
Levofloxacin hemihydrate 
Kaplet salut selaput 
 

Peringatan : 
Golongan fluorokuinolon dapat menimbulkan peningkatan resiko terjadinya tendonitis dan retaknya tendon pada pasien 
semua umur. Resiko tendonitis dan retaknya tendon meningkat dengan bertambahnya umur terutama pada pasien yang 
berusia lebih dari 60 tahun, yang menerima terapi kortikosteroid pada waktu yang bersamaan dan pada pasien yang 
menerima transplantasi ginjal, jantung dan paru-paru. 

 
KOMPOSISI 
Tiap kaplet salut selaput mengandung Levofloxacin hemihydrate yang setara dengan Levofloxacin anhydrate 500 mg. 
 
CARA KERJA OBAT 
Levofloxacin merupakan isomer optik S-(-) dari Ofloxacin. Memiliki efek antibakteri spektrum luas. Levofloxacin aktif 
melawan bakteri gram positif dan gram negatif termasuk bakteri anaerob. 
Lebih lanjut, Levofloxacin menunjukkan aktivitas antibakteri melawan Chlamydia pneumoniae dan Mycoplasma pneumoniae. 
Levofloxacin bersifat bakterisida pada konsentrasi yang sama atau sedikit lebih besar dari konsentrasi hambatnya. 
Mekanisme kerja utama dari Levofloxacin adalah melalui penghambatan DNA girase, jenis II topoisomerase. Hal ini 
mengakibatkan penghambatan pada replikasi DNA bakteri dan proses transkripsi. 
Farmakokinetik : 
Pemberian bersamaan dengan makanan hanya berefek sedikit terhadap absorpsi Levofloxacin. Levofloxacin terdistribusi 
secara luas pada seluruh bagian tubuh dengan konsentrasi yang tinggi. Levofloxacin juga terpenetrasi secara baik ke 
jaringan paru. Konsentrasi pada jaringan paru 2 - 5 kali lebih besar disbanding konsentrasi dalam plasma. 
Levofloxacin dimetabolisme untuk sebagian yang sangat kecil, metabolit menjadi desmethyl-Levofloxacin dan Levofloxacin 
N-oxide. Metabolit tersebut berjumlah < 5% dari dosis yang diekskresikan dalam urin. 
Ekskresi utamanya melalui saluran ginjal (> 85% dari dosis yang diberikan). Klirens Levofloxacin berkurang dan waktu paruh 
eliminasi plasma diperpanjang pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (kreatinin klirens < 80 ml/ menit), perlu dilakukan 
penyesuaian dosis pada pasien ini untuk menghindari akumulasi obat. Sebagian besar obat ini tidak dimetabolisme pada 
tubuh. Sekitar 85% dari dosis yang diberikan, diekskresikan melalui urin tanpa perubahan bentuk. 
 
INDIKASI 
Levofloxacin diindikasikan untuk pengobatan pada orang dewasa (≥ 18 tahun) dengan infeksi ringan, sedang, sampai berat 
yang disebabkan oleh bakteri yang peka. 
- Sinusitis bakterial akut yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, Haemophyllus influenzae, atau Moraxella 

catarrhalis. 
- Eksaserbasi akut dari bronkitis kronik yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophyllus influenzae, Haemophyllus parainfluenzae, atau Moraxella catarrhalis. 
- Pneumonia nosokomial yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin, Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophyllus influenzae, atau 
Streptococcus pneumoniae. Terapi tambahan harus digunakan ketika ada indikasi klinis. Dimana Pseudomonas 
aeruginosa diduga merupakan bakteri patogen, terapi kombinasi dengan anti-pseudomonas golongan β-lactam 
direkomendasikan. 

- Community acquired pneumonia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophyllus influenzae, Haemophyllus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia 
pneumoniae, Legionella pneumophila, atau Mycoplasma pneumoniae. 

- Multi Drug Resistant (MDR) Streptococcus pneumoniae yang diisolasi dari strain bakteri yang resisten terhadap dua 
atau lebih antibiotik berikut : Penicillin, generasi kedua Sefalosporin seperti Cefuroxime, macrolide, tetracycline dan 
trimethoprim/ sulfamethoxazole. 

- Prostatitis bakterial kronik yang disebabkan oleh Escherichia coli, Enterococcus faecalis, atau Staphylococcus 
epidermidis. 

- Komplikasi pada kulit dan infeksi kulit 
- Komplikasi infeksi saluran kemih 
- Pyelonefritis akut 

 
DOSIS  
Dosis umum Levofloxacin kaplet adalah 250 mg atau 500 mg diberikan secara oral setiap 24 jam, yang diindikasikan untuk 
infeksi dan yang disebutkan pada tabel dosis berikut. 
Levofloxacin dapat diberikan sebelum makan. Dosis oral harus diberikan setidaknya 2 jam sebelum atau 2 jam setelah 
pemberian antasida yang mengandung magnesium, aluminium, sukralfat, kation logam seperti besi, dan multivitamin 
dengan zinc atau didanosin. 
 
Pasien dengan fungsi ginjal normal : 

Infeksi Dosis Frekuensi  Durasi Dosis harian 

Community acquired Pneumonia 500 mg 
750 mg 

24 jam 
24 jam 

7 - 14 hari 
5 hari 

500 mg 
750 mg 

Pneumonia nosokomial 750 mg 24 jam 7 - 14 hari 750 mg 
Sinusitis bakterial akut 500 mg 

750 mg 
24 jam 
24 jam 

7 - 14 hari 
5 hari 

500 mg 
750 mg 

Eksaserbasi akut bronkitis kronik 500 mg 
750 mg 

24 jam 
24 jam 

7 hari 
3 - 5 hari 

500 mg 
750 mg 



Prostatitis bakteri kronik 500 mg 24 jam 28 hari 500 mg 
Komplikasi pada kulit dan infeksi 
kulit, infeksi saluran kemih 
komplikasi, Pyelonefritis akut 

250 - 750 mg satu kali sehari tergantung dari tipe dan keparahan 
penyebab bakteri patogen yang diduga, biasanya selama 7 - 14 hari 
tergantung dari infeksi yang diderita. 

 
Pasien dengan adanya gangguan fungsi ginjal (kreatinin klirens ≤ 50 ml/menit) : 

Kreatinin klirens Regimen dosis 

>50 ml/menit 1 x 250 mg/ 24 jam 1 x 500 mg/ 24 jam 
50 - 20 ml/menit Awal : 250 mg 

Selanjutnya : 125 mg/ 24 jam 
Awal : 500 mg 
Selanjutnya : 250 mg/ 24 jam 

19 - 10 ml/menit Awal : 250 mg 
Selanjutnya : 125 mg/ 48 jam 

Awal : 500 mg 
Selanjutnya : 125 mg/ 24 jam 

<10 ml/menit 
(dengan hemodialisa dan CAPD) 

Awal : 250 mg 
Selanjutnya : 125 mg/ 48 jam 

Awal : 500 mg 
Selanjutnya : 125 mg/ 24 jam 

CAPD : Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis  
 
KONTRA INDIKASI 
- Intoleransi terhadap golongan fluorokuinolon, perpanjangan QTc, kehamilan. 
- Penderita epilepsi. 
- Pasien dengan riwayat gangguan tendon yang berhubungan dengan pemberian Fluoroquinolone. 
- Anak-anak atau remaja dalam masa pertumbuhan (sampai 18 tahun). 
- Ibu hamil dan menyusui 

 
EFEK SAMPING 
 Muntah dan kembung, sakit kepala, pusing, insomnia, atau gemetar : 

Jarang : Retaknya tendon, arthralgia (biasanya dapat diobati gejalanya), perpanjangan QTc. 
 Gangguan jantung : 

Jarang : Takikardia. 
Frekuensi tidak diketahui : Aritmia ventrikular dan torsades de pointes (didominasi pada pasien dengan faktor resiko 
untuk perpanjangan QT), Electrocardiogram QT prolonged. 

 Gangguan sistem limfatik dan darah : 
Tidak umum : Leukopenia, eosinofilia. 
Jarang : Trombositopenia, neutropenia. 
Sangat jarang : Agranulositosis. 
Frekuensi tidak diketahui : Pansitopenia, anemia hemolitik. 

 Gangguan sistem saraf pusat : 
Tidak umum : Pusing, sakit kepala, mengantuk. 
Jarang : Kejang, tremor, paraestesia. 
Sangat jarang : Neuropati perifer sensori atau sensorimotor, disgesia termasuk agesia, parosmia termasuk anosmia. 

 Gangguan pada mata : 
Sangat jarang : Gangguan fungsi penglihatan. 

 Gangguan fungsi pendengaran dan labirin: 
Tidak umum : Vertigo. 
Sangat jarang : Gangguan fungsi pendengaran. 
Frekuensi tidak diketahui : Tinnitus. 

 Gangguan pernafasan, dada, dan dinding dada : 
Jarang : Bronkospasme, dyspnea. 
Sangat jarang : Alergi pneumonitis. 

 Gangguan pencernaan : 
Umum : Diare, mual. 
Tidak umum : Muntah, nyeri pada abdomen, dyspepsia, kembung, konstipasi. 
Jarang : Diare hemorrhagi pada kasus sangat jarang mengindikasikan enterokolitis termasuk kolitis pseudomembran. 

 Gangguan fungsi ginjal dan saluran kemih : 
Tidak umum : Peningkatan kreatinin darah. 
Sangat jarang : Gagal ginjal akut (disebabkan oleh nefritis interstisial). 

 Gangguan kulit dan jaringan subkutan : 
Tidak umum : Ruam, pruritus. 
Jarang : Urtikaria. 
Sangat jarang : Edema angioneurotik, reaksi fotosensitivitas. 
Frekuensi tidak diketahui : Toxic epidermal necrolysis, sindrom Stevens-Johnson, erythema multiforme, hyperhidrosis. 
Kadang-kadang terjadi reaksi Mucocutaneous bahkan setelah pemberian dosis pertama. 

 Gangguan musculoskeletal dan jaringan ikat : 
Jarang : Gangguan tendon termasuk tendinitis (Achilles tendon), arthralgia, myalgia. 
Sangat jarang : Tendon rupture. Efek samping ini dapat terjadi dalam 48 jam setelah memulai pengobatan dan mungkin 
bilateral, kelemahan otot mungkin penting, khusus pada pasien dengan myasthenia gravis. 
Frekuensi tidak diketahui : Rhabdomyolisis. 

 Gangguan metabolism dan nutrisi : 
Tidak umum : Anoreksia. 
Sangat jarang : Hipoglikemia, terutama pada pasien diabetes. 

 Infeksi dan manifestasinya : 
Tidak umum : Infeksi jamur. 



 Gangguan vaskular : 
Jarang : Hipotensi. 

 Gangguan umum : 
Tidak umum : Asthenia. 
Sangat jarang : Pireksia. 
Frekuensi tidak diketahui : Nyeri (termasuk nyeri pada punggung, leher, dan ekstremitas). 

 Gangguan sistem imun : 
Sangat langka : Syok anafilaksis. 
Reaksi anafilaksis dan anaphylactoid kadang-kadang dapat terjadi bahkan setelah dosis pertama. 
Frekuensi tidak diketahui : Hipersensitif. 

 Gangguan fungsi hati : 
Umum : Peningkatan enzim hati (ALT / AST, alkali fosfatase, GGT). 
Jarang : Peningkatan bilirubin darah. 
Sangat jarang : Hepatitis. 
Frekuensi tidak diketahui : Jaundice dan cedera hati yang berat, termasuk gagal hati akut, telah dilaporkan dengan 
Levofloxacin, terutama pada pasien dengan penyakit yang parah. 

 Gangguan kejiwaan : 
Tidak umum : Insomnia, gugup. 
Jarang : Gangguan psikotik, depresi, confusional state, agitasi, gelisah. 
Sangat jarang : Reaksi psikotik yang membahayakan diri termasuk perilaku keinginan atau tindakan bunuh diri, 
halusinasi. 

 Efek yang tidak diinginkan lainnya yang telah dikaitkan dengan pemberian fluorokuinolon meliputi : 
- Gejala ekstrapiramidal dan gangguan lain jaringan otot. 
- Vaskulitis hipersensitif. 
- Serangan porfiria pada pasien dengan porfiria. 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN 
 Methicillin Resistant Stapylococcus Aureus (MRSA) : 

Levofloxacin tidak efektif melawan infeksi yang disebabkan oleh MRSA (Methicillin Resistant Stapylococcus Aureus). 
Pada infeksi yang dicurigai MRSA Levofloxacin harus dikombinasikan dengan obat lain untuk mengobati infeksi MRSA. 
 

 Tendinitis dan retaknya tendon : 
Tendinitis mungkin jarang terjadi. Ini paling sering melibatkan Achilles tendon dan dapat menyebabkan retaknya tendon. 
Resiko tendinitis dan retaknya tendon meningkat pada pasien lanjut usia dan pasien yang menggunakan kortikosteroid. 
Pemantauan ketat pada pasien perlu dilakukan jika diberikan kaplet Levofloxacin. Semua pasien harus berkonsultasi 
dengan dokter jika mengalami gejala tendinitis. 
Jika tendinitis dicurigai, pengobatan dengan kapket Levofloxacin harus dihentikan segera, dan pengobatan yang tepat 
(misalnya imobilisasi) harus dimulai untuk tendon yang terkena. 
 

 Penyakit terkait Clostridium difficile : 
Diare, terutama jika berat, persisten dan/ atau berdarah, selama atau setelah pengobatan dengan kaplet Levofloxacin, 
mungkin gejala dari penyakit terkait Clostridium difficile, bentuk yang paling parah adalah pseudomembran enterokolitis. 
Jika pseudomembran enterokolitis dicurigai, kaplet Levofloxacin harus dihentikan segera dan pasien harus ditangani 
dengan langkah-langkah yang menunjang dan terapi tertentu tanpa penundaan (misalnya metronidazole oral atau 
vankomisin). Produk yang menghambat peristaltik merupakan kontraindikasi dalam situasi klinis. 
Pseudomembran kolitik telah dilaporkan pada hampir seluruh antibakteri, termasuk Levofloxacin, dengan tingkat 
keparahan ringan sampai mengancam jiwa. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan diagnosis pasien 
dengan diare yang akan diberikan antibakteri lain. 
Pengobatan dengan antibakteri mengubah flora normal pada usus besar dan dapat menyebabkan pertumbuhan 
berlebih dari Clostridia. Studi menunjukkan bahwa toksin yang diproduksi oleh Clostridium difficille merupakan 
penyebab utama antibiotik yang berhubungan dengan kolitis. 
Setelah penetapan diagnosis pseudomembran kolitik, langkah terapi harus dimulai. Kasus ringan pseudomembran 
kolitik biasanya dengan penghentian obat saja. Pada kasus sedang sampai berat, pertimbangan lain harus dilakukan 
untuk mengatasinya dengan cairan dan elektrolit, suplemen protein, dan pengobatan dengan antibakteri yang efektif 
melawan kolitis yang disebabkan Clostridum difficille. 
 

 Pasien yang cenderung untuk kejang : 
Kaplet Levofloxacin dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat epilepsy seperti kuinolon lainnya, harus digunakan 
dengan sangat hati-hati pada pasien yang cenderung kejang, seperti pada pasien yang sudah ada kerusakan pada 
sistem saraf pusat, pengobatan bersamaan dengan fenbufen dan anti-inflamasi non steroid yang sama atau dengan 
obat yang menurunkan ambang kejang otak, seperti Teofilin. Dalam kasus kejang-kejang, pengobatan dengan 
Levofloxacin harus dihentikan. Kejang dan gangguan psikosis telah dilaporkan terhadap pasien yang menerima 
kuinolon, termasuk Levofloxacin. Kuinolon juga menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan stimulasi sistem 
saraf pusat yang dapat menyebabkan tremor, gelisah, ansietas, kepala terasa ringan, kebingungan, halusinasi, 
paranoid, depresi, insomnia, dan yang jarang terjadi percobaan untuk bunuh diri. Reaksi ini mungkin terjadi pada 
pemberian dosis pertama. Jika reaksi ini timbul pada pasien yang menerima Levofloxacin, pemberian obat harus 
dihentikan. Seperti dengan kuinolon lain, Levofloxacin harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang diketahui/ 
dicurigai mengalami gangguan Susunan Saraf Pusat (SSP) yang mungkin mempengaruhi ambang kejang (seperti 
arteriosklerosis serebral yang parah, epilepsi) atau faktor risiko lain (seperti terapi dengan obat tertentu, disfungsi 
ginjal). 
 
 



 Pasien dengan defisiensi dehidrogenase G-6-fosfat : 
Pasien dengan laten atau cacat actual dalam dehydrogenase glukosa-6-fosfat mungkin rentan terhadap reaksi hemolitik 
ketika diobati dengan obat antibakteri kuinolon, dan Levofloxacin harus digunakan dengan hati-hati. 
 

 Pasien dengan gangguan fungsi ginjal : 
Pemberian Levofloxacin harus hati-hati pada gangguan ginjal. Observasi klinis dan studi laboratorium yang tepat harus 
dilakukan sebelum dan selama terapi sejak eliminasi Levofloxacin dapat dikurangi. Pada pasien dengan gangguan 
fungsi ginjal (kreatinin klirens < 80 ml/menit), penyesuaian dosis diperlukan untuk menghindari akumulasi Levofloxacin 
akibat penurunan klirens. 
 

 Reaksi hipersensitif : 
Levofloxacin dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas yang fatal (misalnya angioedema sampai syok anafilaksis), 
kadang-kadang setelah dosis awal. Pasien harus segera menghentikan pengobatan dan hubungi dokter yang akan 
memulai langkah-langkah pengobatan yang sesuai. 
Hipersensitif serius dan kadang-kadang fatal, dan/atau reaksi anafilaktik telah dilaporkan terjadi pada pasien yang 
menerima kuinolon. Reaksi ini sering terjadi pada pemberian dosis pertama. Beberapa reaksi ini diikuti dengan kolaps 
pada jantung, hipotensi/ syok, kejang, kehilangan kesadaran, tingling angioedema (termasuk tongue, laryngeal, throat, 
facial edema/ swelling), penyempitan saluran pernafasan (termasuk bronkus spasme, sesak nafas, gangguan 
pernafasan akut), dispnea, urtikaria, gatal, dan reaksi kulit serius lainnya. Levofloxacin harus dihentikan segera pada 
saat adanya reaksi pertama seperti ruam kulit atau tanda-tanda hipersensitivitas lainnya. Reaksi hipersensitivitas akut 
yang serius mungkin memerlukan pengobatan dengan Epinephrin dan tindakan resusitasi lainnya, termasuk oksigen, 
cairan intravena, antihistamin, kortikosteroid, amina, dan mengatur jalan nafas jika terindikasi secara klinis. 
 

 Hipoglikemia : 
Seperti dengan kuinolon lain, gangguan glukosa darah, termasuk hiper simptomatik dan hipoglikemia telah dilaporkan, 
biasanya pasien diabetes menerima terapi obat bersamaan dengan anti hipoglikemik oral (seperti Glyburide/ 
Glibenclamide) atau dengan insulin. Pada pasien ini, dianjurkan untuk memonitor kadar gula darah. Jika reaksi 
hipoglikemik terjadi pada pasien yang menggunakan Levofloxacin, Levofloxacin harus dihentikan segera dan terapi 
yang tepat harus segera dimulai. 
 

 Pencegahan photosensitisasi : 
Meskipun photosensitisasi sangat jarang terjadi dengan Levofloxacin, dianjurkan pasien tidak terpapar sinar matahari 
yang kuat atau sinar UV buatan (misalnya sinar lampu, solarium), untuk mencegah photosensitisasi. 
Reaksi fototoksisitas sedang sampai berat telah diamati pada pasien yang terkena langsung cahaya matahari, ketika 
menerima obat dari golongan ini paparan berlebihan sinar matahari langsung harus dihindari. Pemberian obat harus 
dihentikan jika fototoksisitas terjadi (seperti erupsi kulit). 
 

 Pasien yang diobati dengan antagonis vitamin K : 
Karena kemungkinan peningkatan dalam tes koagulasi (PT/INR) dan/ atau perdarahan pada pasien yang diobati 
dengan Levofloxacin dalam kombinasi dengan antagonis vitamin K (misalnya warfarin), tes koagulasi harus dipantau 
bila obat ini diberikan bersamaan. 
 

 Reaksi psikotik : 
Reaksi psikotik telah dilaporkan pada pasien yang menerima kuinolon, termasuk Levofloxacin. Dalam kasus yang 
sangat langka ini telah berkembang pada keinginan untuk bunuh diri dan perilaku membahayakan diri kadang-kadang 
hanya setelah dosis tunggal Levofloxacin. Dalam hal pasien mengalami reaksi-reaksi ini, Levofloxacin harus dihentikan 
dan langkah yang tepat diberikan. Perhatian dianjurkan jika Levofloxacin akan digunakan pada pasien psikotik atau 
pada pasien dengan riwayat penyakit kejiwaan. 
 

 Gangguan jantung : 
Perhatian harus diambil ketika menggunakan fluorokuinolon, termasuk Levofloxacin, pada pasien dengan faktor resiko 
yang diketahui untuk perpanjangan interval QT misalnya : 
- Sindrom perpanjangan QT bawaan. 
- Penggunaan bersama obat yang dikenal untuk memperpanjang interval QT (misalnya antiaritmia kelas IA dan III, 

antidepresan trisiklik, makrolida). 
- Ketidakseimbangan elektrolit yang tak terdeteksi (misalnya hypokalemia, hipomagnesia). 
- Lanjut usia. 
- Penyakit jantung (seperti gagal jantung, infark miokard, bradikardia). 

 
 Neuropati perifer : 

Sensor atau sensorimotor neuropati perifer telah dilaporkan pada pasien yang menerima fluorokuinolon, termasuk 
Levofloxacin, yang dapat mempercepat onset. Levofloxacin harus dihentikan jika pasien mengalami gejala neuropati 
untuk mencegah berkembangnya kondisi ireversibel. 
 

 Opiat : 
Pada pasien yang diobati dengan Levofloxacin, penentuan opiat dalam urin dapat memberikan hasil positif palsu. 
Mungkin perlu untuk mengkonfirmasi opiat dengan metode skrining yang lebih spesifik. 
  

 Gangguan fungsi hati : 
Kasus nekrosis hati hingga gagal hati yang mengancam jiwa telah dilaporkan dengan Levofloxacin, terutama pada 
pasien dengan penyakit yang parah, misalnya sepsis. Pasien harus dianjurkan untuk menghentikan pengobatan dan 



hubungi dokter jika tanda-tanda dan gejala penyakit hati berkembang seperti anoreksia, jaundice, urin berwarna gelap, 
pruritus atau tender abdomen. 

 
INTERAKSI OBAT : 
 Garam besi, antasida yang mengandung magnesium atau aluminium : 

Levofloxacin memiliki potensi untuk membentuk senyawa koordinasi yang stabil dengan banyak logam (Al, Cu, Zn, Mg, 
Ca). Antasida yang mengandung Aluminium atau Magnesium dan obat-obat yang mengandung besi menurunkan 
absorbsi Levofloxacin. Pemberian obat-obat ini dianjurkan setidaknya 2 jam sebelum atau sesudah pemberian 
Levofloxacin. 

 Sukralfat : 
Bioavailabilitas kaplet Levofloxacin secara signifikan berkurang bila diberikan bersama dengan sukralfat. Jika pasien 
diberikan sukralfat dan kaplet Levofloxacin, maka pemberian sukralfat 2 jam setelah pemberian kaplet Levofloxacin. 

 Teofilin, fenbufen atau obat-obat non-steroid antiinflamasi : 
Tidak ditemukan adanya interaksi farmakokinetik Levofloxacin dengan Teofilin. Namun penurunan dari ambang kejang 
otak dapat terjadi ketika kuinolon diberikan bersamaan dengan Teofilin, obat non-steroid anti-inflamasi, atau obat 
lainnya yang menurunkan ambang kejang. 
Kadar Levofloxacin akan lebih tinggi sekitar 13% pada pemberian bersamaan dengan Fenbufen daripada ketika 
diberikan tunggal. 

 Probenecid dan Cimetidine : 
Probenecid dan Cimetidine memiliki pengaruh signifikan secara statistik pada eliminasi Levofloxacin. Klirens 
Levofloxacin berkurang oleh Cimetidine (24%) dan Probenecid (34%). Hal ini karena kedua obat tersebut mampu 
menghambat sekresi Levofloxacin pada tubular ginjal. 
Perhatian harus dilakukan ketika Levofloxacin yang digunakan bersama dengan obat yang memiliki efek sekresi di 
tubular ginjal seperti Probenecid dan Cimetidine, terutama pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. 

 Pengaruh Levofloxacin pada produk obat lainnya : 
- Siklosporin 

Waktu paruh dari siklosporin meningkat sebesar 33% bila digunakan bersamaan dengan Levofloxacin. 
- Antagonis Vitamin K 

Tes koagulasi meningkat (PT/INR) dan/ atau perdarahan yang mungkin berat, telah dilaporkan pada pasien yang 
diobati dengan Levofloxacin dalam kombinasi dengan antagonis vitamin K (misalnya warfarin). Oleh karena itu, tes 
koagulasi harus dipantau pada pasien yang diobati dengan antagonis vitamin K. 

- Obat yang dikenal untuk memperpanjang interval QT 
Levofloxacin, seperti fluorokuinolon lainnya, harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang menerima obat 
yang dikenal untuk memperpanjang interval QT (misalnya antiaritmia kelas IA dan III, trisiklik antidepresan, 
makrolida, antipsikotik). 

 Interaksi dengan makanan : 
Tidak ada interaksi yang relevan dengan makanan. Levofloxacin dapat diberikan tanpa memperhatikan asupan 
makanan. 

 Informasi lain yang relevan : 
Levofloxacin tidak terpengaruh ketika diberikan bersamaan dengan obat berikut : 
- Kalsium karbonat 
- Digoxin 
- Glibenclamide 
- Ranitidine 

 
Efek pada pengendara dan menjalankan mesin : 
Beberapa efek yang tidak diinginkan (misalnya pusing/ vertigo, mengantuk, gangguan penglihatan) dapat mengganggu 
kemampuan pasien untuk berkonsentrasi dan bereaksi, dan karena itu beresiko dalam situasi dimana kemampuan tersebut 
merupakan hal yang penting (misalnya mengendarai mobil atau menjalankan mesin). 
 
OVERDOSIS DAN PENGOBATAN : 
Gejala : 
Gejala yang paling penting pada overdosis akut Levofloxacin adalah gejala sistem saraf pusat seperti kebingungan, pusing, 
gangguan kesadaran, dan kejang-kejang, peningkatan interval QT serta reaksi gastrointestinal seperti mual dan erosi 
mukosa. 
Pengobatan : 
Jika terjadi overdosis, pengobatan simtomatik harus dilakukan. Pemantauan EKG harus dilakukan, karena kemungkinan 
perpanjangan interval QT. Antasida dapat digunakan untuk melindungi mukosa lambung. Hemodialisa, termasuk dialisis 
peritoneal dan CAPD tidak efektif dalam menghilangkan Levofloxacin dari tubuh. Tidak ada antidot spesifik. 
 
CARA PENYIMPANAN 
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC, terlindung dari cahaya dan dalam wadah tertutup rapat. 
 
KEMASAN 
Dus, 3 strip @ 10 kaplet salut selaput  No. Reg : GKL2007122909A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
 
 

PRODUKSI 
PT. FIRST MEDIPHARMA 
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