
Bisacodyl adalah sediaan yang digunakan untuk 
mengatasi sembelit atau konstipasi, dan untuk 
mengosongkan perut sebelum prosedur 
operasi, colonoscopy, endoscopy, x-ray, atau 
prosedur pada usus lainnya.  
 

 Bagi wanita hamil dan menyusui, sesuaikan 

dosis dengan anjuran dokter. 

 Hindarilah konsumsi makanan seperti gula, 

kue, permen, puding, atau keju karena dapat 

memperburuk gejala konstipasi Anda. 

 Untuk dosis bisacodyl pada anak-anak usia 4 

hingga 10 tahun sebaiknya tanyakan pada dok-

ter.  

 Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, segera 

temui dokter. 

 

Bisacodyl terdiri dari sediaan oral (tablet), dan 
suppositoria., sirup 

Apa itu Bisacodyl ? 

 Tablet sebaiknya diminum pada malam hari untuk 

mendapatkan hasil evakuasi pada esok paginya 

 Tablet mempunyai lapisan khusus oleh karena itu 

tidak boleh diminum bersama dengan susu atau an-

tasida 

 Tablet harus ditelan dalam keadaan utuh dengan air 

secukupnya. 

 Untuk sirup,,kocok dahulu sebelum digunakan, mi-

num sesudah makan atau sesuai aturan yang tertulis 

dalam etiket resep,  

 Gunakan sendok takar/pipet tetes untuk mengukur 

dosis. 

 Ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang ter-

tera pada kemasan bisacodyl sebelum mulai men-

gonsumsinya. Obat ini biasanya digunakan untuk 

jangka pendek. 

 Pastikan ada jarak waktu yang cukup antara  satu 

dosis dengan dosis berikutnya. Usahakan untuk 

mengonsumsi bisacodyl pada jam yang sama tiap 

hari untuk memaksimalisasi efeknya. 

 BIla lupa minum bisacodyl, disarankan segera 

meminumnya begitu teringat jika jadwal dosis beri-

kutnya tidak     terlalu dekat. Jangan mengganda-

kan dosis bisacodyl pada jadwal berikutnya untuk    

mengganti dosis yang terlewat. 

 

Bagaimana cara penggunaan  
Bisacodyl yang aman ? 
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Bisacodyl mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila mengalami 
gejala yang jarang terjadi seperti : 
 Tinja berdarah 
 Muntah 
 Pusing 
 Sakit pada bagian perut 
 
Bisacodyl dapat menyebabkan efek samping 
yang sering terjadi seperti : 
 Alergi berat yang dapat mengakibatkan 

pembengkakan pada wajah, kesulitan 
bernafas, dan pusing 

 Kolitis 
 Pingsan 
  Dehidrasi 
 Alergi yang ditandai adanya inflamasi beru-

pa kemerahan pada kulit 
 
Apabila terjadi reaksi alergi / efek samping, 
segera hubungi dokter atau apoteker. 
 
 
 
 
 

Apa efek samping dari 
Bisacodyl ? 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup rapat 
dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan 
obat pada suhu ruang (<30oC) di tempat yang 
sejuk dan kering.. Penyimpanan dapat di kotak / 
lemari obat  

Bisacodyl dapat berinteraksi dengan :  
 Sodium sulfat/Potasium sulfat/Magnesium 

sulfat/ Polietilen glikol 
 Deflazacort 
 Diklorpenamid 
 Potasium sitrat 
 Potasium pospat 
 Potasium klorida   
 
Konsultasikan pada dokter bila menggunakan 
bisacodyl bersamaan dengan obat-obat 
tersebut. 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Bisaco-

Interaksi Bisacodyl 
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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