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Apa itu Levofloxacin

Levofloxacin merupakan antibiotik golongan
Fluoroquinolon  yang digunakan untuk me-
ngatasi   infeksi   karena   bakteri   seperti 
pneumonia, infeksi pada kulit, infeksi salu -
ran  kencing,  saluran  pencernaan, infeksi 
pada mata dan telinga.

Levofloxain tidak dapat mengatasi demam,
flu, atau infeksi virus.

PERHATIAN

_________
_________

Sebelum  menggunakan  Levofloxacin
beritahu dokter dan apoteker jika anda
pernah mengalami reaksi alergi terha -
dap Levofloxacin, antibiotika golongan
fluoroquinolon atau obat lainya.

Bagaimana cara
penggunaan
yang aman ?

Sediakan Levofloxain berupa tablet
dan infus.
Levofloxacin  tablet   diminum pada
kondisi perut kosong (1 jam sebelum
makan atau 2 jam  setelah  makan)
sekali sehari.

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

Levofloxacin infus diberikan sesuai
aturan dokter.

sebaiknya gunakan Levofloxacin 
pada waktu yang sama setiap hari
nya.

Ikuti   petunjuk   pada   resep  dan 
tanyakan kepada dokter atau apo-
teker apabila ada yang tidak dime-
ngerti.

Gunakan Levofloxacin sesuai petunjuk
pakai yang tepat dan benar.

(L.1.27)



Apa efek samping dari

Levofloxacin ?

Levofloxain mungkin menyebabkan efek
samping. Beritahu dokter apabila meng-
alami gejala yang berat seperti :

Mual dan muntah.
sakit kepala
Nyeri perut & nyeri ulu hati

Levofloxain  dapat  menyebabkan  efek
sampingyang jarang seperti :

Ruam kulit yang berat.
Rasa gatal dengan bintik merah dan
bengkak.

Diare berat dan berkepanjangan.

Nyeri tulang dan sendi.

Bengkak  pada  wajah,  mulut, lidah,
dan tenggorokan. 

Segera hubungi dokter bila anda meng-
alami   masalah   atau   keluhan   ketika
menggunakan obat ini.

Interaksi Levofloxain 
dengan obat lain

Levofloxacin dapat berinteraksi dengan
obat-obat :

Salmeterol.
Aspirin.
Albuterol / Ipratropium.
Budesonide / Formoterol.
Susu / Produk susu.
Antasida.
Zinc.

Konsultasikan  pada dokter  bila meng-
gunakan   Levofloxain    bersamaan 
denga obat-obat tersebut.

CARA MENDAPATKAN LEVOFLOXAIN
HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Bagaimana Cara Tepat
Menyimpan  Levofloxain 

     Simpan obat dalam keadaan
  tertutup rapat dan jauhkan

dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu 

kamar di tempat yang  
sejuk dan kering  

Levofloxacin yang sudah   

tidak digunakan dapat   

dibuang dengan cara  

yang tepat dan jauh  

dari jangkauan anak-  

anak.  

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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