
Sebelum menggunakan Mercaptopurine, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
mercaptopurine, riwayat pegobatan yang 
sedang digunakan, mengalami infeksi, 
gangguan fungsi ginjal, gangguan hati, akan 
menjalani operasi, akan menerima vaksinasi 
dan riwayat penyakit lain yang pernah di-
derita.   

 

 Mercaptopurin  tersedia dalam bentuk 
tablet 50 mg dan suspensi oral 2000 
mg/100 ml (20 mg/ml). 

 Obat ini biasaya diminum 1 kali dalam 
sehari 30 menit sebelum makan atau 2 
jam setelah makan.  

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas air putih. . 

 Suspensi harus dikocok selama 30 detik 
sebelum digunakan. Suspensi diminum ha-
rus dengan menggunakan jarum suntik oral 
atau pipet tetes untuk mengukur dosisnya. 

  Obat harus diminum pada waktu yang sa-
ma setiap harinya secara teratur.  

 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 

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

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCAPTOPURIN 

Perhatian :  

Apa itu Mercaptopurin ? 

Mercaptopurin merupakan obat antago-
nis purin yang bekerja dengan 
menghentikan pertumbuhan sel 
kanker. Obat ini digunakan untuk 
pengobatan kanker darah akut, suatu 
tipe kanker yang berawal dari 
kelainan sel darah putih dan tipe 
kanker yang lain.  
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Mercaptopurine  mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Supresi sumsum tulang belakang yang 

timbul perlahan.  
 Anemia  
 Trombositopenia 
 Anoreksia 
 Mual  
 Muntah 

 
Mercaptopurine  dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Ruam kulit 
 Diare 
 Demam  
 Sakit perut bagian kanan atas  
 Sakit tenggorokan  
 
Mercaptopurine juga dapat menyebabkan 
efek samping yang lain. Hubungi  dokter jika 
anda mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini.  
 

 

Apa efek samping dari 
Mercaptopurine ? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet dan suspensi pada suhu 
kamar,  di tempat yang sejuk dan kering,   
serta  jauhkan  dari cahaya matahari lang-
sung. PIsahkan obat mercaptopurine dengan 
obat lain.  
Mercaptopurinr suspensi dapat disimpat 
selam 14 hari setelah dibuka/sisa pemakaian 
awal. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Mercaptopurine dapat berinteaksi dengan  
Allopurinol, Sulfasalazine, Warfarin, Dok-
sorubisin, Aminosalisilat (mesalamine), Kotri-
moksazol, Abrocitinib, obat herbal, vitamin, 
suplemen, thioguanin.  
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Mercaptopurine  
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Mercaptopurine? 

Interaksi Mercaptopurine dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
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Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

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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