
Sebelum menggunakan Ciprofloxasin, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
Ciprofloxasin, antibiotik golongan Quinolon 
atau obat lainnya, bila rutin mengonsumsi 
vitamin atau suplemen lainnya serta bila 
memiliki riwayat rematik, pasien dengan ri-
wayat penyakit ginjal. 

 

 Ciprofloxacin tersedia dalam bentuk tab-
let, injeksi, tetes mata, salep mata, dan te-
tes telinga. 

 Tablet, diminum setiap 12 jam (2 kali 
sehari) sesudah makan. Tablet harus dite-
lan utuh dan diminum dengan segelas air 
putih. Sebaiknya obat tidak diminum 
dengan susu, karena penyerapan obat akan 
terganggu. 

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat. 

 Tetes mata,  salep mata, dan tetes telingga 
penggunaan sesuai dengan petunjuk 
penggunaan obat. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. 
Kemudian dilanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya, JANGAN minum 
dua obat sekaligus 

 Sebaiknya gunakan Cirpofloxacin pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIPROFLOXACIN 

Perhatian :  

Ciprofloxacin merupakan antibiotik 
golongan Quinolon yang digunakan 
untuk mengatasi infeksi karena 
bakteri seperti infeksi saluran nafas, 
saluran kencing, saluran pencernaan. 

  
Ciprofloxacin tidak dapat mengatasi batuk, 

flu, atau infeksi virus 
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Ciprofloxacin  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Rasa tidak nyaman di perut 
 Pusing  
 Diare 
 fotosensitif 

 
Ciprofloxacin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Nyeri pada mata/telinga 
 Rasa terbakar  
 Kesulitan dalam bernafas  
 Ruam kulit 
 Bengkak atau nyeri pada sendi 
 

 

Apa efek samping dari 
Ciprofloxacin? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet, tetes mata, salep mata, dan 
tetes telinga pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering, jangan di simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  
Ciprofloxacin tetes mata, salep mata, dan te-
tes telingan dapat disimpat selam 30 setelah 
dibuka/sisa pemakaian awal. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cirpofloxacin dapat berinteaksi dengan vita-
min, suplemen yang mengandung besi atau 
zinc serta susu. Penggunaan obat Ciprofloxa-
cin sebaiknya diberi jarak 2 jam sebelum mi-
num vitamin, suplemen, susu atau 4 jam 
setelah minum vitamin, suplemen. 
 
Ciprofloxacin dapat berinteraksi dengan an-
tasida, warfarin, dan theophylline.  
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 

Cara mendapatkan Ciprofloxacin 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ciprofloxacin? 

Interaksi Ciprofloxacin 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.  
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