
Natrium Fondaparinuks adalah anticoagulant 

(pengencer darah) yang mencegah pemben-

tukan gumpalan darah. Fondaparinux juga 
digunakan bersamaan dengan Warfarin 

(Coumadin) untuk mencegah DVT, termasuk 

pulmonary embolism (penyumbatan pem-
buluh darah paru-paru). Digunakan untuk 

mencegah jenis gumpalan darah yang disebut 
deep vein thrombosis (DVT), yang bisa me-

nyebabkan gumpalan darah dalam paru-paru 

(pulmonary embolism)  

Sebelum memberikan obat ini perlu 
diperhatikan pasien-pasien dengan kondisi 
Penyakit  ulceratif aktif pada GI, pendarahan 
intrakranial yang belum lama terjadi, 
penggunaan anestesi epidural/spinal atau 
pengambilan cairan spinal, pasien dengan BB 
<50 kg, tidak boleh digunakan pada pasien 
dengan gangguan ginjal. Hamil dan laktasi. 
Dan lanjut usia 

Natrium fondaparinuks tersedia dalam 
bentuk injeksi (pre-filled syringe) 2,5 
mg/0,5 ml 

 

Bentuk Sediaan Natrium Fondaparinuks 

Apa natrium fondaparinuks itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakan obat  sesuai dengan dosis untuk 
pengencer darah yang direkomendasikan 
dokter. 

 Injeksi natrium fondaparinuks Diberikan 
oleh perawat atau dokter secara 
intravena. 

 Bila lupa memberikan ambil dosis yang 
terlewat segera setelah Anda teringat. 

 Jika waktu untuk dosis berikutnya sudah 
dekat, lewati dosis yang terlewat dan 
kembali ke waktu normal Anda. 

 Jangan memberikan 2 dosis sekaligus 
atau dosis tambahan. 

 
 

Natrium fondaparinux mungkin 
menyebabkan efek samping. Beritahu 
dokter apabila mengalami gejala yang 
berat seperti : 
 Merasa lemas, letih, lesu, lunglai, pucat 
 Demam 
 Mual 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Natrium fondaparinuks dapat 
menyebabkan efek samping yang jarang 
seperti : 
 Ruam kulit yang berat. 
 Pusing 
 Kebingungan 
 Konstipasi 
 Diare 
 Sakit kepala 
 Susah tidur 
 Muntah 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 
 
 
 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak 
dan hewan peliharaan. Simpan pada suhu 
dibawah 25 C, dan tidak membeku 

Natrium fondaparinuks dapat berinteraksi 
dengan obat-obat: 
 Defibrotide 
 Mifepristone 
 Abciximab 
 Cefazolin 
 Ceftriakson 
 Heparin 
 Estrogen 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan natrium fondaparinuks 
bersamaan dengan obat-obat tersebut. 
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Interaksi Natrium Fondaparinuks 
dengan obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

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.  

Bagaimana cara menyimpan 
Natrium Fondaparinuks ? 
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