
ALTEPLASE merupakan Aktivator 

Plasminogen tipe Tissue Recombinant ber-
fungsi untuk mencegah pembekuan darah 
dan bekerja dengan cara memecah bekuan 

darah yang ada dalam pembuluh darah.  

Bekuan darah ini dapat menyebabkan 

kurangnya suplai oksigen ke jaringan dan 

menyebabkan nekrosis yang berujung pada 

morbiditas dan bahkan kematian yaitu  

serangan jantung dan stroke,  untuk 

membersihkan bekuan dari kateter, atau 

mungkin untuk alasan lain, konsultasikan 

dengan dokter 
 

Sebelum menggunakan ALTEPLASE, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
memiliki riwayat hipertensi tak terkontrol, 
memiliki alergi terhadap obat-obatan, ma-

kanan, serta pasien dengan gangguan 
fungsi hati. 
 
 
 
 

 

Bentuk Sediaan ALTEPLASE 

Apa ALTEPLASE itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Sebelum Anda menggunakan 
Alteplase, baca dan pahami 
aturan pakai yang tertera pada 
kemasan atau sesuai dengan 
petunjuk dokter. 

 Obat suntik Alteplase biasanya 
diberikan oleh dokter/ perawat  

 melalui pembuluh darah.  
 Alteplase injeksi 50 mg  

direkonstitusi menggunakan 50 
mL  air steril untuk injeksi .  

 Dosis ALTEPASE  sebagai anti 
penggumpalan darah  yang 
diberikan sesuai dengan rek-
omendasi dokter. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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ALTEPASE mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Pendarahan  
 Stroke  
 Kejang  

 
ALTEPASE dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Mual 
 muntah 
 demam 
 Reaksi salergi 
 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
ALTEPLASE? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Penyimpanan obat suntik pada suhu ≤30 ° C 

terhindar dari cahaya matahari . Obat suntik 
ALTEPLASE yang telah direkonstitusi harus 
digunakan dalam waktu 8 jam pada suhu  
ruangan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ALTEPLASE dapat berinteraksi dengan  
obat-obat seperti: 
 Warfarin 
 Aspirin  
 Abciximab  
 Captopril  
 Dypiridamole  
 Heparin  
 ISDN 
 Natrium pentosan polisulfat 
 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan ALTEPLASE bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 
ALTEPLASE ? 

Interaksi ALTEPLASE 
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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