
Cefotaxim merupakan antibiotik-

golongan sefalosporin generasi keti-

ga yang digunakan untuk mengatasi 

infeksi pada tulang, infeksi saluran 

reproduksi, infeksi pada perut bagi-

an dalam, infeksi meningitis, infeksi 

kulit dan infeksi saluran nafas.  
 

 

 

.Apabila anda pernah mengalami reaksi 

alergi terhadap antibiotik cefotaxim, atau 

golongan cephalosporin (ceftriaxone, 

cefazolin) dan golongan penicillin 

lainnya, harap sampaikan pada dokter 

atau  apoteker 

Apa itu Cefotaxim? 

 

 

 Sediaan Cefotaxim  berupa serbuk yang 

dilarutkan dalam pelarut yang sesuai 

dan diberikan secara suntikan injeksi 

melalui pembuluh darah atau injeksi 

melalui infus  oleh dokter atau perawat. 

 

 Dosis dan penggunaan cefotaxim 

digunakan sesuai rekomendasi yang 

diberikan dokter 

 

 Pemberian cefotaxim intravena bolus 

diberikan secara perlahan selama 3 sam-

pai 5 menit 

 

 Pemberian cefotaxim Untuk infus IV 

intermiten, diberikan lebih dari 20-30 

menit  

 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau 

apoteker apabila 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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PERHATIAN…!! 

Cefotaxim tidak dapat    
 mengatasi infeksi virus 

Dosis pada sediaan 

cefotaxim : 

 

1. 500mg 

2. 1 gram 

3. 2 gram 
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Cefotaxim mungkin menyebabkan efek 

samping. Beritahu dokter apabila 

mengalami gejala yang berat seperti : 

 Kulit kemerahan 

 Rasa nyeri pada lokasi penyuntikan 

 Mual dan muntah 

 Diare 

 

Ceftotaxim dapat menyebabkan efek 

samping yang jarang terjadi seperti: 

 Ruam kulit yang berat 

 Sakit kepala 

 Gatal-gatal  

 Anemia  

 

Apa efek samping dari 
Cefotaxim? 

Simpan obat pada suhu 15-30’C dalam 

keadaan tertutup rapat dan jauhkan dari  

cahaya matahari langsung dan hindarkan dari 

jangkauan anak-anak.  Jangan menyimpan 

cefotaxim yang sudah dilarutkan. 

 

 

Cefotaxim dapat berinteraksi 

dengan : 

    Aminoglikosida, probenecid, dan  

     vaksin typhoid. 
 

Konsultasikan pada dokter  

apabila menggunakan obat  

tersebut secara  

bersamaan  

 

 

Bagaimana Cara 
Tepat Menyimpan 

Interaksi Cefotaxim  
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.  SEGERA  
HUBUNGI  
DOKTER  

APABILA  ANDA 
MENGALAMI 
TANDA EFEK 

SAMPING  
DIATAS 

CEFOTAXIM  
HANYA DAPAT DIPEROLEH 

DENGAN RESEP DOKTER 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

