
MEDIASMA  
 

KOMPOSISI : 

Tiap tablet mengandung : Theophyllin 130 mg; Ephedrin HCl 12,5 mg 

 

CARA KERJA OBAT : 

Theophylline merupakan turunan metilxantin yang mempunyai efek antara lain merangsang susunan saraf pusat dan melemaskan 

otot polos, terutama bronkus. Ephedrine bekerja mempengaruhi sistem saraf adrenergik secara langsung maupun tidak langsung. 

Theophyllin dan Ephedrine merupakan bronkodilator. 

 

INDIKASI : 

Untuk meringankan dan mengatasi serangan asma bronkial. 

 

DOSIS : 

Dewasa : 1 tablet 3 kali sehari  

Anak – anak 6 – 12 tahun : ½ tablet 3 kali sehari sesudah makan  

Atau menurut petunjuk dokter  

 

KONTRA INDIKASI : 

- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat. 

- Penderita tukak lambung hipertiroid, jantung, diabetes, hipertensi. 

 

EFEK SAMPING 

- Gastrointestinal, misal : mual, muntah, diare 

- Susunan saraf pusat, misal : sakit kepala, insomnia 

- Kardiovaskuler, misal : palpitasi, takikardi, aritmia ventrikuler 

- Pernapasan, misal : tachypnea 

- Rash, hiperglikemia.   

 

PERINGATAN DAN PERHATIAN :  

- Bila belum pernah menggunakan obat ini agar konsultasikan dahulu ke dokter untuk memastikan bahwa anda menderita 

asma. 

- Hati-hati pemberian pada hipoksemia. 

- Dapat terjadi retensi urin pada penderita hipertropi prostat. 

- Dapat mengiritasi saluran gastrointestinal jika pemberian pada perut kosong. 

- Hati-hati pemberian pada wanita hamil, menyusui dan anak-anak. 

- Jangan melampaui dosis yang dianjurkan dan bila dalam 1 jam gejala-gejalanya masih tetap atau bertambah buruk, agar 

menghubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat. 

- Hati-hati pemberian pada penderita kerusakan fungsi hati, penderita diatas 55 tahun terutama pria, dan penderita penyakit 

paru-paru kronik. 

- Hentikan penggunaan obat ini jika terjadi jantung berdebar-debar. 

 

INTERAKSI OBAT :  

- Jangan diberikan bersama dengan preparat xantin yang lain, antidepresan tipe penghambat MAO atau guanetidin. 

- Hindari pemberian bersamaan dengan Beta-blokers (seperti propranolol) karena dapat menyebabkan bronkospasma. 

- Simetidin, Siprofloksasin, Klaritromisin, Norfloksasin, Eritromisin, Troleandomisin dan kontrasepsi oral dapat meningkatkan 

konsentrasi plasma teophyllin. 

- Rifampisin, Verapamil, Diltiazem menurunkan konsentrasi plasma theophylline. 

 

CARA PENYIMPANAN : 

Simpan pada suhu di bawah 30
o
C 

 

KEMASAN : 

Dus, 10 strip @ 10 tablet   No. Reg. DTL9807103410A1 

 

 

PRODUKSI 

PT. FIRST MEDIPHARMA 
Sidoarjo - Indonesia 

 

P. No. 1 
Awas ! Obat keras 

Bacalah aturan memakainya  


