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Jangan Batuk Berdahak Jauhkan yang Dekat  

 
Keluarga Bisolvon Kalahkan Batuk Berdahak di Masa Pancaroba Ini 

 

 Saat musim pancaroba, cuaca yang berubah akan mengubah tekanan udara, suhu, serta 
komposisi udara. Hal ini akan menciptakan kondisi yang sesuai untuk tempat 
berkembangnya kuman dan virus di sekitar kita.1 

 Berdasarkan data penelitian, 1 dari 3 orang mengalami batuk dalam 3 bulan terakhir2 dan 
batuk merupakan penyakit yang paling sering terjadi saat masa pancaroba.3  

 Bisolvon hadir sebagai solusi batuk4,5,6,7 yang dapat diandalkan untuk kalahkan batuk 
berdahak sehingga keluarga Indonesia dapat kembali beraktivitas dan dekat dengan orang 
sekitarnya. 

 
Jakarta, 19 Februari 2019 –  Batuk merupakan masalah umum dan merupakan penyakit yang paling 
sering terjadi pada masa pancaroba. Bahkan berdasarkan data, 1 dari 3 orang mengalami batuk dalam 
3 bulan terakhir2. Sebagai respons akan kondisi tersebut, sebagai salah satu  brand yang telah 
dipercaya mengalahkan batuk berdahak di Indonesia selama lebih dari 45 tahun8, Bisolvon 
mengadakan kegiatan konferensi pers di Kemang 89 Eatery untuk memberikan pengetahuan kepada 
publik mengenai solusi efektif dan praktis untuk mengatasi batuk berdahak khususnya di musim 
pancaroba.  
 
Dr. Riana Nirmala Wijaya, Sanofi Medical Expert menjelaskan, “Musim pancaroba adalah peralihan 
dua musim utama di negara tropis, yaitu antar musim hujan dan kemarau.. Perubahan cuaca dan 
temperatur pada masa pancaroba akan memengaruhi daya tahan tubuh, sebab tubuh kita akan 
otomatis bekerja keras untuk dapat menyesuaikan diri dengan temperatur yang ada di sekitarnya. 
Pada saat inilah, sistem imunitas atau daya tahan tubuh terhadap penyakit (virus) menjadi berkurang. 
Akhirnya, pada musim ini tidak heran jika banyak orang yang terserang penyakit. Hal ini erat kaitannya 
dengan gangguan kesehatan seperti batuk, flu, dan ISPA” .1,3 
 
Selama masa pancaroba, batuk akibat cuaca yang tidak menentu adalah penyakit yang patut 
diwaspadai sebab pada situasi tertentu akan menyebabkan Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 
Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, 25 persen penduduk Indonesia menderita ISPA. Hal ini pun 
menunjukan bahwa angka penderita ISPA di Indonesia masih tinggi9. “Untuk itu, Kami mengimbau 
keluarga di Indonesia untuk senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga terutama selama masa 
pancaroba berlangsung. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Bisolvon untuk 
meningkatkan kualitas kesehatan keluarga Indonesia.” Ujar Mega Valentia, Brand Manager 
Consumer Healthcare Sanofi Indonesia. 
 
Berdasarkan penelitian, jika batuk tidak segera diatasi, maka penderita batuk akan menjauhkan diri 
dari sekitarnya2. Pada kesempatan yang sama, Nirina Zubir, Selebriti & Healthy Family Influencer 
mengatakan “Jika batuk berdahak menyerang, maka hal ini mempengaruhi kedekatan saya dengan 
orang lain. Ketika saya memakai masker, maka saya seperti pembawa virus bagi orang lain. Tentunya 
hal ini menyulitkan saya dalam beraktivitas karena saya menjauhkan diri dari orang terdekat.  Saya 
menjadi kehilangan momen berharga keluarga dan juga tidak maksimal di pekerjaan. Belum lagi, saya 
juga bisa batal menghadiri acara dengan teman karena khawatir batuk saya akan mengganggu 
mereka. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk mengatasi batuk berdahak segera. Dengan Bisolvon, 
saya dapat mengalahkan batuk berdahak sehingga  dapat kembali aktif dan menikmati waktu bersama 
orang-orang sekitar saya”. 
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Tentunya  komitmen Bisolvon tidak hanya berhenti disini saja. Untuk semakin meningkatkan 
kesadaran publik dalam mengatasi masalah batuk di masa pancaroba, Bisolvon juga melakukan 
serangkaian kegiatan dengan konsumen melalui roadshow edukasi ke tiga kota besar di Indonesia 
yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya selama bulan Januari-Februari 2019. Selama acara berlangsung, 
Bisolvon mengajak keluarga-keluarga di Indonesia untuk melawan batuk, terutama batuk berdahak 
dengan memberikan pengetahuan mengenai solusi efektif dan praktis untuk mengatasi batuk 
berdahak khususnya saat masa pancaroba. Tidak hanya itu, disana juga akan diadakan berbagai 
macam kegiatan menyenangkan dalam bentuk permainan dan kuis yang akan membuat keluarga lebih 
kompak lagi dalam menghadapi batuk di pancaroba. 
 
“Sebagai brand terpercaya mengalahkan batuk berdahak di Indonesia selama lebih dari 45 tahun8, 
Bisolvon hadir sebagai solusi batuk untuk kalahkan batuk berdahak, SEKARANG!. Selain itu, produk 
Bisolvon memiliki rangkaian yang lengkap mulai dari anak hingga dewasa serta varian yang lengkap 
(Sirup, tablet, Solution larutan tetes/drop)4,5,6,7. Tersedia Bisolvon Extra, sirup obat batuk dengan 2 
aksi mengencerkan dan mengeluarkan dahak4; Bisolvon Kids varian khusus anak dengan rasa stroberi5, 
Bisolvon Solution formula bebas gula sehingga cocok untuk penderita Diabetes6, serta Bisolvon tablet, 
kemasan praktis kalahkan batuk berdahak.7”, tutup Mega. 
 
Untuk memenuhi kebutuhkan konsumen, Bisolvon hadir di apotek terdekat, Indomaret, Alfamart, 
Alfamidi, Kimia Farma, Lion Superindo, Guardian, Watson, Viva Generik, Carrefour Transmart, dan 
supermarket tertentu terdekat di kota Anda. #JanganBatukBerdahakJauhkanYangDekat 
 

-Selesai- 
 
 
Tentang Sanofi 

 
Sanofi didedikasikan untuk membantu manusia dalam menghadapi permasalahan kesehatan. Kami adalah perusahaan 
biofarmasi global yang fokus pada kesehatan manusia. Kami mencegah penyakit dengan vaksin serta menyediakan 
perawatan inovatif untuk mengatasi rasa sakit dan meringankan penderitaan. Kami berdiri bersama orang-orang yang 
mengidap penyakit langka dan jutaan lainnya yang menderita kondisi kronis jangka panjang.  
 
Bersama lebih dari 100 ribu karyawan di 100 negara, Sanofi mengubah inovasi ilmiah menjadi solusi perawatan kesehatan di 
seluruh dunia. 
 
Sanofi, Empowering Life. 

 
Unit Bisnis Consumer Healthcare secara Global memberikan kontribusi nilai penjualan sebesar 4,8 miliar EUR pada tahun 
2017. Sanofi Consumer Healthcare merupakan satu dari tiga organisasi terbesar di pasar Consumer Healthcare dan berfokus 
pada kebutuhan konsumen, solusi inovatif untuk perawatan diri/ self-care yang terbagi menjadi 4 kategori utama, yakni: 
Batuk & Pilek dan Alergi, Nyeri, Kesehatan Pencernaan, dan Kesehatan Nutrisi. 
 
 
 
Tentang Bisolvon 
 
Selama lebih dari 45 tahun di Indonesia, Bisolvon telah teruji secara klinis dan  dipercaya di mengalahkan batuk berdahak. 

Rangkaian produk Bisolvon tersedia dari mulai anak hingga dewasa. Serta varian yang lengkap (Sirup, tablet, Solution larutan 

tetes/drop) untuk kalahkan batuk berdahak, yaitu: 

 

 

 

 

 

 



SIARAN PERS 
                                           
1. Bisolvon Extra 

Bisolvon Extra dengan  2 aksi kalahkan batuk dengan Bromhexine yang mengencerkan dahak dan Guaifenesin 

untuk pengeluaran dahak, dapat digunakan sejak usia 2 tahun dan tidak menyebabkan  

kantuk. Tersedia dalam kemasan  60 dan 125 ml4 

 
 

2. Bisolvon Kids 

Bisolvon Kids merupakan sediaan Bisolvon dengan rasa strawberry cocok untuk anak-anak sejak usia 2 tahun. 
Tersedia dalam kemasan 60 ml5 

 

 

          
 

3. Bisolvon Solution 
Sediaan Bisolvon yang bebas gula, cocok untuk pasien Diabetes dan anak-anak. Tersedia dalam kemasan 50 ml6. 

 
 

           
 
 
 
 
 



SIARAN PERS 
                                           

 
 

4. Bisolvon Tablet 
 

Bisolvon Tablet Sediaan praktis Bisolvon untuk batuk berdahak. Tersedia dalam kemasan 4’s dan 10’s7. 
 

 
 
 
 

 
 
Kontak Anda 
 
Sharon Loreta Olich  
Country Communications and CSR Head  
Telephone: +62 858 1124 7283  
Email         : Sharon.Olich@sanofi.com 
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