
Amikasin merupakan obat antibiotik 
golongan aminoglikosida yang digunakan 
untuk mengatasi infeksi bakteri  gram 
positif dan gram negatif. 
Amikasin  digunakan untuk infeksi serius 
seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi 
tulang sedndi, infeksi kulit, infeksi pada luka 
bakar, infeksi intraabdominal  dan infeksi 
saluran kemih. 
 

 Neurotoksik (kerusakan ginjal) dan 
ototoksik (gangguan pendengaran) pada 
penggunaan jangka panjang. 

 Bagi ibu hamil penggunaan amikasin  jika 
ada anjuran dokter. 

 Bagi ibu menyusui sebaiknya tidak 
menggunakan amikasin . 

 Hindari penggunaan  obat secara 
bersamaan  dengan obat neurotoksik dan 
nefrotoksik termasuk aminoglikosida. 

Amikacin tersedia dalam bentuk (obat 
suntik): 

 
 
 
 

Bentuk Sediaan Amikacin Apa Amikasin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 

 

 injeksi 1 g/4 ml 
 Injeksi 250 mg/2 ml 
 Injeksi 500 mg/2 ml 

 

 

 Penggunaan obat amikacin secara 

injeksi harus  diberikan oleh dokter/

perawat. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 

apoteker atau periksa label untuk 

mengetahui instruksi dosis Amikasin 

yang tepat.  

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 Selama penggunaan Amikacin pastikan  

anda meminum air putih yang banyak 

agar terhindar dari resiko rehidrasi. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Amikacin dapat menyebabkan efek 
samping pada penggunaan jangka 
panjang , dengan gejala berat seperti : 
 Kerusakan ginjal (nefrotoksik) 
 Gangguan pendengaran (ototoksik) 
 Gangguan syaraf (neurotoksik).  
 
Amikasin juga dapat menyebabkan efek 
samping dengan gejala ringan seperti : 
 Mual atau muntah  
 Nyeri perut 
 Nyeri atau iritasi didaerah sekitar 

injeksi. 
 Diare 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 

Amikacin ? 

 Simpan obat dalam kemasannya, 

tertutup rapat dan jauhkan dari 

jangkauan anak-anak.  

 Amikacin injeksi dapat disimpan pada 

suhu kamar (25-30 oC) 

 Setelah diencerkan atau dibuka 

Amikacin injeksi stabil 24 jam pada 

suhu kamar dan 2 hari pada lemari 

pendingin.   

 

 

Amikacin dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Aminoglikosida  
 Amphothericin B 
 Bacitracin  
 Chepalosphorin 
 Cisplatin 
 Colistin 
 Cyclosporin 
 Diuretik (furosemid 

atau asam etracrynik). 
 NSAID (ibuprofen) 
 Paromomycin 
 Polimyxin B 
 Vancomycin 
 Atau Viomycin 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Paracetamol bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Amikacin ? 

Interaksi Amikacin 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,  
ika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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