
CEZINA Tablet 
 
KOMPOSISI :  
Tiap tablet mengandung Cetirizine dihydrochloride 10 mg 

CARA KERJA OBAT : 
Cetirizine merupakan antihistamin selektif reseptor H1 dengan efek sedative yang rendah pada dosis aktif 
farmakologi dan mempunyai sifat tambahan sebagai anti alergi. Cetirizine menghambat pelepasan histamin pada 
fase awal dan mengurangi migrasi sel inflamasi. 
 
INDIKASI : 
Untuk pengobatan rhinitis parenial, rhinitis alergi dan urtikaria kronik idiopatik 
 
DOSIS : 
Dewasa dan anak-anak diatas 12 tahun: 1 tablet / hari 
 
KONTRA INDIKASI : 
- Karena kurangnya data klinis, sebaiknya jangan digunakan selama semester pertama kehamilan atau saat 

menyusui 
- Penderita ginjal berat 
- Hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui karena diekskresikan melalui air susu 
 
EFEK SAMPING : 
- Sakit kepala, pusing, rasa kantuk, agitasi, mulut kering dan rasa tidak enak pada lambung 
- Pada beberapa individu dapat terjadi reaksi hipersensitifitas termasuk reaksi kulit dan angioderma 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Tidak dianjurkan meminum obat pada pasien yang sedang mengendarai kendaraan bermotor dan 

mengoperasikan mesin 
- Hindari penggunaan bersamaan dengan minuman beralkohol atau obat-obat penekan susunan saraf pusat, 

karena dapat memperberat penurunan kewaspadaan serta gangguan kinerja susunan saraf pusat 
- Hati-hati pada penggunaan pada penderita gangguan fungsi ginjal 
- Keamanan penggunaan pada anak usia dibawah 6 bulan belum ditetapkan. Tidak direkomendasikan untuk anak 

usia dibawah 6 bulan 
 
INTERAKSI OBAT : 
- Interaksi dengan obat-obat lain belum diketahui 
- Pada percobaan memperlihatkan potensiasi Cetirizine dihidroklorida terhadap alkohol (level alkohol 0,8%) oleh 

karena itu sebaiknya jangan diberikan bersamaan 
- Pemberian bersama 20 mg Cetirizine Dihidroklorida dan 400 mg simetidin tidak mempunyai efek pada reaksi 

kulit yang dipicu oleh reaksi histamine, dibandingkan pemberian Cetirizine Dihidroklorida tunggal. Konsentrasi 
plasma jelas tidak terpengaruh pada pemberian bersama simetidin 

- Pada percobaan dengan 5 mg diazepam dan 10 mg Cetirizine Dihidroklorida secara bersamaan tidak 
menyebabkan interaksi pada 15 dari 16 fungsi fisiologis yang diukur 

 
OVER DOSIS : 
- Rasa kantuk 
- Dapat terjadi agitasi pada anak-anak 
Pada  kasus over dosis yang parah, tidak ada antidote yang spesifik tapi dapat dilakukan kuras lambung disertai 
terapi suportif lainnya 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu dibawah 30 oC 
 
KEMASAN :  
Dus, 3 strip @ 10 tablet      No. Reg: DKL1007120110A1  
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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