
CHLORAMPHENICOL 

Suspensi 
 
KOMPOSISI : 
Tiap 5 ml suspensi mengandung  : Chloramphenicol palmitate yang setara dengan Chloramphenicol  

125 mg 
 
CARA KERJA OBAT : 
Chloramphenicol merupakan antimikroba spektrum luas yang aktif terhadap bakteri gram positif dan 
bakteri gram negatif. Mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesa protein sel mikroba. 
 
INDIKASI : 
- Sebagai pilihan utama pengobatan typus, paratypus 
- Infeksi berat yang disebabkan oleh : 

 Salmonella spp. 
 H. influenza (terutama infeksi meningual) 
 Ricketsia 
 Lymphogranuloma – psithachosis 
 Gram negatif yang menyebabkan bacteremia meningitis 

 
DOSIS : 
- Dewasa, anak – anak, bayi berumur diatas 2 minggu : 50 mg/kg BB sehari dalam 3-4 dosis bagi. 
- Bayi berumur dibawah 2 minggu : 25 mg/kg BB sehari dalam dosis bagi. 

 
KONTRA INDIKASI : 
- Penderita yang hipersensitif terhadap chloramphenicol. 
- Penderita gangguan faal hati yang berat. 
- Penderita gangguan ginjal yang berat. 
 
EFEK SAMPING : 
- Diskrasia darah terutama aplastik anemia yang dapat menjadi serius dan fatal. 
- Reaksi hipersensitif lainya misalnya anafilaktik, urticaria. 
- Sindroma grey pada bayi premature atau bayi yang baru lahir. 
- Gangguan gastroinstestinal misalnya : mual, muntah, diare. 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Tidak dianjurkan penggunaan untuk wanita hamil dan menyusui karena keamananya belum 

dapat dipastikan. 
- Pemakaian jangka panjang perlu dilakukan pemeriksaan hematologi secara berkala. 
- Hanya digunakan untuk infeksi yang sudah jelas penyebabnya kecuali bila ada kemungkinan 

infeksi berat. 
- Perlu dilakukan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya superinfeksi dengan bakteri dan 

jamur. 
- Hati – hati bila digunakan pada penderita dengan gangguan ginjal dan hati, bayi yang lahir 

premature dan bayi baru lahir (2 minggu pertama). 
- Tidak untuk pencegahan infeksi, pengobatan influenza, batuk dan pilek. 

 
INTERAKSI OBAT : 
Chloramphenicol menghambat biotranformasi senyawa lain yang dimetabolisme oleh enzim 
mikrosoma hati seperti dikumarol, fenitoin, tolbutamid, dan turunan fulfonilurea lainya. 

 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 oC 

 
KEMASAN : 
Dus, 1 botol @ 60 ml No. Reg.  GKL9807106933A1 

 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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