
N-Asetil sistein terdari dari sediaan 
tablet, sirup, dan IV. N-Asetil sistein di 
indikasikan untuk mengencerkan dahak 
pada penyakit saluran pernafasan. N-
Asetil sistein juga digunakan untuk 
mengatasi kasus toksisitas parasetamol., 
atau mungkin untuk digunakan karena alasan 
lain konsultasikan dengan dokter. 

Pemberian pada wanita hamil dan 
menyusui, pada beberapa penelitian baik 
pada hewan maupun manusia menunjukan 
pemberian N-Asetil sistein tidak 
menimbulkan teratogenik dan ibu 
menyusui harus dibawah pengawasan 
dokter. Pada penderita dengan riwayat 
lambung, sebaiknya diberikan setelah 
makan.Sebelum menggunakan N-Asetil 
sistein beritahu dokter apoteker jika anda 
sedang hamil atau menyusui, pernah 
mengalami masalah pada liver/hati, dan 
reaksi alergi dengan tanda seperti ruam, 
gatal-gatal, sesak nafas, atautanda-tanda 
lain. Beritahu ke dokter atau apoteker 
terkait obat, produk herbal, vitamin, 
suplemen yang anda konsumsi. 

Apa itu N-Asetil Sistein ? 

 Dosis dan cara pakai disesuaikan dengan 
petunjuk dari dokter. 

 Sendok takar pada 
bentuk sediaan sirup 
digunakan untuk 
mengukur dosis yang 
akan diberikan.  

 Tablet harus diminum 
secara utuh dengan segelas air. 

 N-Asetil sistein harus diberikan bersa-
ma makanan atau segera setelah makan  

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

 
Gunakan N-Asetil sistein sesuai 
petunjuk aturan pakai yang tepat dan 
benar. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Efek samping ringan dari N-Asetil 
sistein yang mungkin terjadi yaitu adanya 
alergi Pada penggunaan aerosol adanya 
iritasi pada pernafasan dan pada saluran 
cerna yaitu pilek, sariawan, mual dan 
muntah. 
Efek samping berat dari N-Asetil sistein 
yaitu gangguan pola napas. 
 
Apabila terjadi reaksi alergi / efek 
samping, segera hubungi dokter atau 
apoteker. 
 
 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-
anak. Simpan obat pada suhu ruang 
(<25oC) di tempat yang sejuk dan kering. 
Penyimpanan dapat di kotak / lemari 
obat atau jika tidak tersedia dapat disim-
pan di dalam toples bekas yang kosong, 
bersih dan kering.  
 

 
 

N-Asetil sistein dapat berinteraksi 
dengan obat-obatan tertentu seperti : 
 Nitrogliserin 
 Tetrasiklin 
 Golongan obat antitusif 
 
Konsultasikan terlebih dahulu dengan 
dokter/ apoteker, apabila N-Asetil sistein 
digunakan bersama dengan obat-obatan 
tersebut. 
 
 
 
 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan N-Asetil Sistein ? 

Interaksi N-Asetil Sistein 
dengan 
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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. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Cara mendapatkan N-Asetil Sistein, 
Hubungi dan Konsultasikan dengan 

dokter atau apoteker 

Apa efek samping dari N-Asetil 
Sistein? 
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