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Apa Levotiroksin itu ? 

Apa kegunaannya ?  

Levotiroksin merupakan obat yang digunakan 
untuk mengatasi hipotiroidisme atau dalam bahasa 
awam dikenal dengan penyakit gondok. 

Hipotiroidisme didefinisikan sebagai penyakit 
akibat penurunan produksi hormon tiroid 
sehingga tubuh kekurangan hormon tiroid. 

Euthyrox mengandung levothyroxine sintetis yang 
identik dengan hormon utama alami yang 
disekresikan oleh tiroid.  

Ini meningkatkan hormon tiroid yang berfungsi 
untuk perkembangan, pertumbuhan dan sistem 
metabolisme.  

 

 Gunakanlah obat Levotiroksin dengan 
dosis yang sesuai seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis levotiroksin 
yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan 
tanyakan kepada dokter atau apoteker 
apabila ada yang tidak dimengerti. 

 Minum tablet dengan segelas air. 
Sebaiknya digunakan saat perut 
kosong, sekurang-kurangnya 1/2 jam 
sebelum makan. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat. Tetapi jika waktunya 
mendekati dosis berikutnya, lewati 
dosis tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya.    JANGAN minum dua dosis 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

BENTUK SEDIAAN LEVOTIROKSIN 

Euthyrox Tablet 100 mcg dan 50 mcg 

Perhatian :  

Sebelum menggunakan levotiroksin, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda sebelumnya pernah 
mengalami penyakit jantung koroner, gagal 
jantung atau aritmia; hipotiroid berat atau yg sdh 
lama terjadi. Peny endokrin, misalnya Diabetes 
Mellitus, diabetes insipidus atau insufisiensi 
korteks adrenal; koma miksedema. Anak, lanjut 
usia. Hamil & laktasi.  

Kekurangan Hormon Tiiroid 

 

INSTALASI FARMASI 

INSTALASI PROMOSI 
KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

L/102.6.4.24/124 



Jangan disimpan pada suhu diatas 
25°C. Simpan levotiroksin dalam 
wadah kedap udara pada suhu 2-
8°C. Hindarkan dari cahaya, 
jangkauan anak-anak serta hewan 
peliharaan. 

Levotiroksin dapat berinteraksi 
dengan obat-obat: 

 Rifampisin 

 Simetidin 

 Sukralfat 

 Besi (Fe) 

 Garam Kalsium 

 Natrium Polistiren 
Sulfonat 

Konsultasikan pada dokter bila 
meng-gunakan Levotiroksin 
bersamaan dengan obat-obat 
tersebut. 

 

Berat : Nyeri angina, aritmia, palpitasi, 
kram otot skelet, takikardi, otot lemah. 

Ringan : diare, muntah, tremor, gelisah, 
bergairah, insomnia, sakit kepala, muka 
merah, berkeringat, demam, intoleransi 
terhadap panas, berat badan turun drastis. 

 

Apa efek samping Levotiroksin ? 

Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan yang 
mengganggu ketika menggunakan obat ini.  

Interaksi Levotiroksin 

dengan obat lain 

Dewasa; dosis awal 50-
100 mcg/ hari (50 mcg 

untuk pasien berumur lebih dari 50 
tahun), diutamakan sebelum sarapan, 
secara bertahap dinaikkan setiap 3-4 
minggu sampai metabolisme kembali 
normal (biasanya 100-200 mcg sehari).  

DOSIS 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di 
Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 

Bagaimana cara menyimpan 

Levotiroksin ? 
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