
  

 Artesunat merupakan salah satu obat 

yang digunakan pada pengobatan 

malaria falsiparum.  

Artesunat tersedia dalam bentuk 

serbuk untuk penyuntikan dan tablet 

kombipak (tablet yang dikombinasi 

dengan obat lain untuk tujuan 

pengobatan malaria). 

 Tidak direkomendasikan untuk 

diberikan pada wanita hamil 

 

 Selama menggunakan obat ini tidak 

diperbolehkan mengendarai atau 

menjalankan mesin.  

Bentuk sediaan artesunate dalam 

bentuk suntikan (vial) dan tablet 

malaria kombinasi (kombipak) 

Apa artesunat itu? 

 Artesunat  dalam bentuk tablet 

kombipak digunakan sesuai dosis 

yang dianjurkan dokter. 

 

 Artesunat  dalam bentuk suntikan 

digunakan pada perawatan rawat 

inap di Rumah Sakit diberikan oleh 

Perawat/dokter. 

 

 Tablet harus diminum secara utuh 

dengan segelas air, 1-2 jam setelah 

makan. 

 

 Ikuti petunjuk pada resep dan 

tanyakan kepada dokter atau 

apoteker apabila ada yang tidak 

dimengerti. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Seperti obat lainnya artesunat 

m u n g k i n 

menyebabkan efek 

samping seperti : 

 

Ringan :  

 Pusing   

 B e r k u n a n g -

kunang  

 Sakit kepala 

 Insomnia 

 Ruam  

 Batuk  

 Nyeri sendi 

Berat :  

 Mual 

 Muntah  

 Diare  

 Anemia (kekurangan sel darah 

merah) 

 Hipoglikemia (gula darah rendah) 

 Halusinasi 

 Menguningnya mata 

 gangguan irama jantung 

Apa efek samping dari 
artesunat ? 

  

 

Jika  artesunat dalam bentuk tablet 

kombipak . Simpan obat dalam 

kemasannya dengan suhu < 300 C 

tertutup rapat dan jauhkan dari 

jangkauan anak-anak. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artesunat dan artemether  

 Artesunat dan dapsone  

 Artesunat dan nevirapine  

 

 

 
Konsultasikan pada dokter bila mengguna-

kan  Artesunat bersamaan dengan obat-obat 

tersebut. 
 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 
artesunat ? Interaksi artesunat 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  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

