
Warfarin merupakan obat antikoagu-
lan (anti pembekuan darah) yang 
digunakan untuk mencegah adanya 
hambatan pada aliran pembuluh 
darah (tromboemboli) dan komplikasi 
emboli pada Stroke dan penyakit jan-
tung seperti Miokard Infark, Atrium 
fibrilasi.  

 Dosis awal Warfarin perlu dis-
esuaikan apabila anda memiliki 
riwayat gangguan hati dan ginjal, gizi 
buruk, lanjut usia, dan memiliki resi-
ko pendarahan sehingga komunikasi-
kan pada dokter dan apoteker jika  
anda menglami kondisi tersebut. 

 Warfarin tidak dapat digunakan pada 
wanita hamil karena dapat me-
nyebabkan kelainan pertumbuhan 
janin. 

 Apabila anda sedang mengalami pen-
darahan, diare, gangren, dan keku-
rangan vitamin K maka komunikasi-
kan pada dokter dan apoteker. 

 

Bentuk Sediaan Warfarin Apa Warfarin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 
 

 
Warfarin tersedia dalam bentuk tablet  
dengan dosis 1 mg sampai 10 mg.  

 Gunakanlah Warfarin sesuai instruksi 
dokter. 

 Warfarin tablet diminum saat perut 
kosong yaitu sebelum makan dan 
diminum pada jam yang sama setiap 
harinya.  

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

 Bila anda lupa minum obat segera 
gunakan dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat. Tetapi jika waktunya 
mendekati dosis berikutnya (lupa 
lebih 12 jam) maka lewati dosis 
tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya. Jangan minum dua dosis 
sekaligus. 

  
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Warfarin mungkin menyebabkan efek 
samping yaitu pendarahan. Pendarahan 
dapat terjadi melalui hidung, mulut, dan 
bagian tubuh lainnya. Efek samping 
lainnya adalah nyeri perut, kembung, 
rambut rontok, ruam kulit, sakit kepala, 
anemia, reeaksi alergi, dan lainnya.  
Warfarin merupakan obat yang bisa 
digunakan hanya dengan resep dokter 
sehingga, apabila anda mengalami 
masalah atau keluhan lain ketika 
menggunakan obat ini, segera hubungi 
dokter.  

Warfarin dapat berinteraksi dengan be-
berapa  obat diantaranya : 
 Allopurinol  
 Carbamazepine 
 Cimetidine  
 Clopidogrel  
 Obat kontrasepsi (Progestin dan Es-

trogen) 
 Erythromycin  

Apa efek samping dari Warfarin ? 
Selain itu, makanan yang mengandung 
Vitamin E seperti kacang Almond, Bayam, 
dan Jus Cranberry dapat meningkatkan 
efek Warfarin. Sehingga diperlukan per-
hatian pada makanan anda ketika 
mengkonsumsi obat Warfarin.  
 

Simpanlah di tempat yang sejuk, kering, 
terlindung cahaya, tertutup rapat dan 
jauhkan dari jangkauan anak-anak.  

 

 
 

 Fluconazole  
 Metronidazole 
 Miconazole 
 Levofloxacin  
 Erythromycin  
 NSAID 
 Fenitoin  
 Herbal, dan lainnya. 
Apabila anda sedang mengkonsumsi obat-
obat tersebut dan obat lainnya selain 
Warfarin hendaklah konsultasikan pada 
Dokter dan Apoteker.   

 
 

Warfarin dapat berinteraksi dengan ma-
kanan yang mengandung vitamin K seper-
ti teh hijau, tembakau (rokok), jagung, zai-
tun, kacang, biji wijen, kedelai, biji bunga 
matahari dan snack mengandung olestra 
(lemak). Interaksi tersebut dapat me-
nyebabkan penurunan efek Warfarin.  

 

Interaksi Warfarin dengan  
makanan  

Interaksi Warfarin dengan 
obat lain 
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