
Asam traneksamat yaitu obat yang mem-

bantu proses pembekuan darah atau disebut 

juga obat anti perdarahan. Obat ini dapat 

digunakan untuk menghentikan perdarahan 

pada sejumlah kondisi, misalnya pendara-

han selama dan setelah operasi, mimisan, 

pendarahan akibat menstruasi berlebihan, 

dan pendarahan  akbiat kekurangan faktor 

pembekuan darah didalam tubuh atau 

mungkin diberikan dengan alasan lain, kon-

sultasikan dengan dokter. 

 

 Sebelum menggunakan asam traneksamat, 

beritahu dokter dan apoteker jika anda 

mempunyai riwayat gangguan ginjal dan  

untuk penggunaan obat jangka panjang 

lakukan pemerikasaan  penglihatan mata 

dan fungsi hati secara teratur. 

 

Asam traneksamat tersedia dalam 

bentuk tablet, kapsul dan injeksi. 

Bentuk Sediaan asam traneksamat 

Apa itu asam traneksamat ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat asam traneksamat 

dengan dosis yang sesuai seperti yang 

direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 

apoteker atau periksa label obat untuk 

mengetahui instruksi dosis asam traneksa-

mat yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 Kapsul atau tablet harus ditelan utuh dan 

diminum dengan segelas penuh air. 

 Cairan injeksi harus di encerkan terlebih 

dahulu dengan 50 ml cairan yang sesuai 

seperti Normal Salin, Ringer Laktat, dex-

trose atau air. 

 Penyiapan sediaan injeksi asam traneksa-

mat harus dihari yang sama dengan 

penggunaannya.  

 Obat ini dapat digunakan sesudah makan 

ataupun  tanpa makanan/perut kosong 

 Bila anda lupa minum obat, segera 

gunakan dosis obat yang terlupakan ketika 

ingat. Tetapi jika waktunya mendekati 

dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 

kemudian lanjutkan menggunakan obat 

sesuai jadwal berikutnya.  JANGAN 

minum dua dosis sekaligus. 

. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Asam traneksamat mungkin 

menyebabkan beberapa efek samping 

seperti : 

 

 Efek samping berat  

- mual 

- muntah 

- Diare 

- kulit pucat 

 

 Efek samping sedang 

- Penurunan tekanan darah 

setelah pemberian secara injeksi 

- Gangguan penglihatan 

 

 Efek samping ringan 

- ketidaknyaman ketika men-

struasi 

- pusing  

- sakit kepala  

 

Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini.  

 
 

Apa efek samping dari asam 
traneksamat ? 

Simpan obat pada suhu kamar 200c 

sampai 250c, simpan  di tempat yang 

sejuk dan kering dan terhindar dari pa-

paran cahaya matahari langsung.  
 

Asam traneksamat dapat berinteraksi 

dengan obat-obat : 

 tretinoin 

 estrogen 

 levonogestrel 

 Mestranol 

 Estradiol  

 alteplase 

Konsultasikan pada dokter bila 

mengguna-kan asam traneksamat 

bersamaan dengan obat-obat tersebut. 

 
 

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Asam Traneksamat? 

Interaksi Asam Traneksamat dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

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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