
 Beri tahu dokter atau apoteker anda 
jika anda alergi terhadap vitamin E, 
atau bahan lain yang belum tercantum 
pada label kemasan. 

 Jika anda memiliki salah satu dari 
masalah kesehatan berikut, 
konsultasikan dengan dokter atau 
apoteker sebelum menggunakan 
produk ini : Pembekuan darah, masalah 
ginjal, masalah hati, lemak darah tinggi, 
baru atau direncanakan operasi.  

 

 Obat dalam bentuk kapsul, ditelan 
seutuhnya jangan dihancurkan. 

 Obat bentuk cair hati-hati mengukur dosis, 
gunakan sendok/gelas takar atau pipet te-
tes 

 Jangan meninggalkan dosis atau mengam-
bil lebih sering dari yang direkomendasi-
kan. 

 Mengambil vitamin E terlalu banyak dapat 
meningkatkan efek samping.  

 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 resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti.  

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

VITAMIN E 

Perhatian :  

Apa itu Vitamin E ? 

 Vitamin E memiliki banyak manfaat, 
yaitu:  

 Berperan dalam melindungi tubuh 
terhadap kanker dengan memperkuat 
sistem kekebalan tubuh dan mencegah 
kerusakan DNA dan bagian penting 
lainnya dari sel.  

 Meningkatkan efektivitas beberapa 
obat kemoterapi dan dapat mengurangi 
beberapa  efek samping dari 
kemoterapi dan terapi radiasi.  

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

2022 

L/102.6.4.24/287 



 
 Vitamin E biasanya tidak 

menimbulkan efek samping bila 
digunakan dalam dosis yang 
dianjurkan. 

 Vitamin E dapat menyebabkan efek 
samping jika diminum dalam dosis 
tinggi (400 unit atau lebih per hari) 
atau jagka waktu yang panjang, 
seperti : Mual, diare, kram perut, 
kelelahan, pusing, penglihatan kabur, 
dan sakit kepala mungkin jarang 
terjadi.  

 Jika salah satu efek samping menetap 
atau memburuk, beritahu dokter atau 
apoteker anda.  

 
 

 

Apa efek samping dari  
Vitamin E? 

 Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat, jauh dari panas, cahaya, 
dan kelembaban, jangan simpan 
dikamar mandi. 

 Jauhkan semua produk obat dari 
jangkauan anak-anak dan hewan 
peliharaan.  

 Jika anda memiliki pertanyaan tentang 
penyimpanan, tanyakan kepada 
apoteker anda.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Vitamin E dapat berinteraksi dengan obat 
berikut:  

 Aspirin  
 Cisplatin  
 Heparin  
 Methotrexat  
 Clopidogrel  
 Vinblastine  
 

Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 

 
 

Cara mendapatkan Vitamin E 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Vitamin E ? 

Interaksi Vitamin E 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  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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