
 Propyltiouracil merupakan obat yang 

menghambat produksi hormon tiroid 

dengan mencegah terjadinya oksidasi 

iodium pada kelenjar tiroid. 

 Propyltiouracil digunakan untuk 

menangani peningkatan hormon 

tiroid. 

 

Sebelum menggunakan Propyltiouracil 

beritahu dokter dan apoteker jika anda 

pernah mengalami alergi sebelumnya, 

ibu hamil, penyakit gagal hati dan 

kelainan pada darah.  

 

Propyltiouracil tersedia dalam bentuk  

tablet. 

 

Bentuk Sediaan Propyltiouracil  

Apa Propyltiouracil itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Obat diminum setelah makan.  

 Telan tablet dan jangan dihancurkan 

atau dikunyah.  

 Minum obat dengan segelas air. 

 Minumlah Propyltiouracil sesuai 

anjuran dokter atau apoteker.   

 Jangan menggunakan atau melebihi 

dosis yang telah diberikan dokter 

anda. 

 Apabila lupa meminum obat maka 

segera minum tablet yang 

terlewatkan apabila ingat. Namun, 

jika waktunya mendekati dosis 

berikutnya, lewati dosis yang 

terlewat dan teruskan jadwal 

berikutnya. Jangan menggunakan 

obat secara dobel untuk mengganti 

dosis yang lupa. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Propyltiouracil mungkin 

menyebabkan efek samping. Beritahu 

dokter apabila mengalami gejala 

yang berat seperti : 

 Kehilangan nafsu makan 

 Mual muntah 

 Urin berwarna gelap 

 Tinja berwarna terang 

 Demam 

 Sakit tenggorokan 

 

Propyltiouracil dapat menyebabkan 

efek samping yang jarang seperti : 

 Ruam kulit 

 Demam  

 Gangguan saluran cerna 

 Muntah  

 Sakit kepala 

 

Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini.  

 

Apa efek samping dari 
Propyltiouracil ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, 

tertutup rapat dan jauhkan dari 

jangkauan anak-anak. Simpan tablet 

pada suhu kamar di tempat yang sejuk 

dan kering.  

 

  

 

 
 

 

 

 

Propyltiouracil dapat berinteraksi 

dengan obat-obat: 

 Warfarin 

 Propranolol 

 Digoxin 

 Teofilin 

 

Konsultasikan pada dokter bila meng-

gunakan Propyltiouracil bersamaan 

dengan obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan dan 
membuang Propyltiouracil ? 

Interaksi Propyltiouracil 
dengan obat lain 

 

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. 
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