
 Meropenem merupakan antibiotik  
golongan carbapenem β laktam yang 
digunakan untuk mengatasi infeksi perut, 
infeksi kulit, infeksi saluran pernafasan 
bawah, infeksi saluran kencing serta         
meningitis pada pasien dewasa dan anak 
usia 3 bulan atau lebih.  

 

 Meropenem tidak dapat mengatasi infeksi 
virus. 

 
 

Sebelum menggunakan Meropenem, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap: 

 Meropenem 
 Sefadroksil, ceftriaxone 
 Penisilin 
 Amoksisilin 
 Atau obat lainnya 

 

 

Meropenem tersedia dalam bentuk serbuk  
injeksi dengan kekuatan 0,5g dan 1g. 

Apa itu Meropenem? 

 

 Sediaan Meropenem 
berupa serbuk yang 
dilarutkan dalam 
pelarut yang sesuai 
dan diberikan secara 
suntikan melalui 
pembuluh darah. 

 Meropenem akan diberikan sesuai aturan 
dokter. 

 Meropenem akan disuntikkan selama 3-5   
menit atau bila melalui infus selama 15-30 
menit. 

 Gunakan Meropenem sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
Meropenem yang aman? 
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Meropenem mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila gejala  
yang berat seperti: 
 Bengkak, nyeri pada lokasi penyuntikan 
 Sakit kepala 
 Diare 
 Mual, muntah  
 
Meropenem dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Jantung melemah 
 Perdarahan saluran cerna 
 Sesak nafas 
 Kejang 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari         
Meropenem? 

  

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.   
Serbuk injeksi disimpan di suhu 20-25oC.  
Serbuk yang telah dilarutkan dapat disimpan 
di suhu 20-25oC selama 2 jam atau di suhu 
4oC selama 12 jam. Jangan menyimpan     
serbuk yang telah dilarutkan dalam freezer. 
 
. 

 

 

 

 

Meropenem dapat berinteraksi dengan 
Probenecid dan asam valproat, bila 
menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter 

 

 

 
Cara mendapatkan Meropenem 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Meropenem? 

Interaksi Meropenem dengan 
obat lain 
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Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
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Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 
di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 
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