
 

Asam Zoledronat merupakan obat go-

longan bifosfonat yang digunakan un-

tuk mengatasi hiperkalsemia akibat 

keganasan, multiple myeloma, metas-

tase tumor ke tulang dan osteoporosi, 

atau mungkin diberikan dengan alasan 

lain, konsultasikan dengan dokter 

. 

Sebelum menggunakan asam 

zoledronat, beritahu dokter dan 

apoteker jika anda : 

-pernah mengalami reaksi alergi 

terhadap bifosfonat 

-mengalami gangguan ginjal 

Tersedia dalam bentuk injeksi 

4mg/5ml, 4mg/100ml dan 5mg/100ml 

Bentuk Sediaan  
Asam Zoledronat  

Apa Asam Zoledronat itu ? 

 Asam Zoledronat diinjeksikan me-

lalui pembuluh darah dan dilakukan 

oleh perawat atau dokter. 

 Asam Zoledronat sebanyak 4mg    

dilarutkan dalam NaCl 0,9% atau 

dekstrosa 5% sebanyak 100ml dan 

segera digunakan.. Ini diberikan 

sebagai infus ke dalam vena selama 

periode waktu tertentu. 

 Gunakan obat ini seperti yang 

diperintahkan oleh dokter Anda. Baca 

semua informasi yang diberikan 

kepada Anda. Ikuti semua instruksi 

dengan cermat. 

 Minumlah banyak cairan nonkafein 

kecuali diperintahkan untuk minum 

lebih sedikit oleh dokter Anda. 

 Menggunakan obat ini untuk 

kesehatan tulang: 

  Acetaminophen dapat diberikan 

untuk menurunkan demam dan 

menggigil. 

 Minumlah setidaknya 2 gelas cairan 

beberapa jam sebelum Anda 

mendapatkan obat ini. 

 Perlu dilakukan pengecekan medis 

secara rutin serta tes fungsi ginjal  

 Ikuti petunjuk dokter dan apoteker 

serta tanyakan apabila ada yang tidak 

dimengerti. 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Segera hubungi dokter anda, bila hal-hal diatas  ter-

jadi terus menerus dan mengganggu aktivitas! 

Apa efek samping dari  
Asam Zoledronat? 

  

 

Obat yang belum dilarutkan disimpan 

pada suhu 25OC. Obat yang sudah 

dilarutkan, segera digunakan dan jika 

ada sisa disimpan pada suhu 2-8OC. 

 

Asam Zoledronat dapat berinteraksi 

dengan obat-obat: 

 Hormon Paratiroid rekombinan 

 Aminoglikosida 

 Furosemid 

 Talidomit 

 Kelasi besi (deferasirox) 

 

 

Konsultasikan pada dokter bila 

menggunakan Asam Zoledronat 

bersamaan dengan obat-obat tersebut. 
 

 

 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Asam Zoledronat ? 

Interaksi Asam Zoledronat 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.  

Efek samping  yang sering terjadi karena 

penggunaan Asam Zoledronat adalah sebagai 

berikut: 

Efek samping Cara mengatasi 

Mual dan muntah  Makan sedikit namun ser-

ing 

 Makan makanan yang tid-

ak mengandung banyak 

air, seperti cracker dan se-

real kering di pagi hari 

 Menghindari bau yang 

kuat dan menyengat 

Demam Mengompres dahi dengan air 

dingin 

Kulit kemerahan dan 

gatal 

 Menggunakan pakaian 

yang  tidak menyebabkan 

iritasi 

 Mandi dengan sabun yang 

lembut 

 Menggunakan sunscreen 

atau pakaian yang 

melindungi dari sinar ma-

tahari 

Diare Makan dan minum sedikit-

sedikit namun sering 

Kelelahan Mengurangi aktivitas fisik 

Konstipasi Makanlah makanan yang  

tinggi serat seperti buah dan 

sayur 
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