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GLIBENKLAMID 

 

Mengapa obat ini diresepkan?  

 Glibenklamid atau Gliburid merupakan obat yang digunakan untuk mengobati 

diabetes tipe 2 (kondisi di mana sensitivitas insulin menurun/tidak normal dan karena 

itusehingga tidak dapat mengendalikan jumlah gula dalam darah), terutama pada bagi 

penderita diabetes yang tidak dapat dikontrol dengan diet saja. Glibenklamid dapat 

menurunkan gula darah dalam tubuh dengan cara membantu merangsang pankreas untuk 

mengeluarkan insulin dan yang membantu insulin digunakan tubuh secara efisien 

(peningkatan sensitivitas insulin). pankreas Pankreas harus memproduksi insulin agar 

pengobatan ini dapat bekerja dengan baik. Glibenklamid tidak digunakan untuk mengobati 

diabetes tipe 1 (yaitu kondisi dimana tubuh tidak memproduksi insulin dan karena itu tidak 

dapat mengendalikan jumlah gula dalam darah). Obat ini kadang-kadang diresepkan untuk 

kegunaan lain; tanyakan kepada dokter atau apoteker untuk informasi lebih lanjut.  

Bagaimana obat ini digunakan?  

 Glibenklamid tersedia dalam bentuk sediaan tablet per-oral. Pemberiannya Obat ini  

diberikan sekali sehari dengan sebelum sarapan, atau dua kali sehari (apabila dosis harian 

besar diperlukan). Ikuti petunjuk pada label/ resep anda Anda dengan baik, dan meminta 

mintalah dokter atau apoteker untuk menjelaskan bagian yang tidak Anda mengerti. Gunakan 

Glibenklamid persis seperti yang  diarahkansesuai aturan pakai atau petunjuk dokter. Jangan 

menggunakan lebih atau kurang dariobat ini dengan cara mengurangi atau melebihi dosis 

yang disarankan oleh dokter atau mengkonsumsi lebih sering daripada yang disarankan oleh 

dokter Anda. Lanjutkan pemakaian Glibenklamid, bahkan jikawalaupun Anda sudah merasa 

lebih baik. Jangan berhenti menggunakan Glibenklamid tanpa berkonsultasi dengan dokter 

Anda.  

Apa tindakan khusus yang harus saya ikuti?  

 Sebelum mengkonsumsi Glibenklamid yang harus diperhatikanantara lainAda 

beberapa tindakan yang harus Anda perhatikan sebelum mengkonsumsi obat ini, antara lain:  
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1. Sampaikan kepada dokter atau apoteker jika anda Anda alergi pada terhadap  

Glibenklamid atau obat lain. ;  

2. Sampaikan kepada dokter atau apoteker anda  tentang obat dengan resep, obat tanpa 

resep, vitamin, supplement makanan, dan produk herbal apa saja yang sedang anda 

Anda konsumsi/ yang ingin anda Anda konsumsi. ;  

3. Sampaikan kepada dokter Anda jika Anda memiliki atau pernah memilikipernah 

mempunyai riwayat penyakit jantung atau ginjal. ;  

4. Sampaikan kepada dokter anda jika anda Anda sedang hamil, berencana untuk hamil, 

atau sedang menyusui. Jika anda Anda dalam masa kehamilan saat periode pemakaian 

Glibenklamid, maka segera hubungi dokter; anda  

5. Jika anda Anda hendak menjalani operasi, termasuk operasi gigi, beri tahu dokter atau 

dokter gigi bahwa anda Anda sedang mengkonsumsi Glibenklamid. ;  

6. Sampaikan kepada dokter Anda jika Anda menggunakan produk tembakau,seorang 

perokok. Merokok dapat menurunkan efektivitas Glibenklamid. ;  

7. Hindari pajanan yang lama dengan sinar matahari dan untukpancaran sinar matahari 

secara langsung. kenakan Kenakan pakaian pelindung, kacamata, dan tabir surya. , 

karena Glibenklamid dapat membuat kulit Anda sensitif terhadap sinar matahari.  

Instruksi diet apa sajakah yang seharusnya anda Anda ikuti? 

 Pastikan untuk mengikuti semua latihan dan rekomendasi diet yang dibuat oleh dari 

dokter atau ahli diet. Sangat penting untuk makan mengkonsumsi makanan sehat.  

 Alkohol dapat menyebabkan penurunan gula darah. Tanyakan kepada dokter Anda 

tentang penggunaan mengkonsumsi minuman beralkohol yang aman, saat Anda 

menggunakan Glibenklamid.  

Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa dosis?  

 Tanyakan kepada dokter bila terdapat dosis yang terlupa. Jika anda Anda lupa 

mengkonsumsi satu dosis Glibenklamid yang telah diresepkan, maka anda Anda dapat 

mengkonsumsi satu dosis yang terlewat tersebut begitu anda Anda mengingatnya. Namun, 

jika anda Anda mengingatnya ketika hampir memasuki waktu untuk dosis berikutnya, lewati 

dosis yang tidak terminum tersebut dan teruskan jadwal rutin dosis andaAnda. Jangan 

mengkonsumsi dosis ganda untuk mengganti dosis yang tidak terminum.  
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Apa efek Efek samping apa yang dapat disebabkan obat ini?  

 Obat ini dapat menyebabkan perubahan dalam gula darah Anda. Anda harus 

mengetahui gejala menurunnya atau meningkatnya gula darah dan apa yang harus dilakukan 

jika Anda memiliki mengalami gejala-gejala tersebut. Anda mungkin mengalami 

hipoglikemia (gula darah rendah) selama anda mengkonsumsi obat ini. Dokter dan apoteker 

akan memberi tahu Anda apa yang harus Anda lakukan jika Anda mengalami hipoglikemia. 

Sebaiknya Anda memeriksa gula darah Anda, makan atau minum yang mengandung gula, 

seperti air gula, permen keras atau jus buah, atau mendapatkan perawatan medis. Ikuti 

petunjuk dengan hati-hati jika Anda memiliki gejala hipoglikemia seperti berikut:  

1. Hilang hilang kestabilan/gemetaran  

2. Pusing pusing atau kepala seperti berputar-putar  

3. Berkeringat berkeringat  

4. Gugup gugup atau lekas marah  

5. Perubahan perubahan perilaku atau suasana hati secara tiba-tiba  

6. Sakit sakit kepala  

7. Mati mati rasa atau kesemutan di sekitar mulut  

8. Kelemahan keletihan  

9. Kulit kulit pucat  

10. Kelaparan kelaparan  

11. Kikuk kikuk atau gerakan tersentak-sentak  

 Jika hipoglikemia tidak diobati, gejala yang lebih parah bisa terjadi. Pastikan bahwa 

keluarga, teman, dan orang lain yang menghabiskan waktu dengan Anda tahu jika Anda 

memiliki mengalami gejala berikut ini, : anda harus mendapatkan perawatan medis segera.  

1. Kebingungan kebingungan  

2. Kejang kejang  

3. Hilangnya hilangnya kesadaran  

 Panggil dokter segeraSegera panggil dokter jika Anda memiliki mengalami gejala 

hiperglikemia (gula darah tinggi) seperti berikut:  

1. Sangat sangat haus  

2. Sering sering buang air kecil  

3. sangat sangat lapar  
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4. Kelemahan keletihan  

5. Ppengelihatan kabur  

 Jika gula darah tinggi tidak diobati, kondisi yang serius yang mengancam jiwa yang 

disebut ketoasidosis diabetikum bisa berkembang. Panggil dokter segera jika Anda memiliki 

mengalami gejala-gejala berikut:  

1. Mulut mulut kering  

2. Mual mual dan muntah  

3. Sesak sesak napas  

4. Napas napas yang berbau keton  

5. Penurunan penurunan kesadaran  

 Glibenklamid dapat menyebabkan efek samping. Jika Anda mengalami gejala berikut, 

segera hubungi dokter Anda:  

1. 1.  Ruam ruam kulit  

2. 2.  Gatal gatal atau kemerahan  

3. 3.  Kulit kulit seperti terbakar  

4. 4.  Kulit kulit atau mata menguning  

5. 5.  Feses feses berwarna mencolok  

6. 6.  Urin urin berwarna gelap  

7. 7.  Perdarahan perdarahan atau memar tidak biasanya  

8. 8.  Demam demam  

9. 9.  Sakit sakit tenggorokan  

Apa kondisi penyimpanan yang diperlukan untukBagaimana aturan penyimpanan obat 

ini?  

 Simpan obat dalam wadah yang menyertai obat tersebut (kemasannya), dalam kondisi 

tertutup rapat, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Disimpan pada suhu kamar dan jauhkan 

dari panas tinggi dan kelembaban (bukan di kamar mandi). Jangan disimpan dalam freser 

lemari es sampaibekuhingga membeku. memisahkan dan membuangPisahkan dan buanglah 

semua obat yang sudah kadaluarsa kedaluwarsa atau tidak lagi dibutuhkan. Tanyakan kepada 

apoteker anda Anda mengenai tata cara pembuangan membuang obat yang benar.  
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Penanganan Bagaimana penanganan pada kondisi darurat / overdosis?  

 Dalam kasus overdosis, segera bawa penderita atau pasien ke rumah sakit terdekat.  

Adakah Informasi Informasi lain yang harus saya ketahui?  

 Studi Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi obat 

antidiabetes oral memiliki tingkat resiko risiko kematian yang lebih tinggi mengalami 

kematian (disebabkan oleh masalah jantung) daripada orang-orang yang diterapi dengan diet 

dan pemberian insulin. Diskusikan dengan dokter anda tentang risiko, manfaat, dan alternatif 

mengkonsumsi Glibenklamid untuk kondisi andaAnda.  

 Temui dokter anda dan konsultasikan perkembangan gejala yang anda Anda rasakan. 

Dokter Anda mungkin meminta dilakukan tes laboratorium gula darah dan hemoglobin 

glikosilasi (HbA1c) secara teratur untuk menentukan tanggapan anda Anda ke Glibenklamid. 

Dokter Anda juga akan memberitahumenjelaskan kepada Anda tentang bagaimana untuk 

memeriksa respons tubuh Anda terhadap obat ini, yaitu dengan mengukur darah atau kadar 

gula urin di rumah. Ikuti petunjuk ini dengan hati-hati.  

 Jangan biarkan orang lain mengkonsumsi obat andaAnda. Tanyakan kepada apoteker 

anda tentangmengenai segala hal terkait obat yang belum anda Anda pahami, terutama 

mengenai isi resep andaAnda.   

 Penting bagi anda Anda untuk menyimpan daftar obat dari semua resep dan nonresep 

yang anda Anda konsumsi, serta ataupun produk-produk seperti vitamin, mineral, atau serta 

suplemen makanan lainnya. Anda sebaiknya membawa daftar ini tersebut setiap kali anda 

mengunjungi dokter atau ke apotek. Hal tersebut itu dapat menjadi informasi penting untuk 

menghindarkan anda Anda dari kasus darurathal yang tidak diinginkan.  

 

 

Sumber : Medline Plus 




