
Sebelum anda menggunakan antasida, beri 
tahu dokter dan apoteker Anda jika Anda 
alergi terhadap Aluminium Hidroksida,  
Magnesium Hidroksida, atau obat lain apa 
pun. 
 
 

 

 Antasida tersedia dalam bentuk tablet 
dengan komposisi Aluminium Hidroksida 
(AlOH3) 200 mg,400 mg & Magnesium Hi-
droksida (MgOH2) 200 mg, 400 mg dan 
suspensi kemasan 200 mg/60 ml  

 Tablet dikunyah, jangan ditelan utuh. 
Minum segelas penuh air setelah minum 
tablet kunyah, diminum 30 menit-1 jam 
sebelum makan 

 Kocok suspensi dengan baik sebelum 
digunakan untuk mencampur obat secara 
merata. Suspensi dapat diminum dengan 
air  

 Gunakan gelas takar  untuk mengukur 
dosis suspensi 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. 
Kemudian dilanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya, JANGAN minum 
dua obat sekaligus 

 Jangan mengambil lebih atau kurang atau 
meminumnya lebih sering dari yang 
ditentukan oleh dokter Anda. Jangan 
mengonsumsi antasida selama lebih dari 1 
hingga 2 minggu kecuali jika diresepkan 
oleh dokter Anda. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTASIDA 

Perhatian :  

Antasida mengandung Aluminium Hidroksida dan 
Magnesium Hidroksida. Antasida digunakan 
untuk meredakan mulas, gangguan pencernaan, 
menetralkan asam lambung dan meredakan sakit 
perut. Antasida digunakan untuk mengobati 
gejala-gejala tersebut pada pasien dengan tukak 
lambung, gastritis, esofagitis dan asam lambung 
berlebih. 

Apa itu Antasida ? 
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Antasida mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Keram perut 
 Muntah 
 Hipofosfatemia 
 Osteomalasia 
 
Antasida dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Sembelit 
 Mual 
 Muntah 
 Diare 

 
 

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

Apa efek samping dari  
Antasida? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet atau suspensi pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk dan kering, jan-
gan di simpan di lemari pendingin atau freez-
er.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Antasida dapat berinteaksi dengan: 
 Aspirin 
 Fluconazole 
 Tetracycline 
 Siprofolksasin 
 Rifam*pisin 
 Senyawa besi 
 rosuvastatin 
 
Apabila sedang menggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 
 

 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Antasida? 

Interaksi Antasida 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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