
DIGOXIN 
 
 
KOMPOSISI :  
Tiap tablet mengandung Digoxin 0,25 mg. 
 
CARA KERJA OBAT : 
Memiliki aksi yang kompleks baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap organ kardiovaskular, pada 
pengobatan gagal jantung dan tachyarithmias supraventricular. Dua mekanisme kerja utama digoxin pada dosis 
terapi adalah :  
(1) Kekuatan dan kecepatan kontraksi miocard meningkat. Peningkatan ini diduga disebabkan oleh peningkatan 
masuknya ion kalsium dan penambahan pelepasan ion kalsium bebas pada sel miocard yang menyebabkan 
terjadinya potensi aktivitas serat otot kontraktil pada jantung.  
(2) Meningkatkan elektrofisiologi jaringan jantung. Efek ini diduga berasal dari hasil penghambatan pergerakan 
ion natrium dan ion kalium melintasi membran sel miocard dengan membentuk kompleks bersama adenosin 
trifosfatase. Penurunan kecepatan konduksi pada nodus atrioventrikular (AV) dan sinoatrial (SA) dengan 
peningkatan sensitivitas ventrikel dihasilkan oleh efek langsung Digoxin, selain dari stimulasi vagal reflex dan 
efek jaringan langsung melibatkan baik saraf simpatis maupun parasimpatis. 
 
INDIKASI : 
Gagal Jantung : 
Untuk pengobatan gagal jantung, terutama gagal jantung “low out put”. Aksi langsung inotropic dapat 
meningkatkan curah jantung dan menurunkan tekanan vena, memperkecil ukuran jantung dan memperlambat 
refleks takikardia. Aksi tersebut juga dapat mengobati gejala insufisiensi hemodinamik seperti dyspnea, edema, 
dan / atau kongesti vena. 
Aritmia : 
Untuk konversi arrhythmias berikut : fibriasi atrium, atrial fluttar dan paroxysinal atrial tachycardia. 
Mekanisme kerja Digoxin dalam terapi antiarrytymic adalah dengan memperpanjang waktu konduksi AV nodal 
dan periode feractory yang disebabkan oleh peningkatan tonus vagus, kerja antiadrenergic dan pada tingkat 
lebih rendah, Digoxin bekerja dengan memberikan efek langsung. 
 
DOSIS : 
Penggunaan bersamaan dengan glikosida jantung lainnya harus memperhatikan jumlah dosis sesuai dengan 
kebutuhan tiap individu pasien. 
Dosis berikut ini hanya sebagai anjuran  
Dosis umum dewasa : 
Digitalisasi :  
Rapid : total 0,75 – 1,25 mg dibagi menjadi dua atau lebih dosis, masing-masing diberikan setiap enam sampai 
delapan jam,  
Slow : 125 – 500 mcg (0,125 – 0,5 mg sekali sehari selama tujuh hari) 
Terapi pemeliharaan : (0,125 – 0,5) mg sekali sehari 
Dosis umum pediatrik : 
Digitalisasi : total jumlah berikut dibagi menjadi dua atau lebih dosis, masing-masing diberikan setiap enam 
sampai delapan jam 

- Bayi prematur dan bayi baru lahir hingga usia 1 bulan : (0,02 – 0,035) mg / kg berat badan  
- Bayi 1 bulan sampai 2 tahun : (0,035 – 0,06) mg / kg berat badan 
- Anak – anak 2 – 5 tahun : (0,03 – 0,04) mg / kg berat badan 
- Anak – anak 5 – 10 tahun : (0,02 – 0,035) mg / kg berat badan 
- Anak – anak usia lebih dari 10 tahun : lihat dosis umum dewasa : secara oral 0,01 – 0,02 mg / kg berat 

badan pada interval yang memadai (6 jam) hingga kompensasi dicapai (2 – 4 kli dosis umumnya cukup) 
- Terapi pemeliharaan : seperlima hingga sepertiga dari dosis digitalizing diberikan sekali sehari  

 
KONTRA INDIKASI : 
- Blok AV tingkat 2 dan blok AV total. 
- Aritmia supra ventrikular yang disebabkan sindroma Wolff – Parkinson – White. 
- Fibrilasi ventrikel. 
- Hipersensitif terhadap digoxin dan penderita dengan riwayat intoleransi terhadap preparat digitalis. 
 
EFEK SAMPING : 
- Dapat terjadi anoreksia, mual, muntah dan sakit kepala. 
- Gejala toksik pada jantung : kontraksi ventrikel prematur multiform atau unifocal, takikardia ventrikular, 

desosiasi AV, aritmia sinus, takikardia atrium dengan berbagai derajat blok AV. 
- Gejala neurologik : depresi, ngantuk, rasa lemah, letargi, gelisah, vertigo, bingung dan halusinasi visual. 
- Gangguan pada mata : midriasis, fotofobia dan berbagai gangguan fisus. 
- Ginekomastia, ruam kulit makulopopular atau reaksi kulit yang lain. 
 
 



PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Harus digunakan dengan hati-hati pada pasien blok jantung dan dengan perhatian khusus pada pasien blok 

jantung parsial yang dpat memicu terjadinya blok seluruhnya. Penggunaan pada miokarditis akut seperti 
karditis rematik harus dengan hati-hati.  
Dosis pemberian pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal harus diperhatikan. Pemberian suntikan 
dengan campuran garam kalsium tidak boleh diberikan selama pengobatan menggunakan digoxin. Digoxin 
dapat melewati membrane plasenta dan ekskresikan dalam ASI karena itu penggunaan pada wanita hamil 
dan menyusui harus benar-benar dipertimbangkan 

- Dalam beberapa kasus gangguan sinoatrial Digoxin dapat menyebabkan atau memperburuk sinus 
bradikardia atau menyebabkan blok sinoatrial 

- Dalam kasus dimana glikosida jantung telah diberikan terlebih dahulu selama 2 minggu, direkomendasikan 
untuk mempertimbangkan pemberian dosis awal pasien dan disarankan untuk mengurangi dosis 

- Penting untuk memberikan injeksi secra perlahan pada pasien dengn gagal jantung hipertensi dan infark 
miocard akut 

- Hipokalemia dan marked hyperkalemia meningkatkan sensitivitas miocaed pada glikosida jantung  
- Gagal ginjal  

Digoxin sebagian besar diekskresikan oleh ginjal. Oleh karena itu, pasien dengan gangguan fungsi ginjal 
memerlukan dosis pemeliharaan digoxin yang lebih kecil. Kerena perpanjangan waktu paruh eliminasi, 
diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mencapai konsentrasi serum steady state awal atau baru pada 
pasien dengan gangguan ginjal dibandingkan pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Jika tidak diberikan 
perawatan yang tepat untuk mengurangi dosis digoxin dalam tubuhnya, pasien tersebut memeiliki resiko 
tinggi untuk terjadi toksisitas, dan efek toksik akan bertahan lebih lama pada pasien tersebut dibandingkan 
pada pasien dengan fungsi ginjal normal 

- Penggunaan pada Geriatric 
Umumnya data klinis yang diperoleh adalah penggunaan digoxin pada pasien dewasa dan usia lanjut. Oleh 
karena itu, belum diidentifikasi perbedaan pada respon atau efek samping antara pasien tua atau muda. 
Namun, obat ini diketahui secara substansial diekskresikan melaui ginjal, dan resiko reaksi toksik terhadap 
obat ini lebih besar pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Karena pasien usia lanjut mungkin 
mengalami fungsi ginjal, maka akan sangat berguna untuk mementau fungsi ginjal 

- Penggunaan pada gangguan tiroid dan hipermetabolik states : Hypothyroidism dapat mengurangi 
kebutuhan terhadap digoxin. Gagal jantung dan / atau arrthymias atrium dihasilkan dari hipermetabolik atau 
hiperdinamik states (misalnya hipertiroidisme, hipoksia atau arteriovenous shunt) paling baik diobati dengan 
mengatasi terlebih dahulu kondisi underfying. Arrhytmias  

 
INTERAKSI OBAT : 
- Kuinidin, verapamil, amiodaron dan propafenon dapat meningkatkan kadar digitalis. 
- Diuretik, kortikosteroid, dapat menimbulkan hipokalemia, sehingga mudah terjadi intoksikasi digitalis. 
- Antibiotika tertentu menginaktivasi digoxin melalui metabolisme bakterial di usus bagian bawah. 
- Propantelin, difenoksilat, meningkatkan absorpsi digoxin. 
- Antasida, kaolin – pectin, sulfasalazin, neomisina, kolestiramin, beberapa obat kanker, menghambat 

absorpsi digoxin. 
- Simpatomimetik, meningkatkan resiko aritmia. 
- Beta-bloker, kalsium antagonis, berefek aditif dalam penghambatan konduksi AV. 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC. 
 
KEMASAN :  
Dus, 10 strip @ 10 tablet              No. Reg. : GKL9907110910A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
 
 

PRODUKSI 
PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo – Indonesia 


