
  Natrium  bikarbonat merupakan zat 
penetral yang memberikan ion bikar-
bonat. Natrium bicarbonat biasanya 
digunakan untuk mengatasi overdosis 
obat tertentu seperti aspirin, mengatasi 
asidosis metabolik, dan sebagai 
pembasa urin.   

 
 

 
Sebelum menggunakan natrium 
bikarbonat beritahu dokter dan apoteker 
jika anda pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap natrium bikarbonat.  

Apa itu natrium bikarbonat? 

 

 

 Sediaan natrium 
bikarbonat  
berupa larutan 
injeksi 8,4 % 
ampul 25 ml 
diberikan secara 
suntikan melalui pembuluh darah 

 Natrium bikarbonat diberikan sesuai 
aturan dokter 

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

 
Gunakan natrium bikarbonat sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Natrium bikarbonat mungkin 
menyebabkan efek samping. Natrium 
bikarbonat dapat menyebabkan efek 
samping seperti: 
 Meningkatkan tekanan darah 
 Menyebabkan retensi cairan dan udem 

pada paru 
 hipokalemia dapat memburuk  
 Peregangan (disletion) lambung 
 Flatulen 
 Udem paru 
 kejang tetanus 
 Hipernatremia 
  Hiperosmolalitas 
 Hipokalsemia 
 Hipokalemia dan alkalosis metabolik.  

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

Apa efek samping dari 
natrium bikarbonat? 

  

Simpan pada temperatur 15-30°C, terlindung 
dari panas dan hindari pembekuan , jauhkan 
dari jangkauan anak-anak.  
 

 
 

 

Natrium bikarbonat Dapat meningkatkan 
toksisitas/kadar amfetamin, efedrin, 
pseudoefedrin, flekainid, kuinidin, dan 
kuinin akibat pembasaan urin. Dapat 
menurunkan efek/menurunkan kadar 
litium, klorpropamid, dan salisilat akibat 
pembasaan urin. Penggunaan bersama 
natrium bikarbonat dengan besi dapat 
menurunkan absorpsi besi. bila 
menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter 

 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan natrium bikarbonat ? 

Interaksi natrium bikarbonat 
dengan 

obat lain 

 

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. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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