
Calsium polystyrene sulfonate merupakan 
obat untuk mengatasi tingginya kadar kali-
um dalam darah (hiperkalemia). Terlalu 
banyak kalium dalam darah dapat me-
nyebabkan masalah irama jantung. Obat ini 
bekerja membantu tubuh mengeluarkan 
kelebihan kalium.  

Sebelum menggunakan obat ini, beritahu 
dokter dan apoteker: 

  jika anda pernah mengalami reaksi 
alergi terhadap obat ini atau obat 
lainnya. 

 Jika memiliki riwayat gangguan saluran 
pencernaan 

 Jika sedang hamil atau menyusui 
Obat ini tidak boleh diberikan  kepada bayi 
baru lahir, terutama bayi prematur. Juga, bayi 
baru lahir dengan fungsi usus lambat. 

Calsium polystyrene sulfonate tersedia da-
lam bentuk serbuk dalam sachet dengan 
kekuatan 5g tiap sachet. 
 
 

Apa itu Calcium Polystyrene  
Sulphonate? 

 
 Calsium polystyrene sulfonate diminum 1 

sampai 4 kali sehari 1 jam sebelum makan 
atau 2 jam setelah makan sesuai petunjuk 
dokter. 

 Larutkan serbuk obat dalam 30-50mL air.  
Aduk rata dan minum sampai habis. 

 Tetaplah dalam posisi tegak (duduk, 
berdiri, atau berjalan) dan tidak berbaring 
selama setidaknya satu jam setelah mi-
num obat.  

 Apabila lupa meminum obat, segera mi-
num  obat ini saat anda ingat . Namun jika  
mendekati jadwal minum obat beri-
kutnya, obat tidak perlu diminum. Lanjut-
kan penggunaan seperti biasanya dan jan-
gan menggandakan dosis obat. 

 Ikuti petunjuk dokter dengan hati-hati. 
Jangan menggunakan obat ini melebihi 
dosis atau menggunakannya selama lebih 
dari anjuran dokter karena kadar kalium 
dalam darah Anda dapat turun terlalu 
rendah 

Bagaimana cara penggunaan  
Calcium Polystyrene Sulphonate 

yang aman? 
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Calsium polystyrene sulfonate  dapat-
menyebabkan efek samping. Hubungi 
dokter atau apoteker apabila gejala parah 
atau tidak  kunjung hilang: 
 kehilangan nafsu makan 
 mual, muntah, 
 diare 
Beberapa efek samping serius dapat ter-
jadi.  Apabila mengalami gejala ini, henti-
kan penggunaan obat dan segera hubungi 
dokter: 
 Konstipasi 
 Kejang 
 pendarahan 
 kebingungan 
 Otot melemah 
 Nyeri perut 
 Berdebar atau irama jantung tidak tera-

tur 
Segera hubungi dokter atau apoteker bila 
anda mengalami masalah atau keluhan lain 
ketika menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari  
Calsium Polystyrene Sulfonate? 

  

Jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak.   
Serbuk obat ini disimpan di suhu sejuk (15-
25oC) dan kering. 
Serbuk yang telah dilarutkan dapat disimpan 
di suhu sejuk (15-25oC) selama 6 jam. 

 

 

 

 

Beberapa obat lain dapat  berinteraksi 
dengan Calcium Polystyrene Sulphonate 
meliputi: meloksikam, sorbitol, antasida atau  
obat pencahar yang mengandung alumini-
um/kalsium/magnesium (seperti aluminium 
karbonat, aluminium hidroksida, kalsium kar-
bonat, magnesium hidroksida), lithium.  
 
Bicarakan dengan dokter apabila Anda 
menggunakan obat-obat ini karena 
penggunaan secara bersamaan dapat me-
nyebabkan efek samping yang serius. 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Calsium Polystyrene 

Sulfonate ? 

Interaksi Calsium Polystyrene Sul-
fonate dengan obat lain 
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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 

Cara mendapatkan Calcium Polystyrene 
Sulfonate Harus dengan Resep Dokter 
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