
Eritromisin merupakan obat antibiotika 
yang digunakan untuk mengatasi infeksi 
yang disebabkan oleh bakteri pada salu-
ran nafas, pneumonia, difteri, saluran 
kencing, dan infeksi pada kulit. Erythro-
mycin tidak dapat digunakan untuk 
mengatasi demam, flu, atau infeksi virus 
lainnya. 
 

Eritromisin tersedia dalam bentuk tablet, 
kapsul, tablet kunyah, dulcet (serbuk in-
jeksi), gel, sirup kering, dan drop untuk 
anak-anak. 
 

 
Sebelum menggunakan eritromisin, 
beritahu dokter dan apoteker jika  
 Anda pernah mengalami reaksi alergi 

terhadap penggunaan erythromycin 
atau obat lainnya. 

 Anda sedang dalam keadaan hamil 
atau menyusui. 

 

Apa itu Eritromisin? 
Apa kegunaannya? 

 
 Gunakan eritromisin sesuai dengan 

petunjuk dokter dan apoteker 
 Eritomisin sebaiknya diminum dengan 

waktu yang sama dan diminum setelah 
makan 

 Kocok dahulu untuk sediaan 
eritromisin sirup kering yang sudah 
direkonstitusi dengan air 

 Gunakan sendok takar atau pipet 
terukur untuk mengukur dosis 

 Tablet atau kapsul harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas penuh 
air 

 Ikuti petunjuk yang tertera pada etiket, 
dan tanyakan kepada apoteker atau 
dokter apabila ada yang tidak di-
mengerti 

Apabila lupa minum obat segera minum 
erythromycin begitu Anda ingat.apabila 
mendekati waktu minum obat beri-
kutnya, maka tidak perlu diganti dan mi-
num obat seperti jadwal biasa.  
Hindari penggunaan ganda untuk 
mengatasi lupa minum obat  

Bagaimana cara penggunaan yang 
tepat? 
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Efek samping yang umum terjadi: 

 Rasa tidak nyaman pada perut 
 Mual 
 Muntah 
 Diare 
 Hilangnya nafsu makan 
 

Efek samping berat yang jarang terjadi : 
 Ruam-ruam  
 Gatal 
 Kesulitan bernafas atau mene-

lan 
 Kulit dan mata kekuningan 
 Air kencing yang keruh 
 Feses yang pucat 
 Detak jantung yang cepat dan 

berdebar-debar 
 Kejang 
 

Segera hubungi dokter apabila anda 
mengalami efek samping yang berat ter-
sebut 

Apa efek samping dari 
Eritromisin ? 

  

 

 
 

 amlodipin,  
 warfarin,  
 carbamazepine,  
 digoxin,  
 diltiazem,  
 midazolam,  
 fenitoin,  
 procalonamide,  
 sildenafi;,  
 simvastatin,  
 asam valproat,  
 teofilin,  
 triazolam. 
Konsultasikan kepada dokter bila 
menggunakan Eritromisin bersama obat-
obat tersebut. 

 
 Simpan obat dengan kemasan aslinya 

dan tertutup rapat. 
 Simpan kapsul dan tablet eritromisin 

pada suhu kamar (25oC) 
 Simpan sirup kering eritromisin yang 

sudah direkonstitusi dengan air pada 
suhu 2-8oC. Sirup kering eritromisin 
yang sudah direkonstitusi stabil sela-
ma 10 hari  

 Jauhkan obat dari jangkauan anak-
anak. 

Bagaimana cara menyimpan 
Eritromisin ? 

Interaksi Obat Eritromisin 

 

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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