
 Cefazolin merupakan antibiotik golon-

gan Cephalosporin golongan pertama yang 

digunakan untuk mengatasi infeksi pada 

saluran pernafasan, kulit, saluran kencing, 

saluran empedu, infeksi tulang dan sendi, 

Infeksi karena bakteri gram positif cocci 

(kecuali Enterococcus), bakteri gram negatif 

seperti E.Coli, Proteus, Klebsiella. 

 

  
 
 

Sebelum menggunakan Cefazolin beritahu 

dokter dan Apoteker jika Anda pernah 

mengalami reaksi alergi terhadap Cefazolin, 

golongan Cephalosporin, Penicilin atau obat 

lainnya. 

Apa itu Cefazolin ? 

 

 Sediaan Cefazolin berupa serbuk yang 

dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan 

diberikan secara suntikan melalui 

pembuluh darah 

 Cefazolin diberikan sesuai anjuran dokter 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang kurang dimengerti 

 Gunakan Cefazolin sesuai petunjuk 

aturan pakai yang tepat dan benar 

 

1. 500 mg 
2. 1 gram 

Bagaimana Cara Penggunaan 
yang Aman ? 
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Efek samping Cefazolin umumnya jarang ter-

jadi. Namun, konsultasikan ke Dokter apabi-

la mengalami gejala yang berat seperti :  

 Demam 

 Ruam pada kulit, gatal 

 Diare, mual, muntah, kram perut 

 Gatal pada vagina 

 Nyeri pada tempat injeksi 

 

Segera hubungi dokter bila Anda men-

galami masalah atau keluhan ketika 

menggunakan obat ini. 

Apa efek samping dari 
Cefazolin? 

  

Simpan obat dalam suhu 20-25°C, simpan 

dalam keadaan tertutup rapat dan jauhkan 

dari jangkauan anak-anak. Jangan menyim-

pan cefazolin yang sudah dilarutkan.  

 

 
Cefazolin dapat berinteraksi dengan : 

 vaksin tifoid 

 Warfarin 

 Probenecid 

Apabila menggunakan obat-obat tersebut 

secara bersamaan, konsultasikan dengan 

dokter. 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Cefazolin ? 

Interaksi Cefazolin dengan 

 

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 

Cefazolin harus  

dengan Resep Dokter 
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