
 Sustanon adalah obat dalam bentuk larutan 
injeksi (suntikan) yang mengandung hor-
mon. Hormon tersebut yaitu hormon Tes-
tosteron propionat, Testosteron fenilpropi-
onat, Testosteron isokaproat, dan Testos-
teron dekanoat. 

   
 Sustanon digunakan untuk menggantikan 

hormon testosteron di dalam tubuh, misal-
nya pada pasien yang mengalami keku-
rangan hormon testosteron yang biasanya 
ditandai dengan gangguan perkembangan 
seksual. 

 
 

Sebelum menggunakan Sustanon beritahu 
dokter dan apoteker jika Anda pernah men-
galami rekasi alergi terhadap hormon tes-
tosterone, sedang dalam kondisi hamil atau 
menyusui, dan mengalami penyakit kanker 
prostat atau kanker payudara.  

Apa itu Sustanon? 

 

 Sustanon hanya tersedia dalam bentuk 
injeksi/suntikan. 

 Sustanon hanya dapat diberikan oleh 
seorang Dokter atau Perawat kepada 
pasien. 

 Sustanon diberikan secara injeksi/
suntikan melalui intramuskular (di da-
lam otot) misalnya pada paha, pantat, 
atau lengan atas. 

 Sustanon disuntikkan sebanyak 1 ml se-
tiap 3 minggu  sekali 

 Jika Anda lupa mendapatkan injeksi Sus-
tanon, maka segera menghubungi Dok-
ter dan hindari penyuntikan sebanyak 
dua kali atau lebih untuk menggantikan 
dosis yang terlupa. 

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

 
 
 

 

 
 

Gunakan Sustanon sesuai petunjuk aturan 
pakai yang tepat dan benar 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman? 
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Sustanon mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila men-
galami gejala yang berat seperti: 
 Alergi 
 Sesak nafas, terutama saat tidur 
 Nyeri dada 
 Bengkak dan kemerahan pada kaki atau 

tangan 
 Mual 
 Muntah 
 Rasa tidak nyaman saat buang air kecil 
 
Sustanon dapat menyebabkan efek samping 
yang jarang terjadi seperti: 
 Jerawat 
 Nyeri atau pembesaran pada payudara 
 Nyeri atau kemerahan pada tempat sun-

tikan 
 Sulit tidur 
 Suara menjadi serak 
 

Segera hubungi dokter bila Anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 

menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari 
Sustanon? 

  

 

Sustanon dapat berinteraksi dengan: 
 Warfarin 
 Siklosporin 
 Obat penurun gula darah terutama in-

sulin 
Bila menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter. 
 
 

 
Obat disimpan di tempat yang jauh dari 
jangkauan anak-anak. Sustanon disimpan di 
tempat yang terlindung dari sinar matahari 
langsung dan disimpan pada suhu kamar 
250C jangan di dalam kulkas atau freezer. 

Bagaimana cara penyimpanan 
yang tepat untuk Sustanon? 

Interaksi Sustanon  
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. 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

