
 Eritropoietin merupakan obat yang mem-
bantu tubuh untuk memproduksi sel darah 
merah. Digunakan untuk terapi anemia pa-
da pasien dengan penyakit ginjal, terapi 
kanker, gangguan darah dan penyebab lain 
seperti obat yang dapat menyebabkan ane-
mia. 

 
 

Sebelum menggunakan eritropoietin, berita-
hu dokter dan apoteker jika anda mempu-
nyai alergi pada eritropoietin atau albumin 
atau obat lain atau ketika anda mengalami 
alergi saat penggunaan eritropoietin atau 
sedang menggunakan 
obat lain. Gejala alergi 
dapat berupa bengkak 
wajah/mata/bibir, kesu-
litan napas, atau gatal/
ruam kulit. 

Eritropoietin tersedia dalam bentuk cairan  
injeksi dengan kekuatan units/mL (2000, 
4000, 6000, 10000 UI/mL) 

Apa itu Eritropoietin? 

 

 Obat ini diberikan 
sesuai petunjuk dokter 
dan disuntikkan oleh 
perawat 

 Muncubit kulit yang 
akan disuntikkan 
dengan jari/ibu jari 

 Suntikkan pada lipatan. Tekan suntik dan 
tahan selama 3-5 detik 

 Membuang jarum suntik yang digunakan 
dalam wadah untuk menghindari kecel-
akaan 

 
Penggunaan eritropoietin dengan merotasi 
(perpindahan) daerah penyuntikan. Jika lu-
pa , suntikkan saat ingat. Namun, jika sudah 
mendekati waktu suntikan berikutnya jan-
gan menggunakan dua kali dosis. Suntikkan 
yang terlupakan  tidak diperhitungkan 
(jangan di double). 

 

Bagaimana cara penggunaan  
Eritropoietin? 
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Eritropoietin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila terjadi 
gejala yang berat seperti: 
 Nyeri perut 
 Mual 
 Diare 
 Sakit kepala 
 Rasa lelah 
 Kemerahan, memar, nyeri pada tempat 

suntikkan 
 
Eritropoietin juga menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti : 
 Nyeri dada 
 Bengkak 
 Gangguan penglihatan 
 Sesak napas 
 Nyeri tulang 
 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Eritropoietin? 

  

 Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.    
Disimpan dalam lemari pendingin pada su-
hu 2-8oC bukan dalam freezer. Pastikan 
larutan jernih sebelum digunakan. Jangan 
dikocok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eritriopoeitin dapat berinteraksi dengan 
dichlorphenamide dan methyltestosterone,  
bila menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter 

. 
 

 
Cara mendapatkan Eritropoietin 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Eritropoietin? 

Interaksi Eritripoietin dengan 
obat lain 
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Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 
di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

