
Metformin adalah obat yang berguna untuk 
menurunkan kadar gula darah pada pasien  
diabetes mellitus tipe 2 
 
Metformin bekerja dengan cara menurunkan 
produksi gula darah dalam tubuh dan meningkat-
kan penggunaannya oleh otot-otot.  

Apa Metformin itu? 
Gunanya untuk apa?  

 Gunakan metformin sesuai dengan 
aturan pakai yang diberikan oleh dok-
ter  

 Perhatikan hal-hal yang disampaikan 
oleh apoteker tentang cara 
penggunaan dan penyimpanan obat 
yang benar 

 Telan utuh tablet metformin Jangan 
dikunyah, digigit, atau dihaluskan  

 Gunakan metformin bersama makan 
atau sesudah makan bersama air  
maupun susu  

 Bila anda lupa minum obat, segera 
gunakan dosis yang terlupakan ketika 
ingat. Tetapi jika waktunya mendekati 
dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan 
obat sesuai jadwal berikutnya. 

 JANGAN meminum dua dosis 
sekaligus  

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman? 
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Apabila Anda memiliki riwayat alergi atau 
mengalaimi alergi setelah penggunaan met-
formin, sampaikan kepada dokter atau 
apoteker Anda. 

Metformin tersedia dalam sediaan tablet dan 
ekstended release dosis tunggal maupun 
kombinasi dengan obat antidiabetes yang lain 
dengan dosis 250 mg, 500 mg, dan 850 mg 

Bentuk Sediaan Metformin 
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 Secara umum penggunaan metfor-
min dapat menimbulkan efek samping. 
Segera sampaikan kepada dokter atau 
apoteker apabila Anda mengalami gejala 
berikut: 
 
 Hipoglikemia 
 Diare  
 Rasa tidak nyaman pada perut  
 Mual  
 Timbul rasa logam  
 
Segera hubungi dokter atau apoteker bila 
Anda mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini. 

Apa efek samping  
dari Metformin? 

 Simpan Metformin dalam kemasan 
aslinya dan tertutup rapat  

 Jauhkan Metformin dari jangkauan 
anak-anak.  

 Lindungi dari cahaya matahari.  
 

 
Metformin dapat berinteraksi dengan obat-
obat berikut : 
 Furosemide 
 Nifedipin 
 SImetidin 
   
Konsultasikan dengan dokter jika anda se-
dang menggunakan obat-obat tersebut. 

 
 

 

Bagaimana cara yang tepat  
menyimpan Metformin? 

Interaksi Metformin dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  

Surabaya 
Telp. 031-5501582, 5033870 

e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
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