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 Mual 

 Nyeri lambung 

 Ruam kulit 

 

Jika timbul salah satu dari gejala ter-

sebut segera  hubungi dokter 

 

 
 Obat ini digunakan untuk mengobati in-

feksi jamur  pada mulut dan saluran pen-
cernaan. 

 Obat ini digunakan 3-5 kali sehari untuk 
infeksi pada mulut dan 3 kali sehari untuk 
infeksi pada saluran pencernaan. 

CARA PENGGUNAAN 

EFEK SAMPING 
YANG MUNGKIN TERJADI 

NYSTATIN SUSPENSI 

 

NYSTATIN 
SUSPENSI 
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 Sebelum digunakan kocok dahulu Nystatin 
suspensi sampai homogen, dan perhatikan 
takaran / dosis obat yang dibutuhkan. 

 Bila obat digunakan untuk tujuan infeksi 
pada mulut maka dosis obat diteteskan pa-
da kedua sisi mulut secara merata  dan 
dibiarkan selama beberapa menit sebelum 
ditelan. Jangan makan atau minum mini-
mal 30 menit setelah menggunakan obat 
ini. 

 Bila digunakan untuk tujuan infeksi pada 
saluran pencernaan maka nystatin suspensi 
langsung ditelan sesuai dosis yang dianjur-
kan. 

 Menjaga kebersihan mulut dengan baik, 
termasuk perawatan gigi yang baik, adalah 
penting untuk menyembuhkan infeksi pada 
mulut.  
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 Beritahu dokter dan apoteker apabila 

anda alergi terhadap nystatin atau obat 

lainnya. 

 Beritahu dokter dan apoteker mengenai 

obat apa saja yang anda gunakan, yang 

berasal dari resep dokter ataupun tanpa 

resep dokter termasuk vitamin. 

 Beritahu pada dokter jika anda hamil, 

berencana hamil, atau sedang me-

nyusui. 

 Jangan biarkan orang lain menggunakan 

obat anda. 

 Jika anda masih memiliki gejala infeksi 

setelah selesai menggunakan nystatin, 

telpon dokter. 

 
Segera gunakan dosis obat yang ter-
lupakan ketika ingat. Tetapi jika wak-
tunya mendekati dosis berikutnya,  
lewati dosis tersebut, kemudian 
lanjutkan menggunakan obat sesuai 
jadwal berikutnya.  
JANGAN menggandakan dosis untuk 
menggantikan dosis yang terlewati 
tersebut. 

 

 
 Simpan obat dalam wadah ter-

tutup rapat dalam suhu ruang yang 
sejuk terlindung dari cahaya dan 
kelembaban. 

  jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
 

 

BAGAIMANA BILA  
LUPA MINUM OBAT ? 

PENYIMPANAN 

 

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 

PERHATIAN 

Cara mendapatkan Nystatin suspensi 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Hubungi Apoteker atau 
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 ini sesuai anjuran dokter 
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