
 Mannitol merupakan obat diuretik osmotik, 
yaitu obat yang bekerja pada ginjal untuk 
meningkatkan produksi urin, sehingga dapat 
mengurangi jumlah cairan dari dalam tubuh. 
 Mannitol digunakan untuk  

1) meningkatkan produksi urin ketika ginjal tidak 
dapat berfungsi dengan baik (gagal ginjal 
akut), sehingga mencegah penyakit ginjal 
memburuk;  

2) mengurangi tekanan pada kepala akibat 
penumpukan cairan dalam otak.;  

3) menurunkan tekanan dalam mata selama 
operasi mata atau saat serangan glaukoma;  

4) mengobati beberapa jenis keracunan atau 
overdosis obat dengan membantu ginjal 
mengeluarkan racun cari dalam darah melalui 
urin. 

Bentuk Sediaan Mannitol 

Apa Mannitol itu? 
Gunanya untuk apa?  

 Mannitol akan diberikan kepada Anda oleh 
dokter atau perawat. Dokter Anda akan memutus-
kan seberapa banyak dan kapan Mannitol akan 
diberikan yang disesuaikan dengan usia, berat 
badan, kondisi dan tujuan terapi Anda. Pemberian 
Mannitol dilakukan secara infus, pada pembuluh 
darah besar. Selain itu, larutan Mannitol juga 
dapat diberikan untuk irigasi. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman? 
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 Sebelum menggunakan Mannitol 
beritahu dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami reaksi alergi terhadap Mannitol, 
memiliki kadar natrium yang tinggi dalam 
darah, dehidrasi berat, tidak dapat berkemih, 
memiliki penyakit gagal jantung atau udem 
paru. 

 Mannitol tersedia dalam bentuk larutan 
untuk infus yang mengandung 20% Mannitol. 

 Apabila Anda sedang hamil atau me-
nyusui, sampaikan pada dokter atau apoteker 
sebelum mendapatkan Mannitol. 
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 Mannitol mungkin menyebabkan 
efek samping, walaupun tidak semua 
orang mengalami hal tersebut. Beri tahu 
dokter apabila mengalami gejala berikut: 

 Bengkak pada kulit atau wajah dan 
tenggorokan; 

 Kesulitan bernapas; 
 Penurunan tekanan darah (hipotensi); 
 Ruam kulit; 
 Urtikaria. 
 

Efek samping yang jarang antara lain: 
 Gangguan keseimbangan cairan; 
 Gangguan keseimbangan elektrolit; 
 Penurunan tekanan darah (hipotensi); 
 Peradangan pada pembuluh darah 

dengan tanda kemerahan, bengkak, 
dan nyeri di pembuluh darah 
(tromboflebitis). 

 
Segera hubungi dokter bila Anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini. 

Apa efek samping  
dari Mannitol? 

 Simpan Mannitol dalam kemasan 
aslinya dan tertutup rapat  

 Jauhkan Mannitol dari jangkauan 
anak-anak.  

 Lindungi dari cahaya matahari.  
 Jangan disimpan dalam lemari es 

atau dalam freezer.  

Mannitol dapat berinteraksi dengan obat-obat 
berikut : 
 Diuretik (hidroklortiazid, furosemide, dll) 
 Siklosporin 
 Lithium 
 Antibiotik aminoglikosida (streptomisin, 

gentamisin, amikasin, tobramisin, kana-
misin, dll). 

 Warfarin 
 Digoxin 
 Metotreksat 
 Hyosiamin 
  
 Sampaikan pada dokter atau apoteker 
bila menggunakan Mannitol bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 
  

Bagaimana cara yang tepat  
menyimpan Mannitol? 

Interaksi Mannitol dengan 
obat lain 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
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