
 Ampicillin-Sulbactam merupakan 

antibiotik untuk mengatasi infeksi karena 

bakteri seperti infeksi kulit,  perut, 

tenggorokan dan saluran pencernaan 

  

 Ampicillin-Sulbactam tidak dapat 

mengatasi demam, flu, atau infeksi virus. 

 

Ampicillin-Sulbactam terdiri dari dua 

obat yaitu Ampicillin yang termasuk 

golongan penicillin dan sulbactam yang 

termasuk golongan  penghambat β-

lactam . 

 

 

 

 Sebelum menggunakan Ampicillin-

Sulbactam, beritahu dokter dan apoteker 

jika anda pernah mengalami reaksi 

alergi terhadap Ampicillin-Sulbactam, 

golongan penicillin, seplosoporin atau 

obat lainnya. 

 
 Ampicillin-sulbactam sebaiknya tidak 

digunakan untuk ibu hamil dan 

menyusui. 

Apa itu Ampicillin-Sulbactam? 

 

 

 Ampicillin-Sulbactam tersedia dalam 

bentuk serbuk untuk injeksi dan tablet. 

 

 Ampicillin-sulbactam digunakan sesuai 

dengan petunjuk  dokter. 

 

 Ampicillin-Sulbactam injeksi diberikan 

oleh tenaga kesehatan yang terlatih 

seperti dokter atau perawat melalui otot 

atau pembuluh darah. 
 

 Penting untuk menghabiskan terapi 

sesuai yang diresepkan walaupun 

keadaan sudah membaik. Dosis yang 

terlewat dapat menurunkan efektivitas 

terapi dan menyebabkan bakteri resisten. 

 
 Jika mempunyai pertanyaan lebih lanjut, 

tanyakan kepada dokter atau apoteker.  

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Eek samping yang sering terjadi  : 

 

 Diare ringan 

 Nyeri 

 Bengkak dan kemerahan pada bekas 

suntikan. 

 

Efek samping yang jarang terjadi : 

 Ruam kulit yang berat 

 Rasa gatal dengan bintik merah dan 

bengkak 

 Kesulitan dalam bernafas atau menelan 

 Rasa nyeri pada mulut dan tenggorokan 

 Diare berat yang disertai lendir dan darah 

serta nyeri perut. 

 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 

masalah atau keluhan  ketika menggunakan 

obat ini.  

 

Apa efek samping dari  
Ampicillin-Sulbactam ? 

  

 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 

rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

Simpan obat pada tempat yang kering, 

terlindung cahaya, dan pada suhu  kurang 

dari 25 0C 

 

 

 

 

 
Ampicillin-Sulbactam  dapat berinteraksi 

dengan tetrasiklin, allopurinol, heparin, 

metotreksat, warfarin, gentamicin, 

Probenecid dan pil KB.   

 

Konsultasikan pada dokter bila menggunakan 

Ampicillin-Sulbactam bersamaan obat-obat 

tersebut 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 
Ampicillin-Sulbactam ? 

Interaksi Ampicillin-Sulbactam  
dengan obat lain 
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Ampicillin-Sulbactam 

didapatkan hanya dengan 

menggunakan  Resep Dokter 

Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 

di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 

 

Segera hubungi Dokter jika gejala penyakit 

tidak membaik setelah  menggunakan obat 

lebih dari 3 hari.  
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