
Glimepiride adalah obat 
antidiabetes yang 
digunakan untuk 
mengontrol kadar gula 
darah yang  tinggi  dengan cara  
membantu pankreas meningkatkan 
jumlah insulin pada penderita diabetes 
tipe 2. 
 
Glimepiride ini tidak bisa digunakan pada 
diabetes tipe 1.  
 

 

 
Sebelum menggunakan Glimepiride, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi sebelumnya 
terhadap Glimepiride. 
 
Bila lupa minum obat, segera minum obat 
jika waktunya dekat dengan waktu minum 
obat seharusnya, jika lewat waktu sudah 
jauh, dan dekat ke waktu berikutnya, maka 
minum obat sesuai dengan waktu beri-
kutnya.  

Apa itu glimepiride ? 

 Glimepiride tersedia dalam bentuk 
tablet dengan kekuatan dosis 1 mg, 2 
mg, 3 mg, dan 4 mg. 

 Diminum sehari satu kali satu tablet 
setelah makan atau bersama makan, 
biasanya pada makan pagi atau makan 
besar pertama. Obat diminum dengan 
air putih. 

 Untuk membantu mengingat minum 
glimepiride setiap hari,  minumlah obat 
pada waktu yang sama setiap hari. 

 Jangan menggunakan obat ini tanpa 
resep dokter atau mengguanakan obat 
melebihi dosis yang dianjurkan karena 
beresiko menyebabkan penurunan 
kadar gula darah secara drastis 
(hipoglikemia) 

 Dokter akan memberikan dosis sesuai 
dengan kebutuhan anda, sehingga 
beritahu kepada dokter tentang kondisi 
anda yang sesungguhnya agar 
pemberian dosis obat bisa sesuai. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Glimepiride mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila meng-
alami gejala yang berat seperti : 

 Kulit atau mata berwarna kuning 
 Tinja berwarna terang  
 Urine berwarna gelap 
 Diare 
 Demam  
 Kulit kemerahan  

Glimepiride dapat menyebabkan efek 
samping yang sering terjadi yaitu 
hipoglikemia. Gejala hipoglikemia seperti: 

 Gemetar 
 Pucat 
 Lelah, sakit kepala 
 Lapar 
 Hilangnya konsentrasi  
 Kejang 

Cara mengatasi hipoglikemia: 
 Berikan 10-15 gram gula, atau 
 2-3 sendok teh sirup/madu, atau 
 6-10 butir permen 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini. 

Apa efek samping dari 
Glimepiride? 

  

Simpan obat dalam 
kemasannya, tertutup rapat 
dan jauhkan dari jangkauan 
anak-anak.  
 
 

Simpan tablet pada suhu kamar, di tempat 
yang sejuk dan kering.  
.  
 

 

Glimepiride dapat berinteraksi dengan obat-
obat : 

 Aspirin 
 Captopril 
 Celecoxib 
 Ibuprofen 
 Ciprofloxacin 
 Semua jenis insulin 

 
Konsultasikan pada dokter bila mengguna-
kan Glimepiride bersamaan dengan obat-
obat tersebut. 

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Glimepiride ? 

Interaksi Glimepiride dengan 

obat lain 
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Telp. 031-5501582, 5033870 
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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.  
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