
Sebelum menggunakan hidrokortison, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
obat kortikosteroid seperti prednison dan 
obat aspirin. Beri tahu dokter jika anda 
memiliki riwayat penyakit ginjal,hipertensi, 
katarak, dan diabetes melitus. 

 

 Sildenafil tersedia dalam bentuk tablet 20 
mg, krim 1 % dan 2,5%, dan injeksi 100 
mg. 

 Dosis diberikan dokter tergantung dengan 
tujuan pengobatan, usia, dan kondisi 
pasien. 

 Tablet diminum sesudah makan. Tablet ha-
rus ditelan utuh dan diminum dengan se-
gelas air putih. Sebaiknya obat tidak dimi-
num dengan susu, karena penyerapan 
obat akan terganggu. 

 Krim dioleskan tipis pada kulit yang sakit 
sesuai anjuran dokter. 

 Injeksi diberikan secara intravena, 
penggunaan dilakukan oleh Dokter atau 
perawat. 

 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  

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROKORTISON 

Perhatian :  

Apa itu Hidrokortison ? 

Hidrokortison merupakan obat golongan 
kortikosteroid. 

Hidrokortison ini biasanya digunakan 
untuk  meredakan peradangan, 
mengurangi reaksi sistem kekebalan 
tubuh yang berlebihan, dan mengatasi 
kekurangan hormon kortisol. 
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Hidrokortison mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit kepala 
 Muntah  
 Pusing 
 Insomnia 
 Depresi 
 Kecemasan 
 Iritasi perut 
 Peningkatan pertumbuhan rambut 

 
Hidrokortison dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Ruam  
 Wajah bengkak 
 Pilek atau infeksi yang berlangsung 

lama 
 Kelemahan otot 
 

 

Apa efek samping dari 
Hidrokortison? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering, jangan di simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hidrokortison dapat berinteaksi dengan  an-
tasida, cortrosyn, vaksin covid-19, denosum-
ab, desirudin, hyaluronidase. 
Apabila sedang menggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Hidrokortison 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Hidrokortison? 

Interaksi Hidrokortison 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.  
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