
GLIBENKLAMID adalah obat golongan 

sulfonylurea, dan digunakan untuk pe-

ngobatan diabetes tipe 2.  

Glibenklamid dapat menurunkan kadar 

gula darah dengan meningkatkan 

produksi insulin oleh pankreas dan 

membantu tubuh menggunakan insulin 

lebih efisien. 

Glibenklamid  dapat digunakan sebagai 

terapi tunggal, atau kombinasi dengan 

obat oral diabetes lainnya dan insulin.  

Glibenklamid berupa tablet yang dimi-

num melalui mulut, biasanya diberikan 

sekali sehari pada saat makan pagi. 

Tetapi pada beberapa kasus, dokter 

mungkin juga menyarankan 

glibenklamid diberikan 2 x sehari.  

Bagaimana dosis  
Glibenklamid ? 

 
Glibenklamid biasanya dimulai dengan 

dosis rendah dan dinaikkan secara ber-

tahap sesuai dengan kebutuhan pasien. 

Jika setelah menggunakan glibenklamid 

tidak dapat mengontrol gula darah anda 

dengan baik, maka segera ke dokter dan 

dokter akan menaikkan dosis sesuai 

dengan kebutuhan terapi yang terbaik 

buat anda. 

Gejala over dosis :  
Dapat terjadi hipoglikemi, yang juga  
dapat menyebabkan kejang dan 
hilangnya kesadaran (pingsan) 

 

Apa itu Glibenklamid ? 

Perlu diingat bahwa glibenklamid  hanya 
membantu mengontrol gula darah teta-
pi tidak menyembuhkan diabetes. Tetap 
lanjutkan pemakaian glibenklamid wa-
laupun keadaan anda sudah membaik, 
jangan menghentikan pengobatan 
tanpa instruksi dari dokter. 
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Glibenklamid dapat mengubah kadar gula 
dalam darah. Anda sebaiknya mengetahui 
gejala gula darah rendah atau tinggi, dan 
tahu apa yang harus dilakukan jika timbul 
gejala tersebut. 
Glibenklamid dapat menyebabkan efek 
samping. Lapor dokter jika ada gejala yang 
berat, seperti :  
 Mual. 
 Perut bagian atas terasa penuh. 
 Dada terasa panas (heartburn). 
 Ruam kulit (rash). 
 
Beberapa efek samping yang serius dan 
segera telpon dokter jika mengalami 
gejala, seperti :  
 Mata dan kulit kekuningan. 
 Faeces berwarna pucat. 
 Air kemih berwarna gelap. 
 Nyeri pada lambung kanan atas. 
 Gusi berdarah atau perdarahan 

lainnya. 
 Diare. 
 Demam. 
 Nyeri tenggorokan. 
 Bengkak pada mata, wajah, bibir, lidah, 

atau tenggorokan.    

Perhatian 

Pastikan untuk mengikuti semua latihan 
dan rekomendasi diet yang dibuat oleh 
dokter atau ahli gizi. Makanlah makanan 
yang sehat, berolahraga secara teratur, dan 
jika perlu menurunkan berat badan. 
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EFEK SAMPING YANG MUNGKIN TERJADI 
PADA PEMAKAIAN GLIBENKLAMID  

Sebelum menggunakan glibenklamid : 
 Beritahu dokter dan apoteker jika 

alergi terhadap glibenklamid, atau 
obat lain. 

 Beritahu dokter dan apoteker jika 
anda menggunakan obat lain yang 
diresepkan dokter lain, ataupun obat
-obat yang beli bebas di toko obat, 
karena obat - obat tersebut mungkin 
berinteraksi dengan glibenklamid 
yang dapat menyebabkan kadar obat 
berubah sehingga obat menjadi tid-
ak berkhasiat atau bahkan dapat 
menimbulkan keracunan. 

 Beritahu dokter jika anda defisiensi 
G6PD, ada gangguan hormon adren-
al, pituitary, atau tiroid; atau jika an-
da mempunyai penyakit jantung, 
ginjal, atau liver. 

 Beritahu dokter jika anda hamil atau 
berencana akan hamil, atau sedang 
menyusui bayi. 

 Jika anda akan dioperasi, termasuk 
operasi gigi, beritahu dokter atau 
dokter gigi jika anda menggunakan 
glibenklamid. 

 

Perhatian 
 

 Hindari menggunakan minuman beralko-
hol karena dapat menyebabkan keme-
rahan pada wajah (flushing), sakit kepala, 
mual, muntah, nyeri dada, lemas, pan-
dangan kabur, bingung, berkeringat, 
choking, kesulitan bernafas dan cemas. 

 Glibenklamid dapat menyebabkan kulit 
anda sensitif terhadap sinar matahari. 
Hindari terpapar sinar matahari secara 
langsung yang lama dan sebaiknya 
gunakan pakaian pelindung, kaca mata 
hitam serta tabir surya (sunscreen).       

 Beritahu dokter jika anda sakit, infeksi 
atau demam, stres yang berlebihan atau 
terluka. Kondisi ini dapat mempengaruhi 
kadar gula darah anda dan dosis gliben-
klamid yang diperlukan.    


