
Vitamin B1 atau Thiamin adalah salah satu 
nutrisi vital bagi manusia dari kelompok 
Vitamin B kompleks.  Vitamin B1                
dibutuhkan tubuh untuk proses               
pencernaan, metabolisme karbohidrat, 
fungsi otot, dan sistem saraf . 
Pengobatan defisiensi vitamin B1 pada   
kondisi: beriberi, pecandu alkohol dengan 
komplikasi pada saraf sensor, penderita    
kelainan metabolik, dan dapat digunakan 
sebagai suplemen makanan  

Kebutuhan dosis pada kelompok pasien   
berikut dapat meningkat: pengguna       
alkohol, kondisi terbakar, demam kronis, 
hemodialisa kronis, gangguan pada saluran 
hati, hipertiroid, infeksi yang ber-
kepanjangan, gangguan pada pencernaan. 
Hati-hati penggunaan secara parenteral    
karena dapat menyebabkan syok             
anafilaktik ketika atau segera setelah      
pemberian injeksi. 

Vitamin B1 tersedia dalam bentuk tablet 50 
mg dan 100 mg, vial Injeksi 100 mg/ml.  

 

Bentuk Sediaan Vitamin B1 

Apa Vitamin B1 itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat vitamin B1 sesuai 
dengan anjuran dokter dan apoteker.  

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

 Gunakanlah obat ini sesudah makan atau 
bersama makanan 

 Kaplet atau tablet harus ditelan utuh dan 
diminum dengan segelas penuh air. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat 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. 

 Injeksi intravena harus dilakukan secara 
perlahan yaitu kurang lebih selama 10 
menit untuk menghindari terjadinya efek 
samping alergi ketika atau segera setelah  
pemberian injeksi. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Vitamin B1 hampir tidak pernah              
menyebabkan efek samping, terutama jika 
dikonsumsi dalam dosis yang tepat . 
Beritahu dokter apabila mengalami gejala 
yang berat seperti : 
 Reaksi alergi  
 Perdarahan saluran cerna 
 Rasa tercekik di tenggorokan 
 Respiratory distress 
 Edema paru 
 Hipotensi  
Vitamin B1 juga dapat menyebabkan efek 
samping yang ringan seperti : 
 Kelelahan 
 Nyeri di tempat penyuntikan 
 Iritasi kulit 
  Mual 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Vitamin B1 ? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak 
dan hewan peliharaan.  
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan terlindung dari cahaya.  
Sediaan injeksi tidak boleh dibekukan.  
Vial  yang kemasannya sudah dibuka hanya 
dapat digunakan satu kali. Sisa obat tidak   
boleh untuk disimpan dan digunakan        
kembali. 

 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada data yang menunjukkan adanya 
interaksi antara vitamin B1 dengan obat lain.  
Sediaan injeksi kompatibel dengan larutan 
infus: DRL, DNS, D5W, D10W, RL, 1/2NS, NS. 
Asupan makanan yang kaya akan karbohidrat 
seperti sagu, jagung, pisang, ubi, kentang 
dapat meningkatkan kebutuhan akan vitamin 
B1 
 

Bagaimana cara menyimpan 
Vitamin B1 ? 

Interaksi Vitamin B1 
dengan obat lain 
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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.  
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