
 

Griseofulvin 

Apa itu GRISEOFULVIN? 

G 
riseofulvin adalah obat untuk mengobati 

infeksi seperti kurap, kaki atlet, gatal at-

let, dan infeksi jamur di kulit kepala, kuku 

tangan, atau kuku kaki yang disebabkan 

oleh jamur. 

Perhatian  

 Mengganggu kemampuan mengemudi dan 

menjalankan mesin  

 Hati-hati penggunaan dalam jangka lama, 

dipantau secara berkala fungsi 

hati ,ginjal dan hematopoetik 

 Pemakaian bersamaan dengan griseofulvin 

dapat menurunkan khasiat oral kon-

trasepsi dan menaikkan terjadinya 

perdarahan  

 Pemakaian griseofulvin dengan warfarin  

secara bersamaan harus dilakukan 

penyesuaian dosis pada warfa-

rin 

Bagaimana cara penggunaan yang 

aman? 

 ikuti anjuran dokter dan baca informasi 

yang tertera pada kemasan griseofulvin 

sebelum mulai mengonsumsinya. 

 Telanlah tablet griseofulvin dengan 

dibantu air minum. Obat ini sebaiknya 

dikonsumsi setelah makan agar bisa dis-

erap secara maksimal oleh tubuh. 

 Pastikan ada jarak waktu yang cukup an-

tara satu dosis dengan dosis berikutnya. 

Usahakan untuk mengonsumsi griseoful-

vin pada jam yang sama tiap hari untuk 

memaksimalisasi efeknya. 

 Bagi pasien yang lupa mengonsumsi gris-

eofulvin, disarankan segera meminumnya 

begitu teringat jika jadwal dosis beri-

kutnya tidak terlalu dekat. Tapi jangan 

menggandakan dosis griseofulvin pada 

jadwal berikutnya untuk mengganti do-

sis yang terlewat. 

TAHUN 2022 

 

INSTALASI FARMASI 

INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

L/102.6.4.24/138 



 

 

 

 

Efek samping Griseofulvin 

 Efek samping berat yaitu Reaksi 

hipersensitivitas (urtikaria, edema 

angioneuritik), proteinuria dan 

hepatotoksisitas 

 Efek samping ringan dan sementa-

ra misalnya sakit kepala, demam, 

mual, muntah rasa kering pada 

mulut, iritasi lambung dan rash ku-

lit. 

Interaksi Griseofulvin dengan obat lain 

Griseofulvin dapat berinteraksi dengan golon-

gan barbiturate (phenobarbital), kontrasepsi 

oral (estradiol) dan warfarin bila  dikonsumsi-

kan bersamaan hubungi dokter 

Bagaimana penyimpanan Griseofulvin 

Griseofulvin disimpan pada suhu dibawah 

25oC dan ditempat yang kering jauh dari 

jangkauan anak-anak. 

CARA MENDAPATKAN GRISEOFULVIN 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 

Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker di 

Apotek, jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
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