
 Ceftazidime merupakan antibiotik 
golongan Cephalosporin generasi III yang 
digunakan untuk mengatasi infeksi karena 
bakteri seperti meningitis, pneumonia, in-
feksi tulang dan sendi, infeksi saluran 
kemih, infeksi kulit, dan infeksi intra abdo-
men. 
 Ceftazidime tidak bisa digunakan un-
tuk mengatasi infeksi akibat virus seperti 
gejala influenza. 

 
Jangan gunakan ceftazidim bila: 
 Pernah mengalami reaksi alergi ter-

hadap ceftazidim dan antibioitk golon-
gan cephalosporin 

 Sedang menggunakan kloramfenikol 
 
Sebelum menggunakan ceftazidime, hub-
ungi dokter atau apoteker bila mengalami 
kondisi sebagai berikut: 
 Sedang hamil, merencanakan  kehami-

lan, atau sedang menyusui. 
 Memiliki alergi terhadap obat-obatan 

dan makanan tertenntu. 
 Memiliki riwayat alergi terhadap anti-

biotik penicillin atau beta laktam. 
 Memiliki gangguan ginjal atau liver. 

Apa itu Ceftazidime? 

 
 Ceftazidime tersedia dalam bentuk ser-

buk injeksi 1 gram dalam vial. 
 Diberikan secara parenteral intravena 

atau intramuscular oleh petugas medis. 
 Setelah vial dibuka, obat harus segera 

digunakan. 
 Sebelum disuntikkan, ceftazidime 

dilarutkan dengan pelarut steril Water 
for Injection atau pelarut lain yang kom-
patibel. 

 Jangan digunakan apabila vial dalam 
keadaan retak atau rusak. 

 Gunakan Ceftazidime sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar. 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Ceftazidime mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila setelah 
pemberian ceftazidime, mengalami gejala 
yang berat seperti : 
 Diare 
 Nyeri perut  
 Pusing 
 Mual & muntah 
Gejala yang jarang terjadi: 
 Ruam kulit yang berat 
 Rasa gatal dengan bintik merah dan 

bengkak 
 Kesulitan dalam bernafas  
 Bengkak pada wajah, tenggorokan, lidah,  

dan bibir 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Ceftazidime? 

  

 Simpan vial yang belum dibuka dalam 
kemasan  kardus pada suhu dibawah 
25°C. 

 Setelah dilarutkan dalam Water for In-
jection steril, larutan Ceftazidim stabil 
selama 3 jam pada suhu  ruangan dan 
3 hari dalam lemari es. 

 Hindarkan dari jangkauan anak-anak. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceftazidime dapat berinteraksi dengan 
vaksin kolera, bila menggunakan 
bersamaan konsultasikan dengan dokter. 

 
 

 

Interaksi Ceftazidime 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.  

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ceftazidime ? 
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