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Apa Asam Folat Itu ? 

Apa Kegunaannya? 

Asam folat merupakan salah satu 

vitamin B yang larut dalam air. 

Asam folat digunakan untuk mengobati 
kekurangan asam folat dan beberapa 
jenis anemia (kekurangan sel darah me- 
rah) yang disebabkan oleh kekurangan 
asam folat. 

Asam folat biasanya diberikan sebagai 
suplemen sebelum, selama dan setelah 
kehamilan. Dan mungkin diberiakn oleh 
dokter dengan alas an lainnya, tanyakan 
kea dokter anda.  

 

Perhatian : 
 

Beritahu dokter atau apoteker jika Anda 

pernah memiliki reaksi alergi terhadap 

asam folat. 

 
Bentuk Sediaan Asam Folat 

 
Tablet : 400 mcg, 800 mcg, 1 mg 

Bagaimana Cara Penggunaan 

Asam Folat yang Aman ? 

 Gunakanlah asam folat dengan 

dosis yang sesuai seperti yang 

direkomendasikan oleh dokter. 

 Dapat diminum sebelum 

atau setelah makan. 

 Obat ditelan utuh dengan sege- 

las air putih. 

 Jangan mengonsumsi dalam 

jumlah yang lebih besar/ 

lebih lama dari yang dire- 

komendasikan. 

 Jangan minum obat baru 

selama terapi kecuali jika di- 

setujui oleh dokter. 

 Apabila Anda melupakan sa- 

tu dosis obat, minum sese- 

gera mungkin. Namun bila 

sudah mendekati waktu do- 

sis berikutnya, lewati dosis 

yang terlupakan dan kembali 

ke jadwal dosis yang biasa. 

Jangan menggandakan do- 

sis. L/102.6.4.24/60 



 

Apa Efek Samping dari Asam 

Asam Folat? 

Asam Folat memiliki efek samping 

yang relatif sedikit. 

 reaksi alergi 

 ruam 

  gatal/bengkak (terutama 

wajah/lidah/tenggorokan) 

 pusing, lemas 
 

Segera hubungi dokter bila Anda 

mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini. 

Interaksi Asam Folat dengan 

Obat Lain 

Asam Folat dapat berinteraksi dengan 

obat lain, antara lain : 

 Fenitoin 

 Simetidin 

 Antasida 

 Sulfasalazin 

 Teh hijau 
 

Konsultasikan pada dokter bila mengguna- 

kan asam folat bersamaan dengan obat- 

obat tersebut. 

 
 
 
 

Asam folat baik disimpan pada suhu ruangan 

(25OC) di dalam kotak obat atau toples ter- 

tutup rapat. Jauhkan dari  cahaya  langsung 

dan tempat yang lembap. Jauhkan dari jangka- 

uan anak-anak dan hewan peliharaan. 

 
 

Jangan digunakan lagi jika obat sudah ka- 

daluarsa/rusak. 
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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. 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 

Asam Folat? 


