
Klodronat dinatrium merupakan turunan 
metanesulfonat. 
Klodronat dinatrium biasanya digunakan 
untuk peningkatan kadar kalsium yang 
disebabkan oleh kanker dan untuk men-
gobati penyebaran kanker ke bagian tulang. 
Klodronat dinatrium bekerja dengan 
menurunkan kadar kalsium dengan meng-
hambat penyerapan zat yang membuat   
tulang kropos. 

 Sebelum menggunakan  klodronat dinatri-
um, beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi sebelumnya, baru 
atau akan menjalani pengobatan kanker 
dan jika anda berobat ke dokter gigi. 

 Hindari penggunaan pada ibu hamil, ibu 
menyusui, gangguan berat pada lambung 
dan ginjal. 
 

Klodronat dinatrium tersedia dalam bentuk   
tablet, kapsul, dan ampul. 

 

Bentuk Sediaan Klodronat Dinatrium 

Apa Klodronat Dinatrium Itu ? 
Gunanya Untuk Apa ?  

 

 Gunakanlah obat klodronat dinatrium 
dengan dosis yang sesuai untuk mencegah 
penyebaran kanker seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis klodronat dinatri-
um yang tepat. 

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

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

 Minumlah obat ini 1 jam sebelum makan 
atau 1-2 jam sesudah makan. 

 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. 

 Sediaan berupa ampul 
diberikan secara infus oleh 
perawat atau dokter. 

 

Bagaimana Cara Penggunaan 
Klodronat Dinatrium Yang Aman ? 

 

 

 

 

TAHUN 2022 

KLODRONAT DINATRIUM 

Perhatian :  

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/150 



Klodronat dinatrium mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala berat seperti : 
 Nyeri bagian punggung sampai pinggul 
 Bengkak pada kaki 
 Kram perut dan kebingungan 
 Kejang otot 
 Nyeri pada mulut, gigi atau rahang 
Klodronat dinatrium dapat menyebabkan 
efek samping yang jarang seperti : 
 Gangguan fungsi hati 
 Detak jantung menjadi cepat 
 Muka bengkak dan sesak nafas 
 Ruam kulit  
 Mual dan muntah 
 Penurunan nafsu makan dan diare 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa Efek Samping Dari 
Klodronat Dinatrium ? 

  

 Simpan kapsul atau tablet dalam 
kemasannya, tertutup rapat, pada suhu 
kamar di tempat sejuk dan kering, dan 
jauhkan dari jangkauan anak-anak.  

 Sediaan ampul setelah dicampur dengan 
larutan Natrium Klorida (NaCl 0,9%) atau 
Dextrosa 5% obat stabil selama 24 jam pada 
suhu kamar (15-300C)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Klodronat dinatrium dapat berinteraksi dengan 
 obat-obat: 

 
Konsultasikan pada dokter bila menggunakan 
klodronat dinatrium bersamaan dengan obat-
obat tersebut. 

 
 
 
 

 

 

Bagaimana Cara Menyimpan 
Klodronat Dinatrium ? 

Interaksi Klodronat Dinatrium 
Dengan Obat Lain 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 

 Antasida   Furosemid 

 Zat besi  Bifosfat 

 Aminoglikosida 
(amikasin, gentamisin, 
tobramisin dll) 

 NSAID (ibuprofen, na-
trium diklofenak dll) 

 Vitamin D   Estramustin 

Cara Mendapat Obat  

Klodronat Dinatrium 


