
  Kalium Klorida adalah sediaan yang 
ditujukan untuk mengatasi dan mencegah 
kekurangan kalium.  

  Kalium sangat diperlukan tubuh,  bila 
kekurangan kalium bisa terjadi kelemahan 
otot, nyeri otot, kerusakan otot,  
ketidaknormalan ginjal, dan gangguan detak 
jantung. 

 
 

 
 

   
  Sebelum menggunakan Kalium Klor-
ida, beritahu dokter dan apoteker jika anda 
sedang hamil/ menyusui, memiliki  riwayat 
penyakit ginjal, nyeri lambung, dan sedang 
mengkonsumsi obat amilorid, drospirenon, 
oxybutinin, kalium sitrat, kalium fosfat, 
spironolakton, triamteren, captopril, 
candesartan, aspirin, bisoprolol, ibuprofen, 
ramipril, ketorolac, digoxin, asam 
mefenamat. 

 

Kalium Klorida tersedia dalam bentuk 
sediaan tablet lepas lambat 600 mg, dan 
tablet coated film 300 mg, serbuk atau 
larutan dan injeksi 

Apa itu Kalium Klorida? 

 

 Kalium Klorida tablet diminum sesuai 
dengan petunjuk dokter, sebaiknya 
diberikan bersama makanan dan 
diminum dengan segelas air putih. 

 Kalium Klorida tablet  harus ditelan 
utuh, jangan dihisap, dikunyah/
dihancurkan 

 Kalium klorida bentuk serbuk dilarutkan 
dengan air sesuai 
dengan instruksi 
dokter atau 
apoteker dan 
diminum pelan– 
pelan 

 Bila lupa minum obat, segera minum 
saat ingat. Jika lewat dari jadwal waktu 
minum dan sudah mendekati waktu 
minum berikutnya,  sebaiknya jangan 
diminum, lanjutkan jadwal minum obat 
berikutnya. 

 Kalium klorida injeksi diberikan melalui 

pembuluh darah secara suntikan  dan 

harus sesuai aturan dokter. 

 Jangan lupa untuk kontrol dan 
konsultasi rutin ke dokter. 

Bagaimana cara penggunaan 
Kalium Klorida yang aman? 
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 Kalium Klorida mungkin 
menyebabkan efek samping, 
konsultasikan ke dokter bila   muncul efek 
samping UMUM berikut: 
Diare, gas, mual, ketidaknyamanan perut, 
muntah.  
 Segera hubungi dokter jika muncul 
salah satu efek samping 
BERAT berikut : 
tinja berwarna hitam, 
kelelahan yang tidak biasa 
atau kelemahan, atau 
perasaan berat di 
kaki,    reaksi alergi parah 
(ruam, gatal-gatal, kesulitan bernafas, 
sesak di dada, pembengkakan mulut, 
wajah, bibir, atau lidah), sakit dada, detak 
jantung tak teratur, kelesuan, mati rasa 
atau kesemutan di kulit anda, bibir, 
tangan, atau kaki, mual atau muntah, 
perut sakit atau bengkak, kebingungan 
yang tidak biasa atau kecemasan . 

Apa efek samping dari Kalium 
Klorida? 

  

  
 Jauhkan obat dari 
jangkauan anak-anak. Simpan di 
tempat kering, suhu <25oC , 
terhindar dari sinar matahari. 

  
 

 

 

 

 Kalium Klorida dapat berinteraksi 

dengan obat amilorid, drospirenon, 

oxybutinin, kalium 

sitrat, kalium fosfat, 

spironolakton, 

triamteren, captopril, 

candesartan, aspirin, 

bisoprolol, ibuprofen, 

ramipril, ketorolak, 

digoxin, asam mefenamat. Pemberian 

bersama obat tersebut dapat meningkatkan 

risiko peningkatan kalium. 

 Hindari konsumsi kalium dalam jumlah 
besar melalui asupan makanan yang 
berlebihan seperti alpukat, pisang, brokoli, 
buah-buahan kering, jeruk, jeruk, kacang-
kacangan, bayam, tomat, dan biji bunga 
matahari.  

 
 

Konsultasikan ke dokter bila sedang 
mengkonsumsi obat tersebut 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Kalium Klorida? 

Interaksi Kalium Klorida dengan 
obat lain dan makanan 

 

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. 
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