
Deferasirox 

Waktu Minum Deferasirox 

1. Minum deferasirox satu kali 

sehari, setiap hari, pada waktu 

yang sama 

2. Minum deferasirox pada saat 

lambung kosong 

3. Tunggu minimal 30 menit 

sebelum makan 

4. Diusahakan untuk minum pa-

da jam yang sama agar lebih 

mudah   mengingat waktu mi-

Apa itu 
Deferasirox ? 

Deferasirox adalah obat untuk 

menurunkan kelebihan besi da-

lam darah. 

Deferasirox mengikat besi da-

lam tubuh lalu membuangnya 

Cara Penggunaan 
Deferasirox yang Aman 

Cara Minum Deferasirox 

1. Tablet tidak diminum lang-

sung  seperti tablet biasanya 

2. Tablet dimasukkan ke dalam 

air, jus jeruk, atau jus apel 

(100 ml bila  dosis <1 gram, 

200 ml bila dosis >1 gram) 

3. Aduk hingga merata lalu dimi-

num sampai habis 

4. Apabila ada obat yang tersisa 

di dalam gelas, tambahkan 

sedikit air lalu minum sampai 

Hal yang perlu diperhatikan 

saat menggunakan Deferasirox 

1. Jangan memasukkan tablet ke 

dalam minuman bersoda atau 

susu 

2. Jangan mengunyah, me-

matahkan, atau menggerus 

tablet 

3. Jangan menelan tablet utuh 
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Efek Samping 
Deferasirox 

Cara 
Penyimpanan 

1. Jauhkan dari jangkauan anak-

anak 

2. Simpan dalam kemasan asli 

untuk melindungi tablet dari 

kelembapan 

3. Hindarkan obat dari cahaya        

matahari langsung 

4. Simpan obat pada suhu         

15-30 °C 

Interaksi Deferasirox 

Hubungi Apoteker/ Asisten Apoteker di 
Apotek jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 

1. Segera minum obat setelah ingat 

2. Minum obat pada hari beri-

kutnya  seperti biasa 

3. Dilarang untuk meminum obat 2 

kali lipat dari yang seharusnya 

pada hari berikutnya 

Bagaimana bila 
lupa minum ? 

Antasida 
mengandung 
aluminium 

Deferasirox berpotensi 
untuk mengikat alumini-
um 

Antikoagulan 
Bifosfonat oral 
Kortikosteroid 
NSAID 

Berpotensi untuk me-
nyebabkan perdarahan 
atau luka pada saluran 
cerna 

Pil KB Menurunkan efektifitas 
Pil KB 

Fenobarbital 

Fenitoin 

Menurunkan efektifitas 
Deferasirox 

Makanan-
makanan kaya 
besi 

Menurunkan efektifitas 
Deferasirox 

Efek Samping Cara Pengatasan 

Diare Minum oralit, dan minum 
obat antidiare 

Sakit kepala Minum obat sakit kepala 

Mual, muntah 
Hubungi dokter atau 

apoteker untuk mengatasi 
efek samping yang      

muncul. 

Gangguan 

Pandangan 
kabur 
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