
Vitamin B6 merupakan golongan dari Vita-
min B. Vitamin B6 biasanya digunakan 
untuk Pengobatan dan pencegahan keku-
rangan Vitamin B6, termasuk yang disebab-
kan karena reaksi obat yang tidak 
dikehendaki obat tertentu. Seperti Vitamin 
B6 diberikan bersama isoniazid 
(antituberkulosis) atau hidralazin guna 
mencegah neuritis perifer(seperti: kesemu-
tan, kram otot,dll). Vitamin B6 bekerja se-
bagai koenzim dalam asam amino, kar-
bohidrat dan metabolisme lemak 

Sebelum menggunakan Vitamin B6, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi sebelumnya 
dengan Vitamin B6 ; alergi makanan; ber-

encana untuk hamil atau sedang menyusui. 

Vitamin B6 tersedia dalam bentuk  kaplet, 
tablet dan injeksi. 

Bentuk Sediaan Vitamin B6 

Apa Vitamin B6 itu ? 

 

 Gunakanlah obat Vitamin B6 dengan dosis 
yang direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis Vitamin B6 yang 
tepat. 

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

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

 Gunakanlah obat ini  sebelum makan atau 
sesudah makanan. 

 Injeksi Vitamin B6  diberikan oleh  Dokter 
atau  Perawat. 

 Jika Anda akan menjalani penanganan 
medis, beritahu dokter bahwa Anda se-
dang mengkonsumsi Vitamin B6 . 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupa ketika ingat. Tetapi 
jika waktunya mendekati dosis berikutnya, 
lewati dosis tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya. JANGAN minum dua dosis 
sekaligus. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Vitamin B6 mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Kejang 
 Tidak dapat berjalan 
 Mual 
 Sakit kepala pusing  
 Gangguan syaraf 

 
Vitamin B6 dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Mengantuk 
 Peningkatan fungsi hati 
 Penurunan kadar asam folat 
 Kaki mati rasa 
 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Vitamin B6 ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan kaplet atau tablet Vitamin B6 pada 
suhu kamar di tempat yang sejuk dan kering 
serta terhindar dari cahaya matahari.  
Penyimpanan obat injeksi Vitamin B6 pada 
suhu dibawah 250C (tidak boleh di dalam 

freezer) . 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vitamin B6 dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Levodopa 
 Altretamin 
 Barbiturat 
 Fenitoin 
 Fenobarbital  

 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Vitamin B6 bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan ? Interaksi Vitamin B6  
dengan obat lain 

 

Jika ada pertanyaan, hubungi: 

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.  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

