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PEDOMAN OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS
http://moko31.files.wordpress.com/2009/06/pedoman_obat_bebas_dan_bebas_terbatas.pdf
Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras ... Hanya untuk obat luar Peringatan Jangan gunakan
obat ini kepada bayi prematur, ...

www2.pom.go.id
http://www2.pom.go.id/public/publikasi/kompendia/berkas_pdf/Info-Umum.pdf
berobat ke dokter atau pada Saat memperoleh Obat bebas atau Obat bebas terbatas di apotik perlu anda ... mengenai cara
kerja Obat, indikasi, aturan pakai, peringatan ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas
http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/5/jhptump-a-wiludwisep-233-2-babii.pdf
2. Obat Bebas Terbatas (obat daftar W (Warschuwing = peringatan) Obat bebas terbatas yaitu obat keras dengan batasan
jumlah dan kadar isi

www.jdih.setjen.kemendagri.go.id
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_BANJAR%20BARU_3_2002.doc
Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter dan harus memperhatikan
tanda peringatan .

daftar obat essensial nasional (doen) - Universitas Sumatera ...
http://ocw.usu.ac.id/course/download/1110000142-family-medicine/fmd175_slide_daftar_obat_essensial_nasional.pdf
Obat Bebas Terbatas Obat bebas terbatas adalah obat –obat ... disertai dengan tanda peringatan. 3. APOTIK PP No 25 tahun
1980 tantang perubahan atas PP

Bebas dan Obat Bebas Terbatas . Penelitian ini dilaksanakan ...
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23428/1/Appendix.pdf
Bebas dan Obat Bebas Terbatas. Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka ... peringatan dari obat bebas terbatas Pertanyaan
7 . Frequency Percent Valid Percent

www.bphn.go.id
http://www.bphn.go.id/data/documents/92pp078.doc

Obat bebas terbatas, ... obat bebas terbatas diberi tanda peringatan khusus misalnya "jangan diberikan pada ayam yang
sedang bertelur". huruf c .

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
http://husinrm.files.wordpress.com/2008/06/keputusan-menteri-kesehatanttg-pedoman-periklanan-sediaan-farmasi.doc
... OBAT BEBAS, OBAT TRADISIONAL ... undangnan yang berlakku tergolong dalam obat bebas atau obat bebas terbatas, ...
Obat harus mencantumkan spot peringatan ...

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Obat 2.1.1. Pengertian Obat
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27518/4/Chapter%20II.pdf
1. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas . ... = peringatan), yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di
apotek, tanpa resep dokter, ...

InfoPOM - Perpustakaan BPOM
http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/Buletin%20Info%20POM/0604.pdf
dari obat bebas terbatas adalah obat flu, ... Selain tanda khusus obat bebas terbatas, terdapat pula tanda peringatan. Tanda
peringatan ini diberikan karena hanya dengan
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