
GLIBENCLAMIDE 
 
KOMPOSISI :  
Tiap kaplet mengandung Glibenclamide 5 mg. 
 

CARA KERJA OBAT : 
Menurunkan konsentrasi glukosa darah dengan stimulasi sekresi insulin dari sel beta pankreas. 
 

INDIKASI : 
Diabetes mellitus ringan atau sedang ‘Maturity onset’, tanpa komplikasi yang tidak responsif dengan diet saja. 
 

DOSIS : Tergantung individual 
Dosis awal 2,5 mg - 5 mg/ hari bersama makan pagi (beberapa penderita dengan 1,25 mg telah responsif). 
Bila perlu, sesudah 7 hari, dosis dinaikkan dengan 2,5 mg perminggu sampai mencapai dosis yang cukup (maksimal 
20 mg/ hari). 
Dosis lebih dari 10 mg dibagi 2 kali pemberian. 
Pada usia lanjut dan gangguan fungsi hati, dosis perlu lebih rendah. 
 

KONTRA INDIKASI : 
- Pada penderita non-diabetik dengan glikosuria ginjal. 
- Pada penderita diabetik ketoasidosis. 
- Diabetes mellitus dengan komplikasi (demam, trauma, gangren). 
- Wanita hamil, hipersensitif, penderita penyakit hati dan ginjal yang parah. 
- Diabetes mellitus tergantung insulin (type I atau juvenil onset diabetes). 
- Gangguan fungsi adrenocorticoid yang serius. 
 

EFEK SAMPING : 
- Reaksi hipoglikemia. 
- Efek gastrointestinal : mual, muntah, gastritis. 
- Reaksi alergi kulit : pruritus, eritema, urtikaria dan morbiliform. 
- Hepatitis (jarang). 
- Gangguan penglihatan bersifat sementara pada awal pengobatan. 
- Agranulocytosis, pancytopenia, anemia hemolytic (jarang). 
 

PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Keamanan dan efektifitas pada anak-anak belum diketahui dengan pasti. 
- Reaksi hipoglikemia dapat terjadi pada pemberian dosis tinggi. 
- Kemampuan konsentrasi bagi pengendara motor dan operator mesin masih dapat terganggu. 
- Tidak dianjurkan pemakaian pada wanita hamil kecuali keuntungan yang didapatkan lebih besar dari resiko yang 

ditimbulkan. 
- Obat diberikan segera sebelum makan/ sarapan. 
 

INTERAKSI OBAT : 
- Efek hipoglikemia ditingkatkan oleh sulfonamide, ACE inhibitor, clofibrate, cyclophosphamide, disopyramide, 

fenfluramin, fluoxetine, quanetidine, probenecid, antibakteri quinolone, sulphypyrazone, tetracycline. Atau 
dihilangkan oleh clonidine, corticosteroid, diazoxide, diuretic, glucagon, laxative, asam nicotinat (dosis tinggi), 
oral kontrasepsi, derivat phenothiazine, phenytoin, hormone thyroid. 

- Dengan Miconazole menyebabkan hipoglikemia berat. 
 

CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC 
 

KEMASAN :  
Dus, 10 strip @ 10 kaplet     No. Reg. : GKL0007113404A1 
 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
 

PRODUKSI 
PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo – Indonesia 


