
Fluconazole merupakan salah satu obat an-
ti jamur. Fluconazole digunakan untuk me-
ngobati berbagai jenis infeksi yang disebab-
kan oleh jamur Candida. Misalnya infeksi 
jamur pada vagina, mulut, tenggorokan, 
dan pada saluran kemih, serta Cryptococcus 
meningitis pada penderita AIDS. Obat ini 
dapat membunuh jamur penyebab infeksi 
sekaligus mencegah tumbuh kembali. 
 

Sebelum menggunakan fluconazole, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda se-
dang hamil dan menyusui, pernah 
mengalami alergi sebelumnya, gangguan 
ritme detak jantung, gangguan hati, merasa 
sakit buang air kecil, dan gangguan ginjal. 

Fluconazole tersedia dalam bentuk tablet 
dan kapsul 50 mg; 100 mg; 150 mg; 200 mg 
dan injeksi 2 mg/ml dalam botol 100 ml. 
 

Bentuk Sediaan : 

Apa Fluconazole itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat fluconazole sesuai 
dengan dosis yang direkomendasikan oleh 
dokter. Dosis dan lama penggunaan ter-
gantung jenis infeksinya. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis yang tepat. 

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

 Kaplet atau tablet harus ditelan utuh dan 
diminum dengan segelas penuh air. 

 Diminum bersama dengan / sesudah 
makan dan usahakan untuk mengkon-
sumsi fluconazole pada jam yang sama 
tiap hari.  

 Infus diberikan oleh perawat setiap 1-2 
jam tidak lebih dari 200 mg / jam 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan ketika 
ingat. Tetapi jika waktunya mendekati 
dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya.    JANGAN 
minum dua dosis sekaligus. 

 Jangan berhenti menggunakan obat ini 
sebelum jangka waktu yang ditentukan 
oleh dokter meskipun infeksi terlihat su-

Bagaimana cara penggunaan  
Fuconazole ? 
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Fluconazole dapat berinteraksi dengan obat : 

Apa efek samping dari Fuconazole ? 

  

 

Bagaimana cara menyimpan  
Fluconazole ? 

Interaksi obat Fluconazole : 

 

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.  

Fluconazole mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 

 
 
 
 
 
 

Fuconazole dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini. 

 Coumarin  
 Chlorpropamide 
 Glibenclamid 
 Tolbutamide 
 Fenitoin 
 Rifampisin 
 Zidovudine 
 Glipizide 

Konsultasikan pada dokter bila menggunakan 
fluconazole bersamaan dengan obat-obat 
tersebut. 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat di tempat yang sejuk dan kering atau 
sesuai keterangan obat. 
Hindari dari cahaya matahari langsung dan 
jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

 Mual muntah 
 Sakit perut 
 Diare 
 Sakit kepala 
 Ruam pada kulit 

 Tubuh yang lelah 
 Hipokalemia 
 Sembelit 
 Kejang  
 Gangguan hati 
 Produksi urin sedikit 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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