
Cefoperazone merupakan antibiotik 
golongan Cephalosporin generasi 3 yang 
digunakan untuk mengatasi infeksi karena 
bakteri seperti  infeksi saluran pernafasan 
atas dan bawah, infeksi saluran kemih atas 
dan bawah, sakit didaerah perut, infeksi   
kulit dan jaringan lunak.  Sulbaktam ber-
peran mencegah kerusakan penicillin dan 
sefalosporin oleh organisme  yang resisten. 
Cefoperazone — sulbaktam tidak dapat 
mengatasi demam, flu, atau infeksi virus. 

Sebelum menggunakan Cefoperazone —
Sulbaktam beritahu dokter dan apoteker 
jika anda pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap Cefaperazone, sulbaktam, 
antibiotika golongan Cephalosporin, 
Penicillin, atau obat lainnya.  

Bentuk  sediaan injeksi dalam vial  serbuk 
kering  1  g dan 1,5 g 

Apa itu Cefoperazone—
Sulbaktam? 

 

 

 Sediaan Cefaperazone —
Sulbaktam berupa serbuk 
yang dilarutkan dalam 
pelarut yang sesuai dan 
diberikan secara suntikan 
melalui pembuluh darah 
oleh dokter atau 
perawat. 

 Cefaperazone — Sulbaktam diilarutkan 
menggunakan air untuk injeksi,  larutan 
natrium klorida, atau dextosa 5%. 

 Cefaperazone — Sulbaktam diberikan 
sesuai aturan dokter. 

 Sebaiknya gunakan Cefaperazone — 
Sulbaktam pada waktu yang sama 
setiap harinya. 

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

 
Gunakan Cefaperazone — Sulbaktam sesuai 
petunjuk aturan pakai yang tepat dan benar. 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

TAHUN 2022 

Cefoperazone-

Sulbaktam 

Perhatian :  

Bentuk Sediaan:  

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/81 



 
 
Cefoperazone - Sulbaktam mungkin 
menyebabkan efek samping. Beritahu 
dokter apabila mengalami gejala yang 
berat seperti : 
 Nyeri, kaku, dan panas 

pada tempat penyuntikkan 
Cefoperazone - Sulbaktam. 

 Kulit menjadi pucat, 
lemah, atau sesak ketika 
aktivitas berat. 

 Diare. 

 
Cefaperazone - Sulbaktam dapat 
menyebabkan efek samping yang jarang 
terjadi seperti: 
 Ruam kulit yang berat. 
 Buang air besar encer, kram perut, atau 

demam selama pemberian obat. 
 Kejang. 
 Diare, mual, dan muntah 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Cefoperazone - Sul 

baktam? 

  

 
Simpan obat dalam keadaan tertutup rapat 
dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.  

 
Sebelum dilarutkan: Simpan dibawah 25 ° C.  
Setelah dilarutkan stabil selama 7 hari pada 
2-8 ° C dan selama 24 jam pada 8-25 ° C.  
 

 

 

 
Cefoperazone — sulbaktam  dapat 
berinteraksi dengan : 

 Obat golongan aminoglikosida, seperti 
steptomisin, amikasin, gentamisin dll 

 Warfarin dan Heparin  
 
bila menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter. 

 

 
Cara mendapatkan  

Cefaperazone — Sulbaktam 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Cefoperazone—

Sulbaktam? 

Interaksi Cefoperazone-
Sulbaktam 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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