
Sebelum menggunakan Vitamin C, beri tahu 
dokter dan apoteker Anda jika Anda alergi 
terhadap asam askorbat, atau obat lain, ser-
ta terkait obat dengan resep maupun tanpa 
resep lainnya, vitamin, suplemen nutrisi, dan 
produk herbal yang sedang Anda konsumsi 
atau rencanakan. 

 

 Vitamin C tersedia dalam bentuk tablet 
kemasan 100 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 
mg; tablet effervescent kemasan 1000 mg;  
kapsul kemasan 500 mg; tablet kunyah ke-
masan 100 mg, 250 mg, 500 mg; sirup ke-
masan 100 mg/mL; injeksi intravena, intra-
muskular, dan subkutan kemasan 250 mg/
mL dan 500 mg/mL;  

 Tablet, kapsul, dan sirup diminum sesudah 
makan. Tablet harus ditelan utuh dan dimi-
num dengan segelas air putih.  

 Gunakan gelas takar/ pipet tetes untuk 
mrngukur dosis  

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat. 

 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 

 Ikuti petunjuk pada kemasan atau pada la-
bel produk atau petunjuk dokter Anda 
dengan seksama, dan mintalah dokter atau 
apoteker Anda untuk menjelaskan bagian 
mana pun yang Anda tidak mengerti. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAMIN C 

Perhatian :  

Asam askorbat (vitamin C) digunakan se-
bagai suplemen makanan ketika jumlah 
asam askorbat dalam makanan tidak 
cukup. Asam askorbat berada dalam go-
longan obat antioksidan. Hal ini dibutuh-
kan oleh tubuh untuk membantu mening-
katkan penyerapan zat besi serta sistem 
kekebalan tubuh.  

Apa itu Vitamin C ? 
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Vitamin C  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit pinggang 
 Sakit kepala  
 Diare 
 Mual muntah 

 
Vitamin C dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Dispepsia  
 Hiperoksaluria  
 Fotosensitif  
 

 

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

Apa efek samping dari Vitamin 
C? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet, kapsul, dan sirup pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk dan kering, lin-
dungi dari cahaya jangan di simpan di lemari 
pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vitamin C tidak memiliki interaksi yang ber-
bahaya terhadap suplemen atau obat yang 
lain  
 

 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Vitamin C yaitu  
 dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Vitamin C? 

Interaksi Vitamin C dengan 
obat lain 
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Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 

di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 
obat yang digunakan. 
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