
Klorokuin merupakan obat pilihan untuk 
pengobatan malaria. 
Klorokuin biasanya digunakan untuk 
mencegah malaria, dan bisa juga digunakan 
untuk penyakit lupus atau penyakit au-
toimun. Klorokuin bekerja dengan beri-
katan bersama DNA dan RNA, sehingga 
dapat menghambat pertumbuhan parasit.   

 
Sebelum menggunakan Klorokuin, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami alergi sebelumnya,  jika anda 
sedang hamil, mengkonsumsi obat hepato-
toksik, dan hati-hati jika memiliki penyakit 
ginjal. 
 

Klorokuin tersedia dalam bentuk tablet. 

 

Bentuk Sediaan Klorokuin 

Apa Klorokuin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat Klorokuin dengan 
dosis yang sesuai untuk mengatasi anti-
malaria 

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

 Gunakanlah obat ini sesudah makan 
atau bersama dengan makan. 

 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. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Klorokuin  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala ringan seperti : 
 Pusing. 
 Diare. 
 Mual. 
 Muntah. 
Klorokuin juga dapat menyebabkan efek 
samping yang berat seperti : 
 Keram perut. 
 Gangguan penglihatan . 
 Amnesia. 
 Kelemahan otot. 
 Gatal disertai ruam. 
 Kejang  
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Klorokuin ? 

  

Tablet klorokuin sebaiknya disimpan pada 
wadah tertutup pada suhu 25ºC, masih bisa 
stabil pada suhu 15-30ºC. Hindari dari 
jangkauan anak dan hewan peliharaan. 
 

 

Klorokuin dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Ampicillin. 
 Simetidin. 
 Antasida. 
 Siklosporin. 
 Sulfadoxin dan pyrimethamine 
 Vaksin Rabies 
 Praziquantel. 

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

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Klorokuin? 

Interaksi Klorokuin 
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  
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