
 Cilostazol merupakan Phosphodiester-

ase inhibitor III yang memiliki aktifitas anti 

pembekuan darah, sebagai terapi gejala-

gejala iskemik (suplai darah ke jaringan tidak 

cukup), untuk nyeri,  mengurangi rasa kram 

pada kaki, mengurangi rasa sakit dan rasa 

dingin  karena penyumbatan pembuluh darah 

atau digunakan untuk alasan lain konsultasi-

kan dengan dokter. 

 -Kontraindikasi untuk pasien Gagal Jantung. 

 Hipersensitif terhadap komponen Cilostazol 

  Hati-hati penggunaan saat menstruasi atau 

dengan keadaan cenderung perdarahan. 

 Pasien dengan disfungsi ginjal dan hepar yang 

berat. 

 Penggunaan pada ibu hamil dan menyusui tid-

ak dianjurkan 

 Penggunaan pada bayi dan anak-anak belum 

diakui keamanannya. 

 

Apa itu Cilostazol ? 
 

 Gunakan Cilostazol sesuai petunjuk aturan 

pakai yang tepat dan benar 

 Obat diminum secara tablet utuh tidak di-

gerus dan diminum bersama air putih 

 Obat diminum saat perut kosong yaitu 30-

60 menit sebelum makan atau 2 jam 

setelah makan.  

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 

dosis obat yang terlupakan ketika ingat. 

Tetapi jika waktunya mendekati dosis 

berikutnya, lewati dosis tersebut, kemudi-

an lanjutkan menggunakan obat sesuai jad-

wal berikutnya. JANGAN minum dua do-

sis sekaligus. 

Bagaimana cara penggunaan 

obat dengan aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2022 

CILOSTAZOL 

Perhatian : 

Obat tersedia dalam bentuk Tablet, 

dengan kekuatan : 

1. 50 mg 

2. 100 mg 

 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 
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Cilostazol mungkin menyebabkan efek 

samping. Beritahu Dokter apabila mengala-

mi gejala berat seperti :  
 Sakit kepala berat 

 Kencing berdarah, nyeri buang air kecil 

 Demam, menggigil, nyeri tubuh, gejala flu 

 nyeri dada 

 Merasa sesak napas, bahkan dengan tenaga 

ringan atau 

 Pembengkakan pergelangan kaki atau kaki 

Dan gejala ringan seperti : 
 Lemah, pusing 

 Kram kaki 

 Mati rasa atau kesemutan 

 Batuk, pilek atau hidung tersumbat 

Apa efek samping dari 

Cilostazol? 

  

Simpan obat dalam suhu 15-30°C, jauhkan 

dari sinar matahari langsung dan dari 

jangkauan anak-anak.  

Membuang : 

.  

 

Cilostazol berinteraksi dengan obat lain sep-

erti : 

- Aspirin  

- Clopidogrel 

- Danazol 

- Diltiazem 

- Fluoxetine 

- Indinavir  

- Lovastatin, 

- Omeprazol, 

- Quinidine,  

- Warfarin. 

Cilostazol berinteraksi dengan makanan yaitu  

jus jeruk bali, dan absorbsinya meningkat ji-

ka diminum bersama makanan tinggi lemak. 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 

Cilostazol ? Interaksi Cilostazol 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

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.  

Cara mendapatkan Cilostazol 

Harus dengan Resep Dokter 

SEGERA  datangi  DOKTER   
APABILA   ANDA MENGALAMI TANDA 

EFEK SAMPING  DIATAS 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

