
Vitamin K merupakan vitamin yang larut 
dalam lemak yang berfungsi untuk menga-
tasi masalah pendarahan yang disebabkan 
oleh kadar vitamin K rendah atau 
penurunan aktivitas vitamin K. Vitamin K 
juga bisa digunakan untuk mengobati atau 
mencegah masalah perdarahan. Digunakan 
untuk menghilangkan efek pengencer 
darah tertentu seperti warfarin.Vitamin K 
bekerja dengan membantu hati 
menghasilkan faktor pembekuan darah. 

 

Sebelum menggunakan vitamin K, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda memiliki 
alergi terhadap obat-obatan, makanan, 
atau zat lainnya; berencana untuk hamil 
atau sedang menyusui; menggunakan obat 
lain, obat herbal, atau suplemen diet; dan 

memiliki masalah hati atau ginjal. 
 
Vitamin K tersedia dalam bentuk injeksi. 

 

Bentuk Sediaan Vitamin K 

Apa Vitamin K itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakan injeksi vitamin K seperti yang 
diperintahkan oleh dokter Anda. Periksa 
label obat untuk petunjuk dosis yang 
tepat. 

 Injeksi vitamin K biasanya diberikan di 
tempat praktek dokter, rumah sakit, 
atau klinik.  

 Jangan digunakan bila injeksi vitamin K 
mengandung partikel, berubah warna 
atau jika botolnya retak atau rusak. . 

 Jangan mengkonsumsi vitamin dosis be-
sar saat menggunakan injeksi vitamin K 
kecuali jika disarankan oleh dokter An-
da. 

 Jika Anda melewatkan dosis injeksi vita-
min K, segera hubungi dokter Anda. 

 Jika Anda akan menjalani penanganan 
medis, beritahu dokter bahwa Anda se-
dang menggunakan injeksi vitamin K. 

 Untuk mengetahui keefektifan dari in-
jeksi vitamin K, periksakan diri Anda 
kepada dokter dalam jangka waktu ter-
tentu. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Vitamin K mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Nafsu makan menurun 
 Sesak nafas 
 Tubuh membengkak 
 Kekakuan otot 
 Pucat  
 Mata atau kulit kuning. 

 
Vitamin K dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Nafas cepat atau tidak teratur 
 Pingsan 
 Ruam kulit, atau gatal-gatal 
 Kelopak mata, wajah, atau bibir mem-

bengkak 
 Pusing 
 Mudah berkeringat 
 Tekanan darah rendah  
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Vitamin K ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat serta jauhkan dari jangkauan anak-
anak dan hewan peliharaan. Penyimpanan 
injeksi vitamin K pada suhu dibawah 250C 
(tidak boleh di dalam freezer) dan terhindar 
dari cahaya.  

Vitamin K dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 
 Warfarin 
 Aspirin  
 Eritromisin 
 ibuprofen 
 indometasin 
 Ketoprofen  
 Ketorolac  
 Asam mefenamat 
 Meloksikam  
 Naproxen  
 Piroksikam  
 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Asam Mefenamat bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 

Interaksi Vitamin K 
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.  

Bagaimana cara menyimpan 
Vitamin K ? 
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