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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sediaan injeksi didefinisikan secara luas sebagai sediaan steril 

bebas pirogen yang dimaksudkan untuk diberikan secara parenteral. Istilah 

parenteral yang umum digunakan, menunjukkan pemberian lewat suntikan 

seperti berbagai sediaan yang diberikan dengan disuntikkan (Ansel, 2005). 

Pembuatan sediaan yang digunakan untuk injeksi, harus dilakukan 

dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing. 

Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) juga mempersyaratkan tiap 

wadah akhir injeksi harus diamati satu per satu secar fisik dan tiap wadah 

yang menunjukkan pencemaran bahan asing yang terlihat secara visual 

harus ditolak (Depkes RI, 1995). 

Berdasarkan wadah sediaan injeksi terdiri dari: (1.) Dosis tunggal 

(single dose) adalah suatu wadah kedap udara yang mempertahankan 

jumlah obat steril dengan tujuan pemberian parenteral sebagai dosis 

tunggal dan yang bila dibuka tidak dapat ditutup rapat kembali dengan 

jaminan tetap steril; (2.) Dosis ganda (multiple doses) adalah wadah kedap 

udara yang memungkinkan pengambilan isinya perbagian berturut-turut 

tanpa terjadi perubahan kekuatan, kualitas, atau kemurnian bagian yang 

tertinggal (Lukas, 2006). 

Beberapa usaha yang dilakukan untuk menjaga sterilitas sediaan 

dengan wadah dosis ganda antara lain dengan penambahan antimikroba, 

digunakan alat suntik yang steril dan volume wadah dosis berganda tidak 

boleh lebih dari 30 ml (Ansel, 2005). 

Zat pengawet antimikroba dapat ditambahkan hingga mencapai suatu 

konsentrasi yang dianggap bakteriostatik atau fungistatik. Namun, 

beberapa zat pengawet memiliki toksisitas bawaan pada konsentrasi ini 

(misalnya, fenilmerkuri nitrat 0,01%, benzalkonium klorida 0,01%, dan 

fenol 0,5%). Suatu zat antimikroba bisa jadi efektif dalam satu formula 
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bahan, tetapi tidak efektif dalam formula lain. Sebagai contoh, komponen-

komponen molekul besar, seperti polisorbat 80, polivinilpirolidon, dan 

polietilen glikol, membentuk kompleks yang menonaktifkan paraben. 

Untuk memilih sebuah zat pengawet, informasi harus dicari dari acuan  

yang sesuai dan keefektifan zat pengawet harus diverifikasi (Buchanan, et 

al, 2010). 

Penggunaan vial dosis ganda harus memperhatikan hal berikut yaitu 

mematuhi teknik aseptik yang ketat saat penggunaan vial, menggunakan 

jarum steril baru untuk setiap penggunaanya, melepas semua alat akses 

vial, menyimpan vial ditempat yang bersih dan terlindungi menurut 

petunjuk pabrik (misalnya, pada suhu ruang atau lemari pendingin), dan 

memastikan vial yang kesterilannya terganggu untuk segera dibuang 

(Dolan, et al, 2010). 

 Salah satu contoh sediaan injeksi dosis ganda yang banyak beredar 

di pasaran ialah Difenhidramin HCl, merupakan generasi pertama obat 

antihistamin. Dalam proses terapi Difenhidramin HCl termasuk kategori 

antidot, reaksi hipersensitivitas, antihistamin dan sedatif. Memiliki 

sinonim Difenhidramine HCl dan digunakan untuk mengatasi gejala alergi 

pernapasan dan alergi kulit, memberi efek mengantuk bagi orang yang 

sulit tidur, mencegah mabuk perjalanan dan sebagai antitusif, anti mual 

dan anestesi topikal. Difenhidramin HCl merupakan sediaan antihistamin 

yang dipasaran terdiri dari ampul 1-2 ml dan vial 10-15 ml. Sediaan vial 

merupakan sediaan dosis ganda yang dapat diambil beberapa kali, Dengan 

dosis 1-2 ml secara parenteral memungkinkan penggunaan sediaan ini 

sebanyak 5-15 kali pemakaian, sehingga ada kemugkinan terkontaminasi 

dari pemakaian berulang (Anonim, 2007).  

 Dilingkungan (kedokteran) klinik, tidak/belum ada kesepakatan 

setelah beberapa kali atau beberapa lama vial multiple dosis tetap steril 

sesudah pengambilan dosis pertama obat parenteral. Sejumlah faktor yang 

menimbulkan ketidak sepakatan, antara lain, teknik yang digunakan, 

kondisi lingkungan penyimpanan, obat itu sendiri, pengawet yang 

digunakan dalam vial, dan jumlah tusukan (masukan ke dalam 
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kontener/vial). Panduan dan kajian pustaka menyarankan rentang antara 7 

hari sampai 3 bulan. Dengan penytimpanan, penanganan, dan pelabelan 

yang benar tampaknya batas selama 30 hari dianggap cukup (Agoes, 

2009). 

Menurut USP vial dosis ganda untuk injeksi diberikan batas 

penggunaan 28 hari setelah pengambilan pertama kecuali label produk 

menyatakan sebaliknya. Penggunaan injeksi dosis ganda harus 

memperhatikan hal seperti teknik aseptik, menggunkan jarum baru untuk 

setiap penggunaanya dan membuang sediaan apabila kesterilannya 

terganggu (Dolan, et al, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penilitian untuk 

menguji apakah benzalkonium klorida 0,01 % b/v sebagai pengawet 

efektif melindungi sediaan difehidramin HCl dosis ganda dari frekuensi 

pengambilan secara berulang dengan menggunakan metode inokulasi 

langsung.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh frekuensi pengambilan terhadap 

efektivitas Benzalkonium klorida 0,01% b/v sebagai pengawet pada 

sediaan injeksi difenhidramin HCl dosis ganda. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sterilitas sediaan 

difenhidramin HCl dengan pengawet benzalkonium klorida 0,01% b/v 

setelah lima kali pengambilan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat dilakukan pengembangan 

sediaan difenhidramin HCl dosis ganda dengan pengawet benzalkonium 

klorida selain itu didapatkan suatu informasi tentang penggunaan sediaan 

injeksi difenhidramin HCl dosis ganda serta dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi bagi pengguna sediaan injeksi untuk memperhatikan sterilitas dari 

sediaan yang akan diberikan secara parenteral.  


