
Clindamycin merupakan antibiotik golongan 

Lincomisin yang efektif menyembuhkan 

penyakit akibat infeksi bakteri pada paru, 

kulit organ reproduktif dan organ dalam 

tubuh manusia. Tapi perlu diperhatikan 

Clindamycin tidak dapat mengobati penya-

kit karena infeksi virus seperti flu.  

Clindamycin beredar dalam bentuk sediaan 

kapsul dan salep topikal.  Bentuk sediaan 

topikal  salep diinkasikan untuk pengobatan 

jerawat pada kulit akibat infeksi bakteri. 

 

 

Sebelum menggunakan Clindamycin 

beritauhu dokter atau farmasis  : 

 Jika anda alergi terhadap clindamycin, 

lincomycin atau obat lain dan apabila 

menggunakan clindamycin kapsul berita-

hu dokter bila anda alergi terhadap aspi-

rin atau taertrazine. 

 Jika anda berencana hamil, sedang hamil 

atau sedang menyusui  

 Jika anda memiliki riwayat penyakit 

alergi, eczema, penyakit ginjal atau liver. 

 

Apa itu Clindamycin ? 

 C l i n d a m y c i n 

tersedia dalam sedi-

aan kapsul. Ikuti pe-

tunjuk resep secara 

s e k s a m a  d a n 

mintalah penjelasan 

ke dokter atau farmasis bila ada 

bagian yang tidak mengerti.  

 Apabila sediaan berupa salep 

topikal, oleskan tipis gel pada ba-

gian kulit yang berjerawat 

 Gunakan segelas air penuh untuk 

meminum kapsul clindamycin agar 

tidak mengiritasi tengggorokan an-

da sebelum makan  

 Untuk sediaan salep topikal, 

gunakan     hanya pada kulit 

bukan pada mulut, hidung atau 

mata.  

 Cuci tangan dengan sabun sebe-

lum dan sesudah mengoleskan gel 

Clindamycin. Oleskan secara tipis 

pada kulit yang terinfeksi. 
 

Bagaimana cara penggunaan 

yang aman ? 
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Berikut ini adalah beberapa efek 

samping yang mungkin terjadi 

setelah penggunaan Clindamycin :  
 

 

 Efek Samping Berat 

 Diare,, Mual Mutah,  Penyakit Kuning, 

 Neutropenia,  Eosinoplia, Aggranulosi

 tosis, Trom bositopenia, Shock Ana

 filaksis, Steven  J o h n s o n  S y n

 drome. 

 Efek Samping Ringan  

 Kemerahan Kulit dan  Nyeri. 

 

 Apabila terjadi efek samping obat 

yang beat seperti yang tertera di atas, 

segera hubungi dokter atau apoteker. 

 

 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 

rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-

anak. Simpan obat pada suhu ruang (<30oC) 

di tempat yang sejuk dan kering. Penyim-

panan dapat di kotak / lemari obat atau jika 

tidak tersedia dapat disimpan di dalam top-

les bekas yang kosong, bersih dan kering.  

Jauhkan dari jangkauan anak-anak.  

. Clindamycin oral dapat berinteraksi 

dengan :  

 Digoxin 

 Obat KB : Estradiol, Esterogen, Ethinyl Estra-

diol,  

 Warfarin,  

 Eritromisin,  

 Asam Pantotenat,  

 Biotin Piridoksin, Tiamin,  

 Vaksin (BCG, Tifus dan Cholera) 

Bila menggunakan bersamaan, konsultasikan 

dengan dokter. 

Bagaimana Cara Tepat 

Menyimpan Clindamycin ? 
Interaksi Clindamycin 

dengan 
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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.  Cara mendapatkan Clindamycin, 
Hubungi dan Konsultasikan dengan dokter 

atau apoteker 

Apa efek samping dari 

Clindamycin ? 
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