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APA ITU
GENTAMICIN ?

Gentamicin tersedia dalam bentuk sediaan :

1. Injeksi 10 mg/ml

2. Salep mata 0,3%

3. Tetes mata 0,3%

4. Salep kulit 0,1%

Gentamicin merupakan antibiotik golongan
aminoglikosida yang digunakan mengatasi
infeksi  karena  bakteri  seperti  meningitis,
infeksi pada darah, saluran pernafasan,
mata, kulit, tulang, sendi, dan saluran ken-
cing. 

Jangan lupa cuci tangan dulu
sebelum dan sesudah

menggunakan obat

GENTAMICIN

CARA PENGGUNAAN

Gentamicin injeksi diberikan sesuai 
aturan dokter.

Gentamicin salep mata, tetes mata
dan salep kulit, cara  penggunanya
dapat ditanyakan langsung kepada
dokter atau apoteker.

Pastikan mencuci tangan sebelum
menggunakan   gentamicin   salep 
mata, tetes mata, dan salep kulit.

INTERAKSI OBAT

Gentamicin dapat berinteraksi dengan
obat-obat seperti :

Cisplatin

Cefazolin

Furosemide

Pantoprazole

Konsultasikan    pada   dokter    atau 
apoteker bila  mendapat  gentamicin
injeksi bersamaan dengan obat-obat
tersebut.

(L.1.26)



EFEK SAMPING

Gentamicin mungkin menyebabkan
efek samping. Beritahu dokter atau
apoteker   bila   mengalami   gejala
seperti :

Mual.

Diare.

Nyeri saat disuntikkan.

Demam dan sakit kepala.

Gentamicin   dapat   menyebabkan
efek  samping  yang  jarang  terjadi
seperti :

Ruam kulit yang berat.
Rasa  gatal  dengan  bintik
merah dan bengkak, 
Bengkak pada mata,wajah 
dan lidah.  

Kesulitan   bernafas   dan 
menelan.

_____________

_____________PERHATIAN
Gentamicin umumnya dapat menyebabkan
permasalahan pada ginjal, segera konsulta
sikan pada dokter bila anda mengalami pe-
nurunan frekuensi buang air kecil, bengkak
pada wajah, lengan, dan khaki atau kelela-
han yang tidak wajar.   

Gentamicin    juga    dapat   menyebabkan
masalah   pendengaran,   segera  hubungi
dokter bila anda mengalami  telinga berde-
ngung,   kehilangan   daya   dengar,  dan
pusing .     

Gentamicin dapat menyebabkan  masalah 
pada saraf. Bila anda mengalami  rasa ter-
bakar atau nyeri pada lengan dan khaki,
nyeri   otot  atau  kejang,  segera  hubungi 
dokter.
    

_____________

_____________PERHATIAN

Beritahu dokter  dan apoteker apabila
anda alergi terhadap Gentamicin atau
obat yang lain.

Sebelum menggunakan Gentamicin :

Beritahu dokter  dan apoteker  apabila
anda pernah mengalami efek samping
yang berat akibat penggunaan Genta-
micin sebelumnya,

Beritahu   dokter  dan  apoteker  obat-
obat resep  ataupun obat bebas  yang
digunakan,   termasuk  vitamin,  suple
men nutrisi, dan produk obat herbal. 

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


