
 Chloramphenicol kapsul dan sirup 

sebaiknya digunakan 1 jam sebelum 

makan atau 2 jam sesudah makan.   

 Untuk salep kulit, salep mata, tetes 

mata dan tetes telinga, cara 

penggunaannya tanyakan kepada 

 Jangan lupa cuci tangan dulu 

 sebelum dan sesudah  

menggunakan obat 

CARA PENGGUNAAN 

Chloramphenicol merupakan salah satu 

jenis antibiotik yang bekerja dengan 

menghambat pertumbuhan bakteri dan 

berguna untuk pengobatan infeksi yang 

serius yang tidak bisa diobati dengan an-

tibiotik lain.  

Chloramphenicol tersedia dalam bentuk 

sediaan :  

1. Kapsul 250 mg dan 500 mg 

2. Sirup 125 mg / 5 mL 

3. Salep mata 1% 

4. Tetes mata 0,5% 

5. Tetes telinga 5%-10% 

6. Salep kulit 2% 

7. Injeksi 1 gram 
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INTERAKSI OBAT  

 Chloramphenicol dapat meningkatkan 
efek terapi phenytoin, barbiturate, 
methylprednisolon,sildenafil, simvastatin, 
voriconazole dan lain-lain.  

 Chloramphenicol dapat mengurangi efek 
terapi BCG, vitamin B6, vitamin B12, 
clopidogrel, serta vaksin typhoid. 

 Rifampisin, barbiturate dan phenytoin   
dapat menurunkan efek terapi chloram-
phenicol. 

WASPADA INTERAKSI OBAT 
 

Konsultasikan dengan dokter atau 
apoteker jika mendapat obat-obat 

tersebut 
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 PERHATIAN 
 
Sebelum menggunakan chloramphenicol :  

 Beritahu dokter dan apoteker apabila 
anda alergi terhadap chloramphenicol 
atau obat yang lain. 

 Beritahu dokter dan apoteker bila anda 
pernah mengalami efek samping yang 
berat akibat penggunaan chlorampheni-
col sebelumnya. 

 Beritahu dokter jika anda mengalami 
penyakit ginjal dan liver, atau defisiensi 
G-6-PD. 

 Beritahu pada dokter jika anda hamil, 
berencana hamil atau menyusui. 

 Jika anda akan dioperasi termasuk ope-
rasi gigi, beritahu dokter atau dokter gigi 
jika anda mendapat chloramphenicol in-
jeksi.  

 Beritahu dokter dan apoteker obat-obat 
resep ataupun obat bebas yang 
digunakan, termasuk vitamin, suplemen 
nutrisi, dan produk obat herbal.   

INTERAKSI OBAT 

PERHATIAN 
 

 Chloramphenicol injeksi dapat me-
nyebabkan Gray Syndrome pada bayi 
prematur dan bayi baru lahir.  
Gejala Gray Syndrome biasanya ter-
jadi setelah 3-4 hari pengobatan, 
dapat berupa : kembung, muntah,  
bibir dan kulit berwarna biru karena 
kekurangan oksigen dalam darah, 
tekanan darah menurun, kesulitan 
bernafas dan dapat menimbulkan ke-
matian. Jika pengobatan dihentikan 
sejak gejala awal terjadi, maka gejala 
tersebut bisa hilang dan bayinya bisa 
diselamatkan. Segera laporkan ke 
dokter jika mengalami gejala awal 
Gray Syndrome.  

 Chloramphenicol dapat menyebab-
kan penurunan jumlah komponen 
darah tertentu di dalam tubuh teruta-
ma pada penggunaan jangka panjang. 
Segera telpon dokter jika mengalami 
gejala sebagai berikut : kulit pucat; 
kelelahan yang berlebihan; sesak; 
pusing; denyut jantung cepat; 
perdarahan pada gusi ataupun 
perdarahan yang tidak biasanya; 
tanda-tanda infeksi seperti nyeri 
tenggorokan, demam, batuk dan 
menggigil. 

Chloramphenicol dapat menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Mual, muntah, diare, sariawan pa-

da mulut dan lidah, sakit kepala, 
depresi dan confusion. 

 
Beberapa efek samping dapat serius. 
Jika mengalami gejala di bawah ini 
segera telpon dokter : 
 Kemerahan, gatal, bengkak pada 

kulit. 
 Bengkak pada wajah, tenggorokan , 

lidah, bibir, mata , tangan, kaki, 
lutut, dan kaki bagian bawah. 

 Suara parau / sesak. 
 Kesulitan menelan atau bernafas. 
 Diare  berupa cairan atau mengan-

dung darah (dapat terjadi sampai 2 
bulan kemudian setelah pengobat-
an dihentikan). 

 Kram pada perut. 
 Nyeri pada otot atau lemas. 
 Banyak berkeringat. 
 Merasa kesemutan / kebas, nyeri 

atau geli pada tangan dan kaki. 
  Penglihatan mata tiba-tiba ber-

ubah. 
 Nyeri jika mata digerakkan.  
 

EFEK SAMPING  
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