
Vitamin B12 merupakan satu-satunya 
vitamin yang mengandung logam (cobalt) 
dalam struktur molekulnya. Vitamin ini bisa 
ditemukan pada berbagai jenis makanan 
seperti ikan, kerang, daging, telur dan 
produk olahan susu. Nama lain vitamin B12 
adalah cyanocobalamin biasanya digunakan 
untuk terapi anemia pernisiosa yang  
disebabkan oleh defisiensi vitamin B12,  
malabsorbsi nutrisi, serta peningkatan 
kebutuhan vitamin B12 saat kehamilan, 
tirotoxikosis, pendarahan, tumor dan 
gangguan fungsi  hati dan ginjal. 

 Bagi ibu hamil, berencana hamil atau 
sedang menyusui diskusikan penggunaan 
vitamin B12 dengan dokter. Berhati-hati 
bagi penderita tekanan darah diri tinggi, 
masalah pencernaan, gout, kelainan 
darah dan baru  saja menjalani operasi 
jantung. 

 Bagi yang sensitif  terhadap cobalt atau 
cobalamin jangan mengkonsumsi vitamin 
b12 tanpa anjuran dokter. Jika terjadi 
alergi dan over dosis segera hubungi 
dokter 

 

 

Bentuk Sediaan Vitamin B12 
Apa Vitamin B12 itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 
 
 
Bentuk sediaan vitamin B12 adalah tablet 
dan injeksi. 

 
 Pastikan membaca informasi  pada 

kemasan obat  dan mengikuti anjuran 
dokter untuk mengkonsumsi vitamin 
B12. 

 Pastikan jarak waktu yang cukup antara 
satu dosis  dengan dosis  berikutnya. 

 Bila pasien lupa mengkonsumsi vitamin 
B12, disarankan untuk segera 
meminumnya saat teringat jika jadwal 
dosis berikutnya tidak terlalu dekat. 

 Jangan menggandakan dosis  vitamin 
B12 pada  jadwal berikutnya untuk 
mengganti dosis  yang terlewatkan. 

 Vitamin B12 tablet diminum sesudah 
makan dengan menggunakan segelas 
air putih dengan dosis sesuai anjuran 
dokter. 

 Vitamin B12 injeksi diberikan oleh 
perawat/dokter. Dosis sesuai anjuran 
dokter dengan rute penyuntikan intra 
muskular (IM) 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Vitamin B12  jarang menyebabkan efek 
samping, beberapa efek samping ringan 
yang mungkin terjadi adalah sebagai 
berikut : 
 Diare. 
 Tubuh terasa bengkak. 
 Kram otot. 
 Sering buang air kecil. 
Vitami B12 dapat menyebabkan efek 
samping yang tidak  umum seperti : 
 Kardiovaskuler : thrombosis  vascular pe-

rifer 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Vitamin B12 dapat berinteraksi dengan 
obat-obat: 

 Kloramphenikol. 
 Alkohol. 
 Kolkisin. 

Apa efek samping dari 
Vitamin B12 ? 

 Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-
anak. Simpan Larutan  injeksi disimpan pada 
suhu kamar, lindungi dari cahaya matahari 
dan kelembapan. 

 Neomicyn. 
 Kalium 
 Para—Amino salisilacid 
 Ranitidin dan cimetidin 

 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Vitamin B12 bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Vitamin B12? 

Interaksi  Vitamin B12 
dengan obat lain 

 

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. 
 

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

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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