
Hydroxyurea merupakan agen antineo-
plastic yang digunakan untuk Chronic 
Myeloid Leukimia (CML) . 
 

 
 Jangan gunakan apabila mengalami 

alergi dengan hydroxyurea 

 Jangan gunakan apabila terjadi 
penurunan fungsi sumsum tulang sep-
erti penurunan jumlah sel darah putih, 
defisiensi trombosit dan anemia berat 

 Jangan gunakan selama masa kehami-
lan 

 Jangan gunakan apabila sedang me-
nyusui 

 Hindari mengemudi kendaraan selama  
  terapi menggunakan hydroxiurea 

 Monitor selalu tes darah lengkap sela-
ma terapi dengan hydroxyurea pada 
pasien   dengan gangguan fungsi hati 
atau ginjal 

Apa itu Hydroxyurea? 

 

 Hydroxyurea tersedia 
dalam bentuk kapsul. 

 Cuci tangan dengan 
sabun dan air sebe-
lum dan sesudah 
kontak dengan kap-
sul 

 Kapsul harus ditelan secara utuh dan 
minum segelas air putih (tidak boleh 
dikunyah) 

 Obat diminum 1 jam sebelum makan 
atau 2 jam setelah makan (saat perut 
kosong). 

 Jika lupa meminum hydroxyurea, mi-
num selagi ingat apabila <12 jam dari 
jadwal yang sudah ditentukan, apabila 
lupa >12 jam jangan minum double 
dosis. 

 Jika serbuk kapsul tumpah dan terke-
na kulit, maka segera cuci pada area 
yang terkena tumpahan dengan sabun 
dan air, jika mengenai mata, maka 
segera cuci dengan pencuci mata iso-
tonic selama minimal 15 menit. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Efek Samping dan 
Penanganannya 

  

 
Simpan kapsul pada suhu ruang (15-30°C), 
tempat tertutup, terlindung dari paparan 
sinar matahari dan kelembaban serta 
jauhkan dari 
jangkauan anak-
anak. 

 
 
 
 

Hydroxyurea dapat berinteraksi dengan: 
 
 Didanosine (dengan atau tanpa stavudine) 
 Cytarabine 
 Fluorouracil 
 

Konsultasikan dengan dokter, apabila 
digunakan secara bersamaan 

 
 

Interaksi Hydroxyurea dengan 
obat lain 
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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.  

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Hydroxyurea? 

Efek Samping Penanganan 

Penurunan 
jumlah sel darah 
putih berisiko 
menyebabkan 
terjadinya 
infeksi 

 Selalu mencuci tangan dari 
toilet 

 Menghindari  orang yang 
sedang sakit 

  Hubungi dokter jika terjadi 
demam (>38C), menggigil, 
batuk atau rasa terbakar saat 
buang air kecil 

Penurunan 
jumlah sel darah 
merah berisiko 
menyebabkan 
memar atau 
perdarahan 

 Menghindari terjadinya 
memar atau luka 

 Sikat gigi dengan sikat yang 
lembut agar gusi tidak mudah 
berdarah 

 Menghindari  obat yang dapat 
menyebabkan perdarahan 
(Aspirin, Ibuprofen) 

Rambut rontok 
 Gunakan shampo yang lembut 
 Gunakan penutup kepala 

(topi, hijab) 

Diare 
 Makan dan minum sesering 

mungkin walaupun sedikit 
 Hindari makanan berserat 
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