
 Doxazosin merupakan Antihipertensi 
penghambat alfa (alpha-1 blocker).  

 Doxazosin ini biasanya digunakan untuk 
menurunkan tekanan darah, dan juga 
dapat meredakan keluhan dan gejala 
pembesaran prostat jinak (benign 
prostate hyperplasia/BPH)  
 
 
 
 
 

Sebelum menggunakan doxazosin, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap obat doxazosin dan prazosin, 
terazosin. Beri tahu dokter jika anda 
pernah mengalami tekanan darah 
rendah atau serangan jantung. 

Apa Doxazosin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Doxazosin tersedia dalam bentuk tablet 
1 mg dan 2 mg.  

 Dosis diberikan dokter tergantung 
kondisi pasien 

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air sesudah 
sarapan. 

 Sebaiknya gunakan doxazosin pada 
waktu yang sama setiap harinya.   

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

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat, tetapi jika waktunya 
mendekati dosis berikutnya, lewati 
dosis tersebut. Kemudian dilanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya, JANGAN minum dua obat 
sekaligus. 

  

Gunakan Doxazosin sesuai anjuran dokter, 
meskipun kondisi anda sudah membaik. 
Jangan menghentikan penggunaan 
Doxazosin tanpa berkonsultasi ke dokter. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Doxazosin  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit kepala 
 Sesak nafas 
 Rasa lelah yang tidak biasa 
 Pembengkakan pada tangan, kaki 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Sesak napas 
 Denyut jantung tidak teratur 
 Demam 
 Ereksi yang berkepanjangan tanpa rasa 

nyeri 
 Gatal-gatal 
 
Doxazosin juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Telpon dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Doxazosin ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering.  

 

 
 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan 
Doxazosin bersamaan dengan obat ini: 

 Amifostine  
 Amfetamin  
 Bromperidol 
 Obinutuzumab  
 Phospodiesterase 5 inhibitor 

 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Doxazosin 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Doxazosin? 

Interaksi Doxazosin dengan 
obat lain 
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Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 
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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.  
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