
 
 

 
 

 

   
 

 
KALSIUM FOSFAT 

Kalsium fosfat adalah obat yang 
fungsi untuk mencegah atau men- 
gobati kadar kalsium rendah dalam 
darah. Obat ini juga bisa digunakan 
untuk mengobati kadar kalsium ren- 
dah akibat pengeroposan tulang, tu- 
lang lemah, dan pasien yang men- 
jalani hemodialysis. Obat  ini  juga 
bisa digunakan untuk mencukupi ka- 
dar kalsium dalam darah (misalnya 
wanita hamil, menyusui, atau wanita 
pasca-menopause). 

 

 

Sebelum menggunakan Kalsium 
fosfat, beritahu dokter dan apoteker 
jika anda pernah mengalami alergi 
sebelumnya terhadap kalsium fosfat. 

 

 

 
 

Suplemen Kalsium tersedia dalam 
bentuk tablet. 

 Gunakanlah kalsium fosfat dengan 
dosis yang sesuai untuk pencegahan 
pengeroposan tulang, penanganan 
pasien hemodialysis, pencegahan 
hipertensi pada masa kehamilan, atau- 
pun suplemen untuk ibu hamil seperti 
yang direkomendasikan oleh dokter. 

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

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

 Gunakanlah suplemen ini sesudah 
makan.dan dengan segelas air. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
gunakan 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 sekaligus. 
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Bentuk Sediaan Kalsium Fosfat 

Perhatian : 

Apa itu Kalsium Fosfat? 
Gunanya untuk apa ? 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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K a l s i u m    f o s f a t    m u n g k i n 

menyebabkan efek samping seperti : 
 Mual dan muntah 
 Sembelit 
 Mulut kering 

 
Kalsium fosfat dapat menyebabkan 

efek samping yang serius namun jarang 
terjadi seperti: 

 Ruam kulit yang berat 
 Rasa gatal dan bengkak 

(terutama pada wajah, bibir, 
lidah/tenggorokan) 

 Sulit bernafas 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Suplemen Kalsium dapat berinteraksi 
dengan obat-obat : 

 Digoksin (Lanoxin, Lanoxicaps) 
 Antasid 
 Calcitriol atau suplemen vita- 

min D 
 Doksisiklin 
 Minoksiklin 
 Tetrasiklin 

 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Kalsium fosfat bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 
Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Simpan obat pada 
suhu kamar jauhkan dari cahaya ma- 
tahari langsung dan tempat lembab. 
Lihat kemasan untuk rentang suhu yang 
tepat. 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Kalsium Fosfat? 

Interaksi Kalsium Fosfat dengan 
obat lain 

Apa efek samping dari Kalsium 
Fosfat? 

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. 
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