
  

 Vankomisin merupakan antibiotik 

golongan trisiklik glikopeptida, 

digunakan untuk mengatasi infeksi 

yang disebabkan oleh bakteri gram 

positif seperti kuman staphylococcus 

yang telah resisten terhadap metisilen 

setelah dilakukan kultur mikroba.   

Vankomisin  digunakan untuk 
mengatasi infeksi seperti infeksi 
endocarditis, meningitis, pneumonia, 
sepsis, profilaksis sebelum operasi 
dsb. 

Vankomisin membunuh bakteri 
dengan cara merusak pembentukan 
dinding sel bakteri.  

Sediaan vankomisin berbentuk serbuk 

injeksi steril 500 mg dalam vial. 
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Sebelum menggunakan vankomisin, 

beritahu dokter dan apoteker jika anda 

pernah mengalami alergi sebelumnya, 

sedang hamil/menyusui atau 

berencana untuk hamil/menyusui, 

menggunakan obat-obatan lain, atau 

memiliki riwayat penyakit ginjal, 

gangguan pendengaran, atau riwayat 

penyakit lain. 

Serbuk steril vankomisin setelah 

dilarutkan akan disuntikkan ke dalam 

pembuluh darah secara lambat 

(diinfuskan) oleh perawat selama seki-

tar 60 menit,  setiap 12 jam. Lama tera-

pi vankomisin bergantung pada jenis 

infeksi yang dialami. 
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Bagaimana cara penggunaan  
yang aman? 

Bentuk sediaan: 

Perhatian: 
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Vankomisin dapat menyebabkan beberapa 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala seperti : 
 Telinga berdenging 
 Rasa pahit 
 Mual dan muntah 
 Sakit kepala atau pusing  
 Ruam kulit 
 Bengkak dan kemerahan pada tempat 

injeksi 

 
Vankomisin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Ruam kulit yang berat. 
 Rasa gatal dengan bintik merah dan 

bengkak. 
 Mengantuk dan kelelahan. 
 Nyeri punggung 
 Sesak napas. 
 Gangguan pada telinga 
 Gangguan pada ginjal 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Bagaimana cara menyimpan 

Vankomisin? 

  

 

 

 
 
 

 Simpan obat dalam kemasannyat 
yang aman , tertutup rapat dan pada 
Simpan  pada lemari pendingin (2-80C).   

 sediaan yang sudah direkonstitusi 
stabil dalam suhu ruangan atau 
kamar selama 14 hari (jangan 

dibekukan)  
 

Efek samping yang sering terjadi 
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Interaksi Vankomisin dengan 
obat lain ? 

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.  

Vankomisin dapat berinteraksi 
dengan  
obat-obat: 

 Aminogllikosida 
 Polimiksin B 
 Cisplatin 
 Furosemid 
 Amfoteresin B 

 
Konsultasikan pada dokter bila meng
-gunakan Vankomisin bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 
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