
 Antibiotik adalah obat yang dapat 
membunuh bakteri.  

 

 Amoxicillin merupakan antibiotik 
golongan penisilin.  

 Antibiotik ini biasanya digunakan untuk 
mengobati infeksi yang disebabkan oleh 
bakteri seperti bronkitis, pneumoni, 
gonorrhea, dan infeksi pada telinga, 
hidung, tenggorokan, saluran kemih dan 
kulit. Amoxicilin tidak bisa mengobati 
demam, flu, dan infeksi virus lainnya.  
 

Sebelum menggunakan amoxicilin, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap amoxicillin, penisillin, 
antibiotika golongan cephalosporin atau 
obat lainnya. 

Apa itu Antibiotik ? 

Apa Amoxicillin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Amoxicillin tersedia dalam bentuk 
kapsul, tablet, sirup suspensi, dan sirup 
drop untuk anak-anak.  

 Digunakan setiap 8 jam (3 x sehari) 
sebelum atau sesudah makan. 

 Sebaiknya gunakan amoxicillin pada 
waktu yang sama setiap harinya.   

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 Kocok  dahulu sirup dan drop sebelum 
digunakan.  

 Gunakan sendok takar / pipet tetes 
untuk mengukur dosisnya.   

 Tablet atau kapsul harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas penuh air. 

  

Gunakan amoxicillin sesuai anjuran dokter, 
meskipun kondisi anda sudah membaik. 
Jangan menghentikan penggunaan 
amoxicillin tanpa berkonsultasi ke dokter. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Amoxicillin  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Nyeri lambung 
 Muntah 
 Diare 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Ruam kulit yang berat 
 Rasa gatal dengan bintik merah dan 

bengkak 
 Kejang 
 Kulit dan mata berwarna kuning 
 Perdarahan pada gusi atau yang lainnya 
 Kulit tampak pucat 
 Rasa lelah yang berlebihan 
 
Amoxicillin juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Telpon dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Amoxicillin ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan kapsul dan tablet pada suhu kamar 
di tempat yang sejuk dan kering.  
Obat Amoxicillin suspensi dapat digunakan 
(stabil) sampai 14 hari pada suhu kamar  
atau di kulkas, jangan disimpan di freezer. 

 

 

 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan 
Amoxicillin bersamaan dengan obat ini: 

 Methotrexate 
 Warfarin 
 Alopurinol 
 Tetracyclin 
 Oxytetracyclin 
 Vaksin BCG  
 Vaksin Thypoid 

 

 

 
Cara mendapatkan Amoxicillin 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Amoxicillin ? 

Interaksi Amoxicillin 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, jika gejala penyakit tidak membaik 
setelah  menggunakan   obat   lebih   dari 
3 hari.  
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