
ATAGIP Tablet 
 
 
KOMPOSISI : 

Tiap tablet mengandung : 
Attapulgit aktif  600 mg 
Pectin   50 mg 

 
CARA KERJA OBAT :  
Dapat mengadsorbsi beberapa racun dan bakteri penyebab diare. Dapat mengurangi frekuensi buang 
air besar dan memperbaiki konsistensi feses yang encer. 
 
INDIKASI : 
Untuk pengobatan simtomatik pada diare yang tidak diketahui penyebabnya. 
 
DOSIS : 

- Dewasa dan anak – anak diatas 12 tahun : 2 tablet setiap setelah buang air besar maximum 
penggunaan 12 tablet dalam 24 jam.  

- Anak – anak 6 – 12 tahun : 1 tablet setiap setelah buang air besar maximum penggunaan 6 
tablet dalam 24 jam. 

 
KONTRA INDIKASI : 

- Jangan diberikan pada pasien dimana konstipasi harus dihindari. 
- Hypersensitif terhadap attapulgit dan pectin 
- Penderita obstruksi usus. 

 
EFEK SAMPING :  
Pemberian bersama digoxin akan menurunkan kadar digoxin dalam darah 
 
INTERAKSI OBAT : 

- Penggunaan bersama – sama obat – obatan yang mengandung alkaloid, vitamin hormon dal 
lain – lain akan menonaktifkan zat – zat tersebut karena daya absorbsi dari attapulgite. 

- Pemberian bersama dengan digoksin menurunkan kadar digoksin dalam darah. 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 

- Diare dapat mengakibatkan kehilangan cairan dan elektrolit karena itu diperlukan tambahan 
cairan oral rehidrasi. 

- Jika diare pada anak – anak disertai dengan dehidrasi maka pengobatan awal harus 
diberikan cairan rehidrasi oral. 

- Jangan diberikan pada anak – anak umur ≤ 3 tahun kecuali atas petunjuk dokter. 
- Dapat mempengaruhi absorbsi obat lain didalam saluran pencernaan, oleh karena itu 

dianjurkan interval waktu 2-3 jam antara pemberian oral obat lain dengan obat ini. 
- Jangan diberikan lebih dari 2 hari atau dalam keadaan demam tinggi. 
- Jika gejala – gejala masih berlangsung terus konsultasi kedokter. 

 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 

o
C 

 
KEMASAN : 
Dus 24 kotak @ 10 tablet  No. Reg. : DBL9507102110A1 
 

 
 

PRODUKSI 
PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo - Indonesia 


