
Ofloxacin merupakan antibiotik 
golongan fluorokuinolon yang 
digunakan untuk mengobati infeksi 
saluran kemih, infeksi saluran nafas, 
infeksi kulit dan untuk pengobatan 
gonorhea (penyakit kencing nanah).  
Kekuatan Sediaan ofloxacin adalah 
ofloxacin 200 mg dan ofloxacin 400 
mg. 

Sebelum menggunakan ofloxacin 
beritahu dokter dan apoteker jika 
anda sedang hamil atau berencana 
hamil, menyusui, memiliki riwayat 
penyakit diabetes, penyakit jantung, 
penyakit hati,  sendi atau kelemahan 
otot, memiliki alergi terhadap obat-
obatan, makanan dan memiliki kulit 
yang sensitif terhadap matahari. 
Beritahu ke dokter atau apoteker 
terkait obat, produk herbal, vitamin, 
suplemen yang sedang Anda konsum-
si. 

Apa itu Ofloxacin ? 

 Dosis dan cara pakai dis-
esuaikan dengan petunjuk dari dok-
ter 

 Tablet ofloxacin dapat diminum      
sebelum atau sesudah makanan. 

 Minumlah banyak air putih ketika 
menggunakan tablet ofloxacin,      
kecuali jika dokter memberitahu 
yang sebaliknya. 

 Hindari makanan dan minuman yang 
mengandung produk susu, obat   
lambung atau vitamin selama 2 jam 
sebelum dan sesudah meminum   
tablet ofloxacin. 

 Sebaiknya gunakan tablet ofloxacin 
pada jam yang sama setiap harinya 
dan  untuk meningkatkan 
manfaatnya maka hindari lupa mi-
num tablet ofloxacin.  

 Bila lupa minum tablet ofloxacin, 
segera minum tablet yang terlupakan 
ketika ingat. Tetapi jika waktunya 
mendekati untuk minum tablet 
selajutnya maka lewati dosis yang 
terlupa kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal. 

Bagaimana cara 
penggunaan yang aman ? 
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 Tetap minum tablet ofloxacin dan        

beritahu dokter atau apoteker mes-
kipun Anda sudah merasa   mem-
baik. 

 Ikuti petunjuk penggunaan dari 
dokter  atau apoteker dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 
Penggunaan ofloxacin dapat 
menyebabkan efek samping ringan 
seperti nyeri dada, sakit kepala, susah 
tidur, pusing, kelelahan, mengantuk, 
kemerahan kulit, diare, mual, muntah, 
kram perut, nafsu makan menurun, 
dan sembelit.   

Apa efek samping dari 
Ofloxacin ? 

Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Simpan obat 
pada suhu ruang (<30oC) di tempat 
yang sejuk dan kering. Penyimpanan 
dapat di kotak / lemari obat atau jika 
tidak tersedia dapat disimpan di dalam 
toples bekas yang kosong, bersih dan 
kering.  

Ofloxacin oral dapat berinteraksi 
(serius) dengan :  
~  Antasida   ~ Bendamustin 
~ Garam kalsium ~ Kortikosteroid 
~ Didanosin   ~  Insulin 
~ Garam besi  ~ NSAIDs 
~ Garam magnesium ~ Probenecid 
~ Quinapril   ~ Sukralfat 
~ Glimepirid  ~ Vaksin tifoid  
~ Teofilin   ~ Warfarin  
~ Garam zink   ~ Quinidin 

 
 
 

Bila menggunakan bersamaan, 
konsultasikan dengan dokter.  

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ofloxacin ? 

Interaksi Ofloxacin dengan obat  
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.  

Segera hubungi dokter atau    
apoteker Anda jika mengalami  

reaksi alergi / efek samping yang 
terjadi terus menerus dan       

mengganggu aktivitas. 
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