
WICLIN 

KOMPOISI :  

Tiap kapsul mengandung : Tetracyclin HCl……………. 500 mg 

 

CARA KERJA OBAT : 

Tetracyclin merupakan antibiotika bakteriostatik berspektrum luas, bekerja mempengaruhi sintesa protein dengan  

memblokade ikatan aminoasil t-RNA ke m-RNA kompleks ribosom. 

 

INDIKASI : 

Pneumonia, infeksi yang disebabkan oleh  Ricketsiae, infeksi saluran kemih, bronchitis, infeksi-infeksi  yang 
disebabkan oleh  Staphylococcus dan Streptococcus. Untuk penderita gonoroe dan sipilis tahap tertentu yang tidak 
tahan terhadap penicillin. 
 

DOSIS : 

Dewasa : 250 – 500 mg setiap 6 jam tergantung dari tingkat keparahan penyakit. 

Anak diatas 8 tahun : 25 – 50 mg/kgBB sehari, dibagi dalam 4 dosis. Dosis maksimum tidak melebihi orang dewasa.  

Tetapi sebaiknya tidak diteruskan paling sedikit 2 hari setelah gejala hilang. 

Obat sebaiknya diminum satu  jam sebelum atau dua  jam sesudah  makan. 

 

PERINGATAN DAN PERHATIAN :  

- Sebaiknya diberikan satu jam sebelum atau dua jam sesudah makan. 

- Penggunaan Tetracyclin pada penderita gangguan fungsi ginjal dapat menimbulkan kumulasi. 

- Penggunaan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya super infeksi terutama oleh jamur. 

 

EFEK SAMPING : 

- Sistem pencernaa : mual, muntah, diare, glositis, super infeksi oleh jamur. 

- Kulit : dermatitis, maculopapular, kemerahan pada kulit.  

- Reaksi hipersensitif, urtikaria, anafilaksis dan lupus erythematosus. 

- Sistem hematologic : anemia hemolitika, trombositopenia, dan neutropenia. 

 

KONTRA INDIKASI : 

- Penderita yang hipersensitif terhadap obat golongan hipersensitif tetracyclin. 

- Wanita hamil dan menyusui. 

- Anak – anak dibawah usia 8 tahun. 

 

INTERAKSI OBAT : 

- Tetracyclin membentuk kompleks dengan ion-ion kalsium, magnesium, besi dan alumunium. Maka 

sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan tonikum yang mengandung besi atau dengan antasida berupa 

senyawaan berupa alumunium, magnesium dan susu. 

- Tetracyclin memperpanjang kerja antikoagulan kumarin, sehingga proses pembekuan darah berkurang. 

- Pengobatan dengan Tetracyclin jangan dikombinasikan dengan penicillin atau sefalosforin. 

- Penggunaan bersamaan dengan oral kontrasepsi dapat menurunkan efektifitas oral kontrasepsi. 

 

CARA PENYIMPANAN : 

Simpan di bawah suhu 30o C 

 

KEMASAN : 

Dus 10 strip @ 10 kapsul    No. Reg. DKL9907109601B1 
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Sidoarjo - Indonesia 

 

 


