
 Beri tahu dokter dan apoteker Anda 
jika Anda alergi terhadap Calcium 
Gluconate atau obat lain. 

 Hindari penggunaan calcium gluconate 
pada pasien dengan kondisi medis, sep-
erti: Pasien dengan hiperkalsemia 
misalnya kelebihan kelenjar paratiroid 
atau hiperparatiroidisme, kelebihan vit-
amin D atau hipervitaminosis D, penya-
kit neoplastik dengan dekalsifikasi tu-
lang, dan osteoporosis imobilisasi.  

 

 Calcium Gluconate tersedia dalam bentuk 
Injeksi intravena dan intramuskular 100 
mg/ml.  

 Ikuti petunjuk pada label resep Anda 
dengan hati-hati, dan mintalah dokter 
atau apoteker Anda untuk menjelaskan 
bagian mana pun yang tidak Anda 
mengerti. 

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat.. 

 Sebaiknya gunakan Calcium Gluconate  
sesuai dengan kondisi klinis  dan 
laboratorium  Anda 

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

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

Calcium Gluconate 

Perhatian :  

Apa itu Calcium Gluconate ? 

Calcium Gluconate digunakan untuk menga-
tasi kekurangan kalsium (hipokalsemia), 
mengatasi kadar magnesium dalam darah 
berlebih (hipermagnesemia) dan membantu 
mengatasi kadar kalium dalam darah terlalu 
tinggi (hiperkalemia).  
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Calcium Gluconate dapat menyebabkan efek 
samping. Beri tahu dokter Anda jika salah 
satu dari gejala ini parah atau tidak hilang: 
 Sakit kepala 
 Merasa lelah 
 Kebingungan  
 Ruam kulit  
 Sesak nafas  
 
 

 
Beberapa efek samping bisa serius. Gejala-
gejala berikut ini jarang terjadi, tetapi jika 
Anda mengalami salah satunya, segera 
hubungi dokter Anda: 
 Muntah  
 sembelit 
 Gatal-gatal 
 Pembengkakan pada wajah, mulut dan 

bibir.  
 Mengi  
 
 

 

Apa efek samping dari Calcium 
Gluconate ? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan obat pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering, jangan di simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Calcium Gluconate dapat berinteraksi 
dengan obat berikut:  

 Digoxin  
 Dulotegravir  
 Digitoxin  
 Ceftriaxone  
 Cabotegravir  
 

Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 

tersebut, konsultasikan ke dokter.  

 
 
 
 

Cara mendapatkan Calcium Gluconate  
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Calcium Gluconate ? 

Interaksi Calcium Gluconate 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.  
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