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Apa itu Cefadroxil

Perhatian

Bagaimana cara
penggunaan
yang aman ?Cefadroxil merupakan antibiotik 

golongan  Cephalosporin   yang  
digunakan untuk mengatasi
infeksi  karena  bakteri  seperti
infeksi kulit , tenggorokan dan 

Cefadroxil tidak dapat mengatasi 
demam, flu, atau infeksi firus. 

saluran pencernaan

Cefadroxil tersedia dalam bentuk kapsul, 
kapsul, tablet, dan sirup.
Digunakan  setiap  12 jam  (2 kali sehari) 
sesudah makan.
Kocok  dahulu sirup sebelum  digunakan.
Gunakan  sendok  takar untuk mengukur 
dosisnya. 
Tablet atau kapsul harus ditelan utuh dan
diminum dengan segelas penuh air.
Bila anda lupa minum obat, segera guna-
kan  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.
Sebaiknya  gunakan  Cefadroxil  pada 
waktu yang sama setiap harinya.
Ikuti  petunjuk  pada resep dan tanyakan
kepada dokter atau apoteker apabila ada
yang tidak dimengerti.

Gunakan Cefadroxil sesuai petunjuk aturan
pakai yang tepat dan benar

(L.1.23)

Sebelum menggunakan
Cefadroxil, beritahu 
dokter dan apoteker jika
anda pernah mengalami 
reaksi alergi terhadap 
Cefadroxil, antibiotik 
golongan Cephalosporin,
Penicilin, atau obat lainya.



Apa efek samping dari
Cefadroxil ?

Cefadroxil mungkin menyebabkan
efek samping. Beritahu dokter
apabila mengalami gejala yang
berat seperti :
   Nyeri lambung.
    Muntah.

Diare.

Cefadroxil dapat menyebabkan efek
samping yang jarang terjadi seperti:

Rasa gatal dengan bintik merah

dan bengkak. 

Ruam kulit yang berat.

Kesulitan  dalam  bernafas  atau 

menelan.  

Rasa   nyeri   pada   mulut   dan 
tenggorokan.
  

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

Interaksi Cefadroxil 
dengan obat lain

Bagaimana Cara Tepat
Menyimpan Cefadroxil ?

Cara mendapatkan Cefadroxil
Harus dengan Resep Dokter 

Cefadroxil dapat berinteraksi dengan
Colestryramin dan Probenecid.
Konsultasikan   pada   dokter   bila 
menggunakan Cefadroxil bersamaan
obat-obat tersebut. 

Simpan obat dalam kemasanya, tertutup
rapat dan jauhkan dari  jangkauan anak-
anak.
Simpan  kapsul  dan  tablet  pada  suhu
kamar di tempat yang sejuk dan kering.
Obat Cefadroxil suspensi dapat diguna-
kan  (stabil)  sampai  14 hari pada suhu
kamar  atau kulkas,  jangan disimpan di
freezer. 

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

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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