
Deferiprone mengobati kondisi 

dimana terdapat terlalu banyak zat 

besi dalam tubuh. Bekerja dengan 

berkombinasi terhadap zat besi 

membentuk kompleks yang dibuang 

melalui urin 

Ferriprox Kaplet 500 mg  

Ferriprox Suspensi 100 mg/mg  

(Rasa Jeruk) 

 Deferiprone merupakan obat yang 
berbahaya. Hanya diberikan dengan 
pengawasan dokter. 

 Beritahukan kepada dokter apabila 
pernah mengalami alergi terhadap 
deferiprone. 

 Tidak dianjurkan di konsumsi oleh ibu 
hamil, karena membahayakan janin  

 J ika  mengonsumsi  an ta c id , 
multivitamin, suplement zat besi dan 
zinc konsumsi 4 jam sebelum atau 
sesudah mengkonsumsi Deferiprone 

Apa itu Deferiprone? 

Obat ini diberikan sesuai instruksi dokter.  
Dosis dan frekuensi pemberian deferiprone 
ditentukan oleh dokter  sesuai usia, berat 
badan, tinggi badan, hasil laboratorium dan 
kondisi pasien.   

 
 
 
 
Boleh sebelum atau 

sesudah makan 
 
 

Tidak boleh digerus 
sebelum di minum 

Jika lupa mengkonsumsi maka segera 
minum, dan jangan menunda waktu minum 
obat.  
Apabila lupa mengkonsumsi obat sudah 
dekat dengan waktu minum selanjutnya  
(1-2 jam) maka jangan di double untuk 
pemberian obat. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

DEFERIPRONE 

Perhatian  

Bagaimana jika lupa minum ? 

Macam Bentuk Sediaan 

Minum Menggunakan 

Air Putih 

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/111 



 
 

 
Bila efek samping timbul atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini segera 

hubungi dokter. 

Apa efek samping deferiprone? 

  

 

Deferiprone disimpan pada suhu 15-30°C dan 

terhindar dari sinar matahari langsung. 

Jauhkan dari jangkauan anak-anak 

Deferiprone berinteraksi dengan 
obat:  
 Aluminum hydrixide   
 Magnesium 
 Sodium bicarbonat 
 Zinc 
 Calcium 
 Iron dextra 
 Iron Sucrose 
 

Bila menggunakan Deferiprone 
bersama dengan obat-obatan ter-
sebut , konsultasikan dengan Dok-
ter 
 

 
 
 
 

Untuk mendapatkan deferiprone 
harus menggunakan resep dokter 

 
 

 

Interaksi Deferiprone 

 

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 muncul gejala efek samping.  

Efek  Samping Pengatasan 

Urin Berwarna 
Merah 

Efek Utama karena Besi di keluarkan  
melalui urine 

Mual, muntah Pemberian obat  deferiprone sesudah 
makan 

Kekurangan sel 
darah putih 

Pemberian obat steroid dan vitamin dapat 
meningkatkan jumlah sel darah putih 

  

Diare Dapat diatasi dengan pemberian obat 
antidiare 

Nyeri  Dapat diatasi dengan pemberian  analge-
sik 

Nafsu makan 
menurun 

Dapat diatasi dengan pemberian obat 
penambah nafsu makan 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Deferiprone ? 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

