
 Sukralfat merupakan obat yang 

digunakan untuk mengatasi  

gangguan pencernaan seperti tukak 

lambung dan usus. 

 

Apa itu Sukralfat? 

 

 

Bagaimana cara penggunaan 
Sukralfat ? 
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SUKRALFAT  
Perhatian 

 Hati-hati pada penderita kelainan 

fungsi ginjal, penggunaan bersama 

tetrasiklin atau obat antasida 

diberikan dengan jarak waktu 1-2 

jam . 

 

 Bila terjadi reaksi alergi, seperti 

ruam, gatal, sakit tenggorokan, 

demam, pucat, atau tanda-tanda 

lainnya setelah penggunaan 

Sucralfat segera hubungi Dokter 

 
 Sukralfat tersedia dalam 

bentuk tablet dan sirup. 

 Digunakan setiap 3 sampai 4 kali 

sehari 1 jam sebelum atau 2 jam 

setelah makan. 

 Tablet harus ditelan utuh dan 

diminum dengan segelas penuh 

air. 

 Kocok  dahulu sirup sebelum 

digunakan.  

 Gunakan sendok takar untuk 

mengukur dosisnya. 

 Bila lupa minum Sukralfat, 

segera minum Sukralfat 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. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan 
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. 

Apa efek samping dari Sukralfat? 
  

 

Simpan obat dalam kemasannya, 

tertutup rapat dan jauhkan dari 

jangkauan anak-anak. Simpan  obat 

pada suhu ruang (<30°C), kering, dan 

terhindar dari cahaya langsung.  
 

 

 

 

 

 

 

Sukralfat dapat berinteraksi dengan 

obat-obatan seperti: 

-Ketokonazol 

-Simetidin 

-Ranitidin 

-Ciprofloxacin 

-Tetrasiklin 

-Fenitoin 

 

Sehingga bila menggunakan bersamaan 

obat tersebut maka konsultasikan 

dengan dokter dan Apoteker anda 
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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.  

Apakah ada interaksi Sukralfat 
dengan obat lain? 

Sukralfat mungkin menyebabkan 

efek samping. Beritahu dokter 

apabila mengalami gejala yang berat 

seperti : 

 Sembelit 

 

Sukralfat dapat menyebabkan efek 

samping yang jarang terjadi seperti: 

 Mual&muntah 

 Diare 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Sukralfat? 
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