
 
Azithromycin merupakan obat anti-
bakteri yang digunakan untuk menga-
tasi penyakit infeksi saluran pernafa-
san , infeksi pada telinga (otitis me-
dia), infeksi kulit, dan infeksi pada or-
gan genital.   

Beritahu pada dokter apabila setelah 
penggunaan azithromycin  muncul 
reaksi alergi/gatal pada kulit, 
kemerahan, sesak nafas, mempunyai 
riwayat gangguan liver/hati. 
 
 

 
 

Bentuk sediaan: 
 Tablet 
 Kapsul 
 Suspensi 

Apa itu Azithromycin ? 

 

 Azithromycin tablet , suspensi, kapsul 
digunakan sesuai dengan petunjuk dok-
ter.  

 Azithromycin kapsul dan kaplet dikon-
sumsi dengan cara ditelan 
menggunakan air minum, sedangkan 
suspensi sebelum digunakan harus 
dikocok terlebih dahulu kemudian  
diminum sesuai takaran menggunakan 
air.  

 Gunakan sendok takar/pipet teets un-
tuk  mengukur dosisnya 

 Azithromycin diminum pada saat perut 
kosong yaitu 30 menit sebelum makan. 

 Hindari minum antasida dalam waktu 1 
jam sebelum atau 2 jam sesudah mi-
num Azithromycin. 

 Sebaiknya gunakan Azithromycin pada 
waktu yang sama setiap harinya dan   
untuk meningkatkan manfaatnya maka 
hindari melewatkan dosis atau lupa mi-
num 

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

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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 Efek samping berat: Mual muntah, 
nyeri perut , diare. 

 Efek samping ringan: rasa 
gemetar,  tanda-tanda alergi, ane-
mia,  nafsu makan hilang, konsti-
pasi, Vertigo. 

 
 

Bila menggunakan secara bersamaan, 
konsultasikan kepada dokter. 

  

 

 

Bagaimana Cara Tepat  
Menyimpan Azithromycin? 

 

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.  

Cara mendapatkan Azithromycin 
Hubungi dan Konsultasikan dengan dokter 

atau apoteker 

EFEK SAMPING 

AZITHROMYCIN 

HUBUNGI DOKTER BILA ADA 

GEJALA EFEK SAMPING 
Interaksi Obat Azithromycin 

Azithromycin dapat berinteraksi 
dengan obat: 
Warfarin, pimozide, fondaparinux, 
enoxaparin, heparin, ondansetron, 
amiodarone.  
 

Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Penyimpa-
nannya dapat dikotak atau lemari 
obat atau jika tidak tersedia dapat 
disimpan di dalam toples bekas 
yang kosong, bersih dan kering. 
Kaplet dan kapsul disimpan pada 
suhu 150-300 C  
Suspensi disimpan pada suhu 150-
300 C  
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