
 
 

Apa Itu Vitamin B Kompleks ? 
Gunanya Untuk Apa ? 

Vitamin B kompleks berisi vitamin 
B1, B6, dan B12. Vitamin B kompleks 
dikenal sebagai vitamin neurotropik 
yang artinya berfungsi 
melindungi sel-sel saraf. 
rangan vitamin B kompleks 

untuk 
Keku- 

me- 
nyebabkan   gejala-gejala   seperti 
pegal-pegal, atau tegang pada otot, 
atau badan merasa kaku. Selain itu 
vitamin B kompleks biasanya 
digunakan untuk memenuhi kebu- 
tuhan vitamin B1, B6, dan B 12. 

Perhatian : 

Tidak boleh digunakan apabila ada 
riwayat alergi dan adanya gangguan 
pembekuan darah. 

Tidak dianjurkan dikonsumsi anak- 
anak 

Bentuk Sediaan Vitamin B 
 
Vitamin B kompleks tersedia dalam- 
bentuk tablet yang berisi vit B1 
100 mg, vit B6 200 mg dan vit B12 
200 mikrogram. 
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 Vitamin B kompleks dapat 
dikonsumsi 1 tablet perhari 
atau sesuai petunjuk dokter 

 Sebaiknya ditelan secara utuh, 
jangan digerus atau dikunyah. 

 Sebaiknya konsumsi vitamin B 
kompleks setelah makan atau 
bersama makanan untuk men- 
gurangi rasa tidak nyaman pa- 
da lambung 

 Perhatikan apa yang 
disampaikan oleh apoteker 
atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis vit- 
amin B kompleks yang tepat. 

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

 Sebaiknya tidak digunakan da- 
lam dosis besar dan dalam 
jangka waktu yang lama 

Bagaimana Cara Penggunaan 
yang Aman ? 
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Apa Efek Samping dari Vit- 
amin B Kompleks? 

Vitamin   B   kompleks   mungkin 
menyebabkan beberapa efek 
samping yang jarang terjadi yai- 
tu: 
 Reaksi alergi seperti gatal 

gatal, bengkak dan keme- 
rahan 

 Rasa tidak nyaman pada lam- 
bung 

 

Konsultasikan kepada dokter apa- 
bila Anda mempunyai riwayat 
alergi terhadap obat. Untuk men- 
gurangi rasa tidak nyaman pada 
lambung, konsumsi vitamin B kom- 
pleks setelah makan atau bersama 
makanan,   dan   diminum   secara 
utuh, tiadak 
gerus. 

dikunyah atau di- 

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

 
 

Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup 
jangkauan 
pada suhu 

rapat dan jauhkan 
anak-anak. Simpan 

dari 
tablet 

kamar di tempat yang ter- 
lindung dari sinar matahari langsung 

 
 

 
 

Interaksi Vitamin B Kompleks 
dengan 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan vitamin B 
komplek 

Vitamin B kompleks dapat berinteraksi 
dengan obat-obat : 

 Levodopa 
 fenitoin 

Konsultasikan pada dokter atau 
apoteker bila mengguna-kan vitamin B 
kompleks bersamaan dengan obat-obat 
tersebut. 
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Surabaya 
Telp. 031-5501582, 5033870 

e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

 
Hubungi apoteker/Asisten 

Apoteker di Apotek, jika ada 
pertanyaan tentang obat yang 
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