
Streptokinase adalah obat berisi enzim 
yang berguna untuk memecah gumpalan 
darah, terutama untuk penderita serangan 
jantung, emboli paru, dan trombosis vena 
dalam yang terjadi di kaki.  

Sebelum mendapatkan terapi   
streptokinase, beritahu dokter dan 
apoteker jika anda pernah mengalami  
riwayat alergi, gagal jantung, hipertensi, 
gangguan dalam penggumpalan darah,  
sedang hamil atau menyusui, riwayat  
infeksi paru, pendarahan di saluran cerna, 
serta riwayat pemakaian streptokinase 
sebelumnya. Beritahu jika anda mengalami 
reaksi  alergi, overdosis atau kondisi yang 
memburuk setelah pemberian obat. 

Streptokinase  tersedia dalam bentuk  
injeksi 6,5 ml dengan dosis 750.000 IU dan 
1.500.000 IU. 
 
 

 

Bentuk Sediaan Streptokinase 

Apa Streptokinase  itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Streptokinase diberikan melalui pem-
buluh darah vena sesuai dosis yang 
telah dianjurkan dokter. 

 
 Streptokinase diberikan melalui  

infus. Beritahu dokter jika anda men-
galami reaksi di kulit akibat pemasan-
gan jarum infus, seperti nyeri, keme-
rahan, bengkak atau bernanah. 

 
 Pemberian streptokinase melalui  

infus sebaiknya tidak dicampur 
dengan pemberian obat intravena 
lain 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Streptokinase mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 
 Hipotensi 
 Pendarahan 
 Anemia 
 Mimisan 
 Keringat berlebihan 
 Denyut jantung meningkat 
 Diare 
 Nyeri perut 
 
Streptokinase dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 
 Gatal-gatal/biduran 
 Sakit punggung 
 Sesak napas 
 Sakit kepala 
 Kelumpuhan pada salah satu atau kedua 

bagian badan 
 Penurunan tekanan darah 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Streptokinase? 

Simpan obat dalam kemasannya pada suhu 
kamar, tertutup rapat dan jauhkan dari jangkauan 
anak-anak dan hewan peliharaan. Injeksi strepto-
kinase  stabil pada suhu ruangan (15o-30oC) dan di 
kulkas (2o-4oC) maksimal 24 jam.  
 

 

Streptokinase dapat berinteraksi dengan 
obat-obat: 
 

 Aspirin 
 Sefalosporin 
 Asam aminokaproat 
 Vitamin K 
 Asam Traneksamat 
 Heparin 
 Aprotinin 
 Dekstran 
 

Konsultasikan pada dokter bila akan  
diberikan stretopkinase bersamaan dengan 
penggunaan obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Streptokinase? 

Interaksi Streptokinase 
dengan obat lain 
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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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