
Sebelum menggunakan Ibandronat, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami reaksi alergi terhadap  
ibandronat, hati-hati jika menggunakan 
bersama obat-obat golongan AINS seperti 
ibuprofen, naproksen, keoprofen, 
fenoprofen, asam tiaprofenat, diklofenak, 
asam mefenamat, fenilbutazon, 
indometasin. 

Apa Ibandronat itu ? 

Gunanya untuk apa ?  

IBANDRONAT 

Ibandronat merupakan obat golongan 
bifosfonat. Kegunaan Ibandronat 
diantaranya untuk kanker tulang, kelebihan 
kalsium karena kanker, nyeri  akibat luka 
tulang dan keretakan tulang. 

Perhatian : 

Ibandronat tersedian dalam bentuk tablet 
dan injeksi intra vena. 

Bentuk sediaan  

Ibandronat 

Bagaimana cara  

penggunaan yang aman? 

 Gunakanlah tablet ibandronat dengan 
dosis yang direkomendasikan oleh dokter. 

 Sediaan intravena diberikan oleh perawat 

 Penyuntikan dilakukan oleh perawat 
selama 15-30 detik 

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

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

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air / 180-240 mL. 

 Gunakanlah tablet ibandronte 60 menit 
sebelum makan  

 Apabila lupa minum obat JANGAN minum 
dua dosis sekaligus. 

 Pasien sebaiknya tidak berbaring selama 
60 menit setelah mengkonsumsi tablet 
ibandronate 

Tidak untuk anak-anak 
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Interaksi ibandronat 

dengan obat lain 

Ibandronat dapat berinteraksi dengan obat-
obatan : 

Apa efek samping dari 

Ibandronat ? 

Ibandronat mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 

 Kekurangan kalsium 

 Mual 

 Nyeri perut 

 Peradangan pada kerongkongan 

 Mudah lelah 

 

Ibandronat dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 

 Anemia 

 Pengecapan yang tidak normal 

 Sulit menelan 

 Perdarahan 

 Luka pada usus dua belas jari 

 Peradangan dinding lambung 

Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini.  

Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Ibandronat bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 

ibandronat? 

Simpan pada kemasannya, tertutup rapat di 
suhu ruang  di tempat kering terhindar dari 
cahaya matahari langsung dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak serta hewan 
peliharaan. Sediaan injeksi di simpan pada 
suhu 25 ᵒC 

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.  

Unit Pelayanan Informasi Obat & 
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Aluminium hidroksida Ferrous fumarate 

Kalsium asetat Ferrous glukonat 

Kalsium karbonat Ferrous sulfat 

Kalsium klorida Besi  sukrosa 

Kalsium asetat Besi polisakarida 

Kalsium sitrat Natrium bikarbonat 

Kalsium glukonat Natrium sitrat 

Deferasirox   

Obat ini harus dengan 

resep dokter 
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