
MITADEX 
 
KOMPOSISI :  
Tiap tablet mengandung :  Dexamethasone 0,5 mg 
 Dexchlorpheniramine maleate 2 mg 
 
CARA KERJA OBAT : 
Dexamethasone adalah glukokortikoid sebagai anti inflamasi yang mempunyai efek meringankan 
peradangan. 
Dexchlorpheniramine maleate adalah anti histamin yang mempunyai efek meringankan gejala-gejala alergi. 
 
INDIKASI : 
Mengatasi alergi yang disertai dengan peradangan, misalnya peradangan selaput lendir hidung karena 
alergi, peradangan kulit yang disebabkan alergi, dan peradangan selaput lendir mata karena alergi. 
 
DOSIS : 
Dewasa     : 3 kali sehari 1 - 2 tablet atau menurut petunjuk dokter. 
Anak-anak : menurut petunjuk dokter. 
 
KONTRA INDIKASI : 
- Bayi baru lahir (neonatus) dan prematur. 
- Penderita yang sedang mendapat terapi dengan penghambat MAO. 
- Pada penderita herpes simplex, peptic ulcer. 
- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat. 
 
EFEK SAMPING : 
Dexamethasone : 
- Muskuloskeletal : otot lemas, kehilangan massa otot, miopati steroid, osteoporosis, kompresi fraktur 

vertebral, fraktur patologik pada tulang panjang dan osteonekrosis. 
- Saluran pencernaan : tukak lambung (dengan kemungkinan perforasi dan perdarahan), pankreatitis, 

distensi abdominal dan usofagus ulseratif. 
- Dermatologi : ‘impaired wound healing’, ‘thin fragile skin’, eritema pada wajah dan keringat bertambah. 
- Sistem saraf : sakit kepala, vertigo, kejang dan tekanan intrakarnial bertambah, dengan edema papil 

(pseudo tumor) 
- Gangguan cairan dan elektrolit : retensi natrium dan cairan (edema) jarang terjadi karena hanya sedikit 

mineralokortikoid. Edema ini dapat terjadi pada pasien yang terganggu kecepatan glomerulusnya. Juga 
dapat menimbulkan hipokalemia, hipertensi dan gagal jantung bawaan. 

- Sistem endokrin : penekanan pertumbuhan pada anak-anak, menstruasi tidak teratur, insufisiensi 
adrenal sekunder khususnya pada waktu stress (seperti : trauma dan pembedahan) 

- Metabolisme karbohidrat dan lemak : penggunaan pada penderita diabetes dapat menyebabkan 
peningkatan glukoneogenesis dan mengurangi sensitifitas terhadap insulin. Pada pasien normal, 
metabolisme karbohidrat dan lemak tidak dipengaruhi. 

- Metabolik : keseimbangan nitrogen negatif karena katabolisme protein. 
- Pada mata : katarak subkapsular posterior, tekanan intraokuler bertambah (kadang-kadang), glaukoma 

dan eksoftalmus. 
- Reaksi hipersensitifitas : reaksi anafilaktik (jarang terjadi). 
Dexchlorpheniramine maleate : 
Kemungkinan efek samping antihistamin meliputi : reaksi kardiovaskuler, hematologi, neurologi, saluran 
pencernaan, saluran kemih dan pernapasan. 
Efek samping umum meliputi : sakit kepala, pusing, mengantuk, lemah; mulut, hidung, dan tenggorokan 
kering, sedasi, palpitasi, tinitus, retensi urin, fotosensitifitas, perspirasi yang berlebihan, reaksi anafilaktik 
(pernah dilaporkan). 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
Dexamethasone : 
- Penggunaan obat ini dapat menekan gejala-gejala klinis dari suatu penyakit infeksi. 
- Penggunaan dalam jangka panjang dapat menekan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. 
- Penggunaan kortikosteroid tidak dianjurkan pada penderita kolitis ulseratif non spesifik, penderita 

dengan riwayat psikosis, riwayat tukak lambung, penderita dengan kecenderungan perforasi, abses dan 
infeksi piogenik lain, divertikulitis, ‘fresh intestinal anastomoses’, peptik ulser, insufisiensi ginjal, 
hipertensi, osteoporosis dan miastenia gravis. 

- Tidak dianjurkan penggunaan pada anak-anak usia < 6 tahun, amati secara hati-hati pertumbuhan dan 
perkembangan anak dan bayi yang mendapat terapi kortikosteroid jangka panjang. 



- Hati-hati penggunaan pada penderita diabetes mellitus karena dapat meningkatkan glukoneogenesis 
dan mengurangi sensitivitas terhadap insulin. 

- Kepekaan terhadap infeksi pada penderita yang mendapat kortikosteroid tidak bersifat spesifik untuk 
bakteri atau fungi patogen tertentu. Bila terjadi infeksi dosis dapat tetap dipertahankan atau ditambah 
dan lakukan terapi yang terbaik untuk infeksi tersebut. 

- Penggunaan kortikosteroid dalam jangka panjang mungkin dapat mengakibatkan katarak subkapsular 
posterior, glaukoma dengan kemungkinan kerusakan pada saraf mata serta dapat meningkatkan infeksi 
okuler sekunder karena fungi dan virus. 

- Tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil trimester I, karena kemungkinan bayi yang lahir dapat 
mengalami gejala hipoadrenalisme. 

- Tidak dianjurkan penggunaan pada ibu menyusui, karena kortikosteroid kemungkinan diekskresi ke 
dalam ASI. 

- Bila terjadi insufisiensi adrenokortikal sekunder karena penggunaan obat ini, dosis dapat diturunkan 
secara bertahap. 

- Tidak dianjurkan penggunaan bersamaan dengan aspirin pada penderita hipoprotombinemia. 
- Hindari penghentian secara tiba-tiba pada penggunaan jangka panjang. 
Dexchlorpheniramine maleate : 
- Hati-hati penggunaan pada penderita dengan glaukoma sudut sempit, obstruksi piloroduodenal, 

hipertrofi prostat atau obstruksi leher kandung kemih serta penyakit kardiovaskuler. 
- Hati-hati penggunaan pada penderita yang melakukan aktifitas yang memerlukan kewaspadaan, karena 

obat ini dapat menimbulkan kantuk. 
- Tidak dianjurkan penggunaan pada wanita hamil dan menyusui karena keamanannya belum diketahui 

dengan pasti. 
 
INTERAKSI OBAT : 
- Dengan MAO inhibitor memperpanjang dan memperbesar efek anti histamin, dapat terjadi hipotensi 

berat. 
- Pemakaian bersama dengan alkohol, antidepressant trisiklik, barbiturat dapat menguatkan efek 

sedasi. 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC 
 
KEMASAN :  
Dus, 10 strip @ 10 tablet      No. Reg. : DKL9907108010A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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