
 Merupakan obat pencahar untuk 
mengatasi susah buang air besar.  
Kombinasi obat ini berguna sebagai 
pelicin jalannya feses atau kotoran, 
penambahan volume feses atau kotoran 
secara sistematis sehingga mudah untuk 
dikeluarkan.  
Obat ini bekerja dengan cara 
merangsang peristaltik usus besar, 
menghambat reabsorbsi air dan 
melicinkan jalannya faeces.  

 Hindari penggunaan jangka lama & 
terus menerus karena dapat 
mengakibatkan tubuh menjadi 
kehilangan cairan & elektrolit, 
kelemahan otot, & penurunan BB. 
Hentikan penggunaan jika terjadi 
gangguan usus misalnya mual & 
muntah. 

 Tidak dianjurkan untuk anak-anak 
dibawah   6 tahun, wanita hamil 
dan menyusui usia lanjut kecuali 
atas petunjuk dokter. 

Apa itu  
Fenolftalein, Parafin, Gliserin? 

 

 Tidak dianjurkan untuk penderita 
nyeri perut yang belum diketahui 
penyebabnya, ileus obstruktif dan 
penderita yang alergi terhadap 
komponen obat ini. 

 

 

 Obat ini dapat digunakan  pada mal-
am hari menjelang tidur atau sesuai 
dengan rekomendasi dari dokter. 

 Bentuk sediaan sirup, kocok dahulu 
sebelum digunakan  

 Gunakan sendok/ gelas takar untuk 
mengukur dosis 

 Sebaiknya gunakan obat ini pada 
waktu yang sama setiap harinya dan   
untuk meningkatkan manfaatnya 
maka hindari melewatkan dosis (lupa 
minum).  

 Bila lupa minum obat ini, segera 
minum yang terlupakan ketika ingat. 
Tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan 
obat sesuai jadwal berikutnya. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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 Ikuti petunjuk pada resep dan 
tanyakan kepada dokter atau 
apoteker apabila ada yang tidak 
dimengerti. 

 

 

Efek samping obat yang sering terjadi : 

 Diare 

 Mual/muntah 

 Ruam kulit 

 Pruritus 

 

Efek samping yang jarang terjadi pada 

obat ini : 

 Otot lemah 

 Perasaan terbakar pada tubuh 

 Kehilangan cairan dan elktrolit 

 Penurunan berat badan 

 

Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini. 

 

 

Apa efek samping dari 
kombinasi obat ini ? 

  

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  
Sediaan bentuk larutan atau suspensi 
tidak boleh dibekukan. 

 
 
 
 
 
 
Minyak mineral bisa mengganggu 
penyerapan vitamin yang larut dalam 
lemak seperti vitamin A, D, E dan  K.  
Ketika digunakan bersamaan 
penyerapan vitamin tersebut akan 
berkurang. 
 
 
 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Laxadine ? 

Interaksi Obat 

 

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. 
 

Konsultasikan dengan dokter pada 
penggunaan obat > 5 hari 
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