan obat.  Anjurkan pasien untuk menghubungi  care provider 
jika mengalami: gelisah, insomnia, mulut kering, diare, konstipasi, pusing, atau 
rasa tidak enak.

• Ajarkan pada pasien hal yang harus dilakukan jika pasien lupa mengkonsumsi 
obat. Jika pasien lupa, maka pasien harus segera minum obat pada saat ingat jika 
memungkinkan, tetapi tidak kurang   dari 6 jam sebelum waktu tidur untuk obat 
short-acting  dan tidak  kurang dari  10 sampai  14 jam untuk long-acting  untuk 
menghindari  gangguan  tidur.  Jika  pasien  lupa  minum  obat  hingga  keesokan 
harinya  maka  pasien  tidak  perlu  minum  obat  yang  sebelumnya,  tetapi  hanya 
minum obat sesuai dosis per hari.

• Jelaskan  pada  pasien  bahwa  therapi  dextroamfetamin  dapat  mengganggu 
kemampuan  pasien  dalam  melakukan  aktifitas  yang  membahayakan  seperti 
mengendarai  motor,  mengoperasionalkan mesin,  terutama jika efek obat belum 
diketahui.

Kritisi terhadap topik
Konsekuensi  penggunaan  obat  stimulan   adalah  dapat  menyebabkan  terjadinya 
ketergantungan,  dan resiko terjadinya  withdrawal.  Pada artikel  lain  disebutkan bahwa 
ketergantungan jarang terjadi dan akan terjadi jika obat yang diminum melebihi dosis 
yang  dianjurkan.  Mengingat  dosis  pemberian  obat  yang  dapat  berubah,  maka  resiko 
terjadinya lupa dan terjadinya kelebihan dosis sangat mungkin terjadi. 

Di  Indonesia,  resiko  penyalahgunaan  obat  stimulan  ini  sangat  potensial  terjadi 
disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

• Obat mudah diperoleh
• Tingkat pendidikan pengguna obat masih banyak dengan pendidikan menengah 

kebawah sehingga kemampuan untuk menerima penjelasan kurang yang akhirnya 
berakibat pada kesalahan dalam mengkonsumsi obat.

• Pengguna  obat  adalah  golongan  ekonomi  menengah  kebawah.  Karena 
keterbatasan  finansial  untuk  berobat  ke  dokter,  pengguna  obat  seringkali 
mengkopi resep untuk kemudian membelinya kembali bila gejala penyakit masih 
dirasakan.

• Pemberi pelayanan kesehatan, dan farmasis dirasakan masih belum optimal dalam 
memberikan  edukasi  yang  berkaitan  dengan  pemberian  obat  stimulan  kepada 



pasien. Hal  ini mungkin disebabkan karena jumlah tenaga yang tersedia tidak 
sebanding  dengan  jumlah  pengguna  layanan  kesehatan  sehingga  waktu  yang 
tersedia  untuk memberikan layanan konsumen sangat terbatas.  Namun,  apapun 
alasannya,  karena  ini  menyangkut  masalah  kualitas  kehidupan  manusia  maka 
sangat dipandang perlu untuk meningkatkan kesadaran pada pemberi pelayanan 
kesehatan dan farmasis untuk mengoptimalkan perannya masing-masing.

• Semakin menjamurnya apotik, pabrik obat dan penjual obat
• Kurangnya jaminan hukum atau sangsi bagi penyalah guna obat sehingga tidak 

heran bila Indonesia menjadi ladang meraup untung bagi penjualan obat dengan 
tujuan penyalahgunaan.  

• Belum  adanya  perawat  komunitas  yang  akan  mengawasi  dan  melakukan 
kunjungan rumah bagi pasien pengguna stimulan baik anak-anak, remaja, dewasa 
maupun usia lanjut. 

Disamping hal diatas, penggunaan obat stimulan SSP ini diharapkan tidak akan 
menyebabkan  terjadinya  penyalahgunaan  karena  beberapa  kondisi  yang 
mendukung seperti:

• Semakin banyak jumlah dokter, perawat dan pharmasis sehingga dapat meningkatkan 
kinerja. 

• Semakin  banyak  jumlah  apotik  yang  akan  semakin  bersaing  dalam  memberikan 
pelayanan yang berkualitas pada konsumennya.

• Semakin  tingginya  kesadaran  moral  masyarakat  dan  pemberi  pelayanan  kesehatan 
sehingga  akan  semakin  meningkatkan  kesadaran  dan  kewaspadaan  akan  bahaya 
penyalahgunaan stimulan.

• Semakin  meningkatnya  pengetahuan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  juga  menjadi 
bumerang karena dengan mengetahui efek obat stimulan maka akan menstimulasi bagi 
orang-orang  yang  memiliki  masalah  dan  ingin  mendapatkan  efek 
“senang/kenikmatan” dari stimulan. Sehingga hal ini juga perlu menjadi perhatian bagi 
pemberi pelayanan kesehatan untuk tidak hanya mengkaji kondisi pasien tetapi juga 
mengkaji  kondisi  keluarga  atau  orang yang  terdekat  dengan pasien  dan membantu 
pasien dalam mengkonsumsi stimulan.

Oleh karena faktor-faktor diatas maka  dokter, perawat, farmasis berperan penting dalam 
mencegah  dan  mendeteksi  adanya  penyalahgunaan  obat.  Kondisi  ini  penting  menjadi 
perhatian kita semua baik pada penerapan pemberian obat di klinik ataupun di rumah.  

Pemberi  pelayanan  kesehatan,  pharmasis,  dan  pasien  masing-masing  melaksanakan 
perannya  secara  optimal.  Dokter  dan  perawat  berperan  memberikan  resep  obat  yang 
dibutuhkan pasien dan mengidentifikasi  penyalahgunaan obat, membantu pasien untuk 
menemukan  masalah  dan  membantu  penyembuhan  pasien.  Farmasis  berperan  untuk 
menjelaskan tentang bagaimana cara mengkonsumsi obat, dan menjelaskan kemungkinan 
interaksi obat. Sedangkan pasien berperan untuk menjelaskan riwayat penggunaan obat, 
belajar tentang bagaimana menggunakan obat, dan efek obat yang diminum. Pasien juga 
diharapkan  tidak  menambah  atau  mengurangi  dosis  yang  diberikan  dokter  tanpa 
mengkonsultasikannya  terlebih  dahulu.  Bila  terjadi  withdrawal  dan  over  dosis  obat, 
dapat dilakukan aktivitas-aktivitas berikut ini.



Penanganan Penggunaan Bahan Kimia: Withdrawal Obat                             
• Berikan pengelolaan gejala selama periode detoksifikasi
• Tentukan riwaya penggunaan bahan kimia
• Diskusikan dengan pasien peran obat-obatan dalam kehidupan mereka
• Bantu pasien untuk mengakui bahwa obat-obatan memberikan rasa asertif, harga diri 

tinggi dan toleransi terhadap frustrasi
• Bantu  pasien  untuk  mengidentifikasi  cara-cara  lain  menghilangkan  frustrasi  dan 

meningkatkan harga diri
• Monitor  adanya  paranodia  dan  hesitancy  untuk  percaya  pada  yang  lain  selama 

periode detoksifikasi
• Dorong untuk mengungkap diri
• Monitor distorsi gambaran diri dan anoreksi
• Berikan nutrisi adekuat
• Monitor hipertensi dan takikardia
• Monitor depresi dan atau kecenderungan bunuh diri
• Medikasi untuk menghilangkan gejala-gejala selama withdrawal
• Dorong latihan untuk stimulasi keluarnya endrorphins
• Dorong keterlibatan dalam dukungan kelompok seperti anonim narkotik
• Fasilitasi dukungan keluarga

Penanganan Penggunaan Bahan Kimia: Over Dosis                                    
• Fasilitasi pengumpulan pemeriksaan toksikologi darah, urine dan isi gastrik
• Identifikasi  jumlah  dan  tipe  obat  atau  kombinasi  obat-obatan  yang  diingesti  dan 

waktu ingesti jika memungkinkan
• Tentukan apakah alkohol juga telah diingesti
• Monitor respirasi, jantung dan status neurologis
• Lavage dengan menggunakan normal saline 
• Berikan Ipekak
• Berikan aktivasi charcoal ketika bahan substansi yang digunakan tidak diketahui
• Berikan  antidotum  obat  spesifik  ketika  obat  yang  telah  digunakan  tidak 

diketahuiMonitor level cairan dan elektrolit, test fungsi hati, hitung darah dan level 
gas darah arteri

• Monitor retensi urine dan atau gagal renal
• Monitor adanya kejang, seizures, dan depresi atau stimulasi sistem saraf pusat
• Berikan dukungan emosional pada pasien dan keluarga
• Fasilitasi untuk mengungkapkan tentang insiden/kejadian
• Identifikasi apakah peristiwa traumatik  berhubungan dengan overdosis
• Monitor kecenderungan bunuh diri yang masih ada
• Dorong keluarga untuk mendukung pasien
• Monitor kemampuan pasien untuk mengungkapkan perasaan
• Gali adanya mekanisme konstruktif
• Gali perasaan pasien tentang konsultasi psikiatrik
• Fasilitasi tindak lanjut konseling ketika diagnosis overdosis telah jelas
• Fasilitasi ijin masuk pada pusat penanganan ketergantungan bahan kimia
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