
Koate-DVI merupakan obat golongan anti-
hemofilia faktor 8  sebagai terapi peng-
ganti  plasma yang diindikasikan untuk 
mengobati pasien hemofilia klasik 
(hemophilia A). 

  
 Koate-DVI dapat meningkatkan kadar 

faktor 8 manusia dan dapat menghentikan 
pendarahan. Obat berbentuk serbuk da-
lam botol. Dosis obat tunggal 250 iu 
dalam 5 mL botol. 

 Pasien yang sebelumnya mendapat 
transfusi darah dan produk plasma, 

dimungkinkan kontak 
dengan virus hepatitis. 

 Pasien dengan golongan 
darah A, B, atau AB ha-
rus dimonitoring untuk tanda-tanda ber-
tembah parahnya anemia. 

Apa itu Koate –DVI ? 
 Ibu hamil dan menyusui 

atau sedang dalam 
program kehamilan 
sebaiknya jangan 
menggunakan obat ini 
tanpa memberi tahu 
dokter terlebih dahulu. 

 

 Sediaan Koate-
DVI berupa 
serbuk yang 
dilarutkan 
dalam pelarut 
yang sesuai  dan 
diberikan secara suntikan melalui 
pembuluh darah oleh perawat 

 Koate-DVI diberikan sesuai aturan dokter, 
jangan digunakan sendiri. 

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

 
Gunakan Koate-DVI sesuai dengan petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Koate-DVI menyebabkan efek samping 
yang sering terjadi seperti : 
 Reaksi alergi terhadap 

antihemofili faktor 8 
(human). 

 Anemia 
 
Efek samping yang jarang terjadi : 
 Kemerahan di wajah 
 Diare 
 Merasa terbakar dan bengkak dibagian 

yang diinjeksikan. 
 Pusing dan nyeri kepala 
 Mual muntah 
 Pandangan mata kabur 
 Nyeri dada 
 
Jika terjadi efek samping atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini segera hentikan 
pemakaian dan hubungi 

dokter  

 
 

Apa efek samping 
dari Koate-DVI ? 

  

Simpan obat (setelah 
dilarutkan) dalam suhu 2-

8oC stabil hingga 3 jam, sedangkan untuk 
obat yang masih berbentuk serbuk dapat 
kering disimpan pada suhu 25oC selama 6 
bulan setelah wadah utama terbuka. Hin-
dari  penyimpanan dalam freezer karena 
dapat merusak obat. 

 

 
 

 Vitamin K 
 Obat bebas 
Jika pasien mendapatkan obat diatas atau 
sedang mengkonsumsi obat lain harap 
memberi tahukan kepada dokter atau 
apoteker terlebih dahulu. 

 

 Pasien dengan keku-
rangan Imunoglobulin 
A 

 Pasien dengan anemia progresif 
 Ibu hamil dengan faktor resiko C 
 

Cara mendapatkan Koate-DIV 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara 
Tepat Menyimpan 

Interaksi Koate-DVI 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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