
     Digoxin  berasal dari daun tanaman 

digitalis. Digoxin membantu membuat 

jantung berdetak lebih kuat dan dengan ritme 

yang lebih teratur.  

       Digoxin diindikasikan untuk pengobatan 

gagal jantung kongestif.  

       Digoxin juga digunakan untuk 

mengobati fibrilasi atrium, gangguan irama 

jantung dari atrium (ruang atas jantung yang 

memungkinkan darah mengalir ke jantung). 

        

        Anda tidak harus menggunakan Digoxin 

jika Anda memiliki fibrilasi ventrikel 

(gangguan irama jantung ventrikel, atau ru-

ang bawah jantung yang memungkinkan 

darah mengalir keluar dari jantung). 

 

 

Apa itu Digoxin? 

 

 

 

 Digoxin tersedia 

dalam bentuk tablet 

dan larutan injeksi. 

 Gunakan Digoxin 

sesuai petunjuk 

aturan pakai yang 

benar dan tepat. 

 Tablet  harus ditelan utuh dan diminum 

dengan segelas penuh air sebelum atau 

sesudah makan. 

 Digunakan minimal 2 jam sebelum atau 

setelah makan produk makanan tinggi 

serat. 

 Bila lupa minum obat kurang dari 24 

jam maka obat harus segera diminum, 

tetapi bila lupa lebih dari 24 jam maka 

tetap segera diminum untuk 

melanjutkan dosis berikutnya. 

 Bila digoxin larutan injeksi pemberian 

obatnya dilakukakan oleh dokter atau 

perawat. 

 Sebaiknya gunakan Digoxin pada waktu 

yang sama setiap harinya.  

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Digoxin mungkin menyebabkan 

efek samping. Beritahu dokter 

apabila mengalami gejala yang berat 

seperti : 

 Hipokalemia 

 Phlebitis  

 

       Digoxin dapat menyebabkan 

efek samping yang jarang terjadi 

seperti: 

 Pusing 

 Gangguan mental 

 Diare 

 Sakit kepala 

 Mual 

 Muntah 

 Ruam makulopapular 

 

       Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari Digoxin? 

 Simpan obat dalam kemasannya tertutup 

rapat 

 Simpan obat pada suhu kamar (ruang) di 

tempat yang sejuk dan kering 

 Jauhkan dari cahaya langsung dan tem-

pat yang lembap 

 Jauhkan semua obat-obatan dari jangka-

uan anak-anak dan hewan peliharaan 
Digoksin berinteraksi terhadap ki-

nidin, verapamil, kolestiramin, kolesti-

pol, kaolin/pektin atau karbo-adsorben. 

 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Digoxin bersamaan dengan 
obat-obat tersebut 
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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 Digoxin  

Harus dengan Resep Dokter 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Digoxin? 

Interaksi Digoxin dengan obat lain 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

