
Sodium fosfat merupakan zat aktif pada 
fleet enema yang merupakan laxatif 
purgetive yang digunakan untuk 
meredakan konstipasi sebelum tindakan 
proktoskopi, sigmoidoskopi dan 
pemeriksaan X-ray. 
 Sebelum menggunakan, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami alergi sebelumnya terhadapa 
fleet enema. 

 Jangan digunakan pada anak-anak 
usia di bawah 12 tahun.  

 Jangan digunakan apabila dalam 
keadaan dehidrasi berat . 

 Hati-hati pemakaian pada penderita 
gangguan ginjal.  

 Hati-hati pemakaian pada ibu hamil 
dan menyusui.  

 Larutan , tube 133 ml 

Bentuk Sediaan sodium fosfat: 
Enema 

Apa sodium fosfat itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Angkat lapisan pelindung berwarna jingga 
dari ujung enema sebelum disisipkan.  

 Dengan tekanan yang konstan, perlahan-
lahan sisipkan ujung enema ke dalam 
rektum (dubur) dengan pergerakan dari 
sisi ke sisi.  

 Pastikan ujung enema tetap terarah ke 
pusat.  

 Proses penyisipan akan lebih mudah jika 
pasien dalam keadaan mengedan seperti 
waktu buang air besar. Hal ini dapat 
membantu proses relaksasi otot di sekitar 
anus (pantat).  

 Tekan botol sampai seluruh cairan habis . 
 Jauhkan ujung enema dari rektum dan 

pertahankan posisi hingga desakan untuk 
mengeluarkan kotoran cukup kuat 
(Umumnya selama 2 – 5 menit).  

 Jangan memaksa memasukkan ujung 
enema ke dalam rektum karena dapat 
melukainya (Gunakan pelumas apabila 
perlu).  

 Penggunaannya harus dilakukan oleh 
tenaga medis yang berpengalaman seperti 
perawat. 

 Penggunaannya harus di bawah 
pengawasan dokter. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Sodium fosfat mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila meng-
alami gejala yang berat seperti : 
 muntah 

 mual 

 nyeri abdomen 

 diare 

 sakit kepala 

 reaksi alergi dengan atau tanpa 

ruam.  
Sodium fosfat dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti: 
 dehidrasi dan gangguan keseimbangan 

elektrolit dapat terjadi pada beberapa 
pasien 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini 

Apa efek samping dari sodium 
fosfat ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Simpan pada 
suhu kamar di tempat yang sejuk dan 
kering.  

 

Sodium fosfat dapat berinteraksi dengan 
obat-obat : 

 Diuretik 

 Litium 

 kontrasepsi oral 

 Antiepilepsi 

 Antidiabetes 

 antibiotik  
Konsultasikan pada dokter bila mengguna-
kan fleet enema bersamaan dengan obat-
obat tersebut. 

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan? 

Interaksi sodium fosfat 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  
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