
 
Tigesiklin merupakan suatu antibiotik.  
Tigesiklin biasanya digunakan untuk 
mengobati pneumonia yang berasal dari 
komunitas (bukan dari lingkungan rumah 
sakit), komplikasi infeksi bagian dalam 
abdomen, dan infeksi kulit. Tigesiklin 
bekerja dengan cara menghambat bakteri 
untuk membentuk protein. 
 

Sebelum menggunakan Tigesiklin, 
beritahukan kepada dokter dan apoteker 
apabila memiliki alergi terhadap obat-
obatan, berencana untuk hamil atau se-
dang menyusui; menggunakan obat lain, 
obat herbal, atau suplemen diet; dan mem-
iliki masalah hati atau ginjal. 
 

Tigesiklin tersedia dalam bentuk sediaan 
serbuk untuk injeksi dengan isi 50 mg tiap 
vialnya. 

 

Bentuk Sediaan Tigesiklin 

Apa Tigesiklin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 
 Pemberian Tigesiklin biasanya dilakukan   

oleh dokter atau perawat melalui 
pembuluh darah. 

 Tigesiklin harus dilarutkan terlebih 
dahulu menggunakan larutan NaCl 0,9% 
atau dekstrosa 5%, kemudian 
ditambahkan ke dalam larutan infus 
yang sesuai, seperti larutan NaCl 0,9%, 
dekstrosa 5%, atau Ringer’s laktat. 
Larutan tigesiklin berwarna kuning 
hingga oranye. Apabila warna larutan 
yang terbentuk selain warna tersebut, 
larutan tigesiklin tidak boleh diberikan. 

 Infus Tigesiklin harus diberikan selama 
30-60 menit setiap 12 jam 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Tigesiklin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Mual. 
 Muntah. 
 Diare. 

 
Tigesiklin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Demam. 
 Ruam kulit. 
 Susah buang air besar 
 Kembung 
 Batuk 
 Sesak napas. 
 Sakit kepala dan pusing 
 Sulit tidur 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Tigesiklin ? 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat serta jauhkan dari jangkauan anak-
anak dan hewan peliharaan. Simpan 
Tigesiklin pada suhu 20-25°C  
Setelah dilarutkan, Tigesiklin hanya dapat 
disimpan selama 6 jam dan selama 4 jam 
setelah ditambahkan ke larutan infus NaCl 
0,9%, dekstrosa 5%, dan Ringer’s laktat .  
 

 
 
 
 

Tigesiklin dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

  Warfarin. 
 Digoksin. 
 Obat-obat kontrasepsi oral 
 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Tigesiklin bersamaan dengan obat
- obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Tigesiklin ? 

Interaksi Tigesiklin 
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. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

