
 

Enoxaparin merupakan  anti penggumpalan 
darah. Enoxaparin digunakan untuk anti-
penggumpalan pada kondisi angina tidak 
stabil, non STEMI dan STEMI. Terapi 
pencegahan dan terapi DVT (deep vein 
thrombosis). Enoxaparin bekerja mening-
katkan kecepatan penghambatan pada en-
zim dan faktor penggumapalan darah. 
 

Sebelum menggunakan enoxaparin, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami terapi tromboemboli 
pada anak, terapi tromboemboli vena sela-
ma kehamilan, antikoagulan selama percu-
taneous coronary intervention (PCI).  
 

Enoxaparin tersedia dalam bentuk injeksi 
dosis  20 mg/0,2 mL,  40mg/0,4mL, 
60mg/0,6mL. 

 

Bentuk Sediaan Enoxaparin 

Apa Enoxaparin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Injeksi enoxaparin diberikan oleh doker 

atau perawat melalui pembuluh darah 

yaitu secara subkutan. 

 

 Dosis enoxaparin sebagai anti-

penggumpalan darah yang diberikan 

sesuai dengan rekomendasi dokter. 

 

 Bila lupa segera berikan Enoxaparin 

yang terlupakan ketika ingat. Tetapi jika 

waktunya mendekati dosis berikutnya, 

lewati dosis tersebut, kemudian 

lanjutkan menggunakan obat sesuai 

jadwal berikutnya. 

 JANGAN memberikan enoxaparin dua 

dosis sekaligus. 

 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Enoxaparin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Iritasi pada tempat penyuntikan 
 Demam 
 Pusing 
 Nyeri 
 Diare 
 Perdararah 
 Kulit kemerahan 
 
Enoxaparin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Alergi 
 Gatal-gatal 
 Perdarahan otak 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Enoxaparin ? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan 
hewan peliharaan. Simpan injeksi enoxaparin 
pada suhu sejuk 15-25 C.  
 

 

.  

 

Enoxaparin dapat berinteraksi dengan obat
-obat: 

 Aspirin, Clopidogrel, Warfarin 
 Amobarbital; 
 Apixaban 
 Azithromycin 
 Cefazolin 
 Ceftriaxone 
 Cefuroxime 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Enoxaparin bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Enoxaparin ? 

Interaksi Enoxaparin 
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.  
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