
TRANEXAMIC ACID 
 
KOMPOSISI :  
Tiap kaplet salut selaput mengandung Tranexamic acid 500 mg. 
 
STRUKTUR KIMIA : 
Tranexamic acid merupakan zat hablur atau serbuk hablur putih, tidak berbau dengan rasa pahit, serta mempunyai struktur 
kimia sebagai berikut : 
 H2N - H2C        H         COOH 
 
FARMAKOLOGI : 
- Aktivitas antiplasminik :   
 Tranexamic acid menghambat aktivitas dari aktivator plasminogen dan plasmin. Aktivitas antiplasminik dari Tranexamic acid 

telah dibuktikan dengan berbagai percobaan ‘in vitro’ penentuan aktivitas plasmin dalam darah dan aktivitas plasma 
setempat setelah diberikan pada tubuh manusia. 

- Aktivitas hemostatis :  
 Tranexamic acid mencegah degradasi fibrin, pemecahan trombosit, peningkatan kerapuhan vaskuler dan pemecahan faktor 

koagulasi. Efek ini terlihat secara klinis dengan berkurangnya jumlah perdarahan, berkurangnya waktu perdarahan dan 
lama perdarahan. 

- Aktivitas anti alergi dan anti peradangan : 
Tranexamic acid bekerja dengan cara menghambat produksi kinin dan senyawa peptida aktif lainnya yang berperan dalam 
proses inflamasi dan reaksi-reaksi alergi. 

 
INDIKASI : 
- Untuk fibrinolisis lokal seperti : epistaksis, prostatektomi, konisasi serviks.  
- Edema angioneurotik herediter. 
- Perdarahan abnormal sesudah operasi. 
- Perdarahan sesudah operasi gigi pada penderita hemofilia. 

 
DOSIS : 
- Fibrinolisis lokal : 1 - 1,5 gram 2 - 3 kali sehari 
- Edema angioneurotik herediter : 1 - 1,5 gram 2 - 3 kali sehari 
- Perdarahan abnormal sesudah operasi : 

Setelah pemberian Tranexamic acid injeksi dengan dosis 1 gram 3 kali sehari (injeksi iv pelan-pelan) pada 3 hari pertama, 
kemudian dilanjutkan oral 1 gram 3 - 4 kali sehari (dimulai pada hari ke-4 setelah operasi sampai tidak tampak hematuri 
secara makroskopis). Untuk mencegah perdarahan ulang dapat diberikan per oral 1 gram 3 - 4 kali sehari selama 7 hari. 

- Khusus untuk perdarahan sesudah operasi gigi pada penderita hemofilia : 
Segera sebelum operasi : 10 mg/kg BB (iv) 
Setelah operasi : 25 mg/kg BB (oral) 3 - 4 kali sehari selama 6 - 8 hari 
(pada penderita yang tidak dapat diberikan secara oral dapat dilakukan terapi parenteral 10 mg/kg BB/hari dalam dosis bagi 
3 - 4 kali). 

- Khusus untuk penderita gangguan fungsi ginjal : 

Serum kreatinin Dosis oral 

120 - 250 (1,36 - 2,83 mg/dL) 15 mg/kg BB 2 kali sehari 
250 - 500 (2,83 - 5,66 mg/dL) 15 mg/kg BB 1 kali sehari 
>500 (>5,66 mg/dL) 7,5 mg/kg BB 1 kali sehari 

 
KONTRA INDIKASI : 
- Penderita perdarahan subaraknoid dan penderita dengan riwayat tromboemboli. 
- Penderita dengan kelainan penglihatan untuk warna. 
- Penderita yang hipersensitif terhadap Tranexamic acid. 
 
EFEK SAMPING : 
Gangguan - gangguan gastrointestinal : mual, muntah-muntah, anoreksia, eksantema, dan sakit kepala dapat timbul pada 
pemberian secara oral. Gejala-gejala ini menghilang dengan pengurangan dosis atau penghentian pengobatan. 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Hati-hati digunakan pada penderita insufisiensi ginjal karena resiko akumulasi. 
- Tranexamic acid tidak diindikasikan pada hematuria yang disebabkan oleh parenkim renal. Pada kondisi ini sering terjadi 

presipitasi fibrin dan mungkin memperburuk penyakit. 
- Tranexamic acid digunakan pada wanita hamil hanya jika secara jelas diperlukan. 
- Hati-hati diberikan pada ibu menyusui untuk menghindari resiko pada bayi. 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC 
 
KEMASAN :  
Dus, 10 blister @ 10 kaplet salut selaput         No. Reg. : GKL1707122609A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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