
 Beri tahu dokter dan apoteker Anda jika 
sebelumnya Anda mengalami kesulitan 
menoleransi produk zat besi, termasuk 
ferrous fumarat, ferrous gluconate, fer-
rous sulfate, atau salah satu bahan dalam 
sediaan zat besi. 

 Jika Anda sedang mengonsumsi antibiotik 
tertentu seperti doxycycline, minocycline 
minumlah 2 jam sebelum atau 2 jam 
setelah suplemen zat besi. 

 Beri tahu dokter Anda jika Anda sedang 
hamil, berencana untuk hamil, atau 
sedang menyusui. 

 Suplemen zat besi tersedia dalam bentuk 
tablet 325 mg, sirup 50mg/5ml, tablet 
kunyah 100 mg, dan cairan oral (tetes dan 
eliksir) untuk diminum.  

 Zat besi biasanya dikonsumsi dengan 
makanan atau segera setelah makan atau 
sesuai instruksi dokter.  

 Sebaiknya gunakan zat besi pada waktu 
yang sama setiap harinya.   

 Jangan mengonsumsi obat lebih atau ku-
rang dari yang direkomendasikan oleh 
dokter.  

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi ketika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. Kemudi-
an 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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAT BESI  

Perhatian :  

Apa itu Zat besi? 

Zat besi adalah mineral yang tersedia se-
bagai suplemen makanan. Ia bekerja dengan 
membantu tubuh memproduksi sel darah 
merah. Besi (ferrous fumarat, ferrous glu-
conate, ferrous sulfate) digunakan untuk 
mengobati atau mencegah anemia (jumlah 
sel darah merah yang lebih rendah dari nor-
mal) ketika jumlah besi yang diambil dari 
makanan tidak cukup.  
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Suplemen zat besi dapat menyebabkan efek 
samping. Beri tahu dokter Anda jika salah 
satu dari gejala ini parah atau tidak hilang: 
 Sembelit 
 Sakit perut 
 Diare 
 Mual 
 Pewarnaan gigi 
 Sakit kepala  
 
 
 
Suplemen zat besi dapat menyebabkan efek 
samping lain. Hubungi dokter Anda jika 
Anda memiliki masalah yang tidak biasa saat 
minum obat ini. 
 

 
 
 

Cara mendapatkan Zat besi  
Harus dengan Resep Dokter 

 

 

Apa efek samping dari  
Zat besi?  

  

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zat besi dapat berinteraksi dengan obat 
berikut:  

 Baloxavir marboxil 
 Dolutegrafir  
 Dimercaprol  
 Cabotegrafir  
 Alendronat  
 Ciprofloxacin  
 Antasida 
 Calsium 

Zat besi dapat berinteraksi dengan maka-
nan/minuman sebagai berikut: 

 Susu 
 Makanan.minuman yang mengandung 

kafein ( teh  /kopi) 
 Makanan kaya serat (gandum,sayuran 

mentah) 
 

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

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Zat besi ? 

Interaksi Zat besi  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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