
Gansiklovir merupakan obat antivirus yang 
memperlambat  pertumbuhan dan penyeb-
aran sitomegalovirus. 
Infeksi sitomegalovirus dapat mengancam 
jiwa atau mengancam fungsi penglihatan 
pada pasien dengan penurunan daya tahan 
tubuh (imun) seperti pada pasien AIDS . 
DIgunakan untuk pencegahan infeksi sito-
megalovirus selama pengobatan dengan 
obat penekan sistem imun setelah trans-
plantasi organ. 

 
Hindari penggunaan bersama obat 
penekan sistem imun (imunosupressan) 
atau obat yang menghambat pertumbuhan 
sel yang cepat. Apabila mengalami 
gangguan fungsi ginjal, harus minum air 
yang cukup) 

 
Gansiklovir tersedia dalam vial/ampul dan 
dalam bentuk kapsul untuk dewasa dan 
anak-anak di atas 3 bulan. 

 

Bentuk Sediaan Gansiklovir 

Gansiklovir itu Apa? 
 

 

 Gunakanlah obat Gansiklovir dengan 
dosis yang sesuai untuk mengatasi in-
feksi virus seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis Gansiklovir 
yang tepat. 

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

 Kapsul harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas air putih. 

 Gunakanlah obat ini segera sesudah 
makan atau bersama makanan. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat. Tetapi jika waktunya 
mendekati dosis berikutnya, lewati 
dosis tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya.    Jangan minum dua dosis 
sekaligus. 

 Obat dalam bentuk injeksi diberikan 
oleh dokter atau perawat 

Bagaimana Cara Penggunaan 
yang Aman ? 
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Semua obat dapat menyebabkan efek 
samping, tetapi tidak semua pasien me-
rasakan efek samping obat. Beritahu 
dokter apabila mengalami gejala yang 
berat seperti : 
 Radang tenggorokan dan demam. 
 Memar dan perdarahan yang tidak biasa. 

 
Gansiklovir dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Tremor 
 Perubahan mental dan mood 
 Kelelahan yang tidak biasa 
 Nyeri perut 
 Nafsu makan menurun 
 Mual dan muntah 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa Efek Samping dari 
Gansiklovir? 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan obat pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering, seperti lemari atau 
kotak obat. 

Gansiklovir dapat berinteraksi dengan obat
-obat berikut. 

 Tacrolimus. 
 Tenofovir. 
 Kotrimoksazol. 
 Imipenem. 

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

 

 

 

Interaksi Gansiklovir 

 

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 ini selama waktu yang telah 
ditentukan.  

Cara Penyimpanan 
Obat 

Cara mendapatkan Gansiklovir 

Harus dengan Resep Dokter 
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