
  Laktulosa merupakan suatu gula 
yang tidak terserap dalam saluran cer-
na yang digunakan untuk mengatasi 
sembelit. Laktulosa bekerja dengan 
cara menarik cairan ke dalam tubuh, 
mengubah keasaman feses, serta 
dapat menurunkan perkembangan 
bakteri yang memproduksi ammonia 
sehingga dapat digunakan sebagai 
pengobatan ensefalopati hepatik.  

 Hati-hati pemberian pada pasien in-
toleran terhadap laktosa 

 Jangan menggunakan laktulosa bersa-
ma dengan jenis laksatif yang lain pa-
da penderita ensefalopati hepatik.  

 Pemberian laktulosa pada penderita 
Diabetes Mellitus perlu mendapat per-
hatian khusus  

 

 Laktulosa tersedia dalam bentuk sirup 
10g/15ml. 

Bentuk Sediaan Laktulosa 

Apa itu Laktulosa? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Sediaan Laktulosa dapat berbentuk 
sirup untuk penanganan konstipasi 
yang diberikan selama 2 hari 
sesudah sarapan, apabila efek pen-
cahar tidak segera timbul selama 2 
hari maka Anda dapat menghub-
ungi dokter 

 Berdasarkan rekomendasi dari dok-
ter laktulosa dapat digunakan se-
bagai sirosis ensefalopatik bila 
digunakan dalam dosis yang besar 

 Kocok dahulu laktulosa sebelum 
digunakan, minum sesudah makan 
atau sesuai aturan yang tertulis da-
lam etiket resep, gunakan sendok/
gelas takar untuk mengukur dosis,  
tanyakan dokter atau apoteker apa-
bila ada informasi yang tidak di-
mengerti. 

 Jika lupa minum obat segera minum 
saat ingat, jika telah terlewati sam-
pai dosis selanjutnya maka lewati 
dosis sebelumnya dan mulai pen-
gobatan sesuai jadwal. Jangan 
gunakan dosis ganda. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Efek samping ringan laktulosa seperti: 

 Rasa tidak nyaman di perut 
 Kentut 
 

Efek samping berat laktulosa seperti: 
 Nyeri perut atau kram perut 
 Mual –muntah 
 

Penggunaan jangka panjang atau 
penggunaan dosis yang berlebih dapat 
menyebabkan diare dan dehidrasi. 
 
Segera hubungi dokter bila Anda men-
galami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 
 
 
 

Apa efek samping dari Laktulosa? 

  

Tutup rapat botol setelah dibuka, dapat 
disimpan selama 30 hari. 
Simpan obat dalam suhu kamar di 
tempat yang sejuk dan kering, jauhkan 
dari jangkauan anak-anak.  
Sirup sisa yang sudah kadaluarsa dapat 
dibuang ke dalam saluran pembuangan 
air.  Botol tidak terpakai yang informa-
sinya sudah dihilangkan dibuang ke da-
lam wadah tertutup rapat dan tidak tem-
bus pandang seperti trash bag. 

 

 
 

Suplemen Kalsium dapat berinteraksi 
dengan obat-obat : 
 Acenocoumarol 
 Dicumarol 
 Droperidol, 
 Levomethadyl 
 Licorice 
 Mesalazine 
 Phenprocoumon 
 Warfarin  

 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Laktulosa bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Laktulosa? 

Interaksi Laktulosa dengan 
obat lain 
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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.  
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