
Terazosin merupakan obat  golongan alfa 
blocker., 
Terazosin digunakan pada pria untuk 
mengobati gejala pembesaran prostat 
(benign prostatic hyperplasia atau BPH), 
yang meliputi kesulitan buang air kecil, 
buang air kecil yang menyakitkan, dan 
frekuensi kencing. Dapat digunakan sendiri 
atau dikombinasikan dengan obat lain untuk 
mengobati tekanan darah tinggi, atau 
mungkin digunakan untuk alasan lain 
konsultasikan dengan dokter 

Sebelum menggunakan terazosin, beritahu 
dokter dan apoteker jika pernah mengalami 
hipersensitivitas terhadap terazosin atau 
golongan quinazoline (doxazosin, prazosin). 
Perhatian khusus gangguan dalam 
mengemudi kendaraan/mengoperasikan 
mesin dan lbu menyusui. 

Terazosin tersedia dalam bentuk tablet 1mg 
dan tablet 2 mg. 

 

Bentuk Sediaan Terazosin 

Apa Terazosin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat Terazosin dengan 
dosis yang sesuai seperti  
direkomendasikan oleh dokter. 

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

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

 Jangan berhenti mengkonsumsi 
terazosin tanpa instruksi dari dokter 
Anda. 

 Obat dapat diberikan bersama atau 
tanpa makanan. 

 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. 

 Tablet diminum dengan segelas air 
putih. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Terazosin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Pusing, sakit  kepala 
 Kelemahan otot 
 Pasien harus diperingatkan untuk 

berbaring jika gejala seperti pusing, 
kelelahan, atau berkeringat dan untuk 
tetap berbaring sampai gejala tersebut 
mereda  

Terazosin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang atau ringan seperti : 
 Hipotensi 
 Pembengkakan 
 Denyut jantung  tidak normal/palpitasi 
 Nyeri punggung 
 Bibir kering 
 Sering kencing 
 Radang selaput hidung/ Rhinitis 
 Mual 
 Gelisah 
 Sinusitis 
 Sesak nafas 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Terazosin ? 

Simpan obat pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak dan sinar matahari 

langsung. Simpan antara suhu 20-25 c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Terazosin dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Sildenafil 
 Tamsulosin 
 Verdenafil 
 Digunakan hati-hati dengan antihipertensi 

lain, khususnya verapamil untuk 
mencegah kemungkinan peningkatan 
hipotensi yang signifikan. Saat 
menggunakan terazosin HCl dan 
antihipertensi lain secara bersamaan, 
dosis harus dikurangi dan penentuan dosis 
perlu diulangi. 

    Terazosin dapat berinteraksi dengan 
supplement seperti Yohimbe 
 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Terazosin bersamaan dengan obat
-obat tersebut. 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Terazosin ? 

Interaksi Terazosin 
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.  


