
Alprazolam adalah obat yang digunakan 
untuk mengobati gangguan kecemasan dan 
gan6gguan panik (serangan takut yang  
ekstrim). Selain itu kadang-kadang 
digunakan untuk mengobati depresi, takut 
terhadap ruang terbuka (agorafobia), dan 
sindrom premenstruasi. 

Sampaikan ke dokter atau apoteker jika  

anda memiliki riwayat alergi terhadap 

Alprazolam, dan  jika anda sedang 

menggunakan itrakonazol atau ketokonazol, 

dan hindari penggunaan alkohol selama 

menggunakan obat , karena alkohol dapat 

meningkatkan terjadinya efek samping 

obat. 

Alprazolam tersedia dalam bentuk tablet 

 

Bentuk Sediaan Alprazolam  

Apa Alprazolam itu ? 
 

 

 Gunakanlah obat Alprazolam dengan dosis 

yang sesuai seperti yang direkomendasikan 

oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 

apoteker atau periksa label untuk 

mengetahui instruksi dosis Alprazolam 

yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 

dengan segelas penuh air..  

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 

dosis obat yang terlupakan ketika ingat. 

Tetapi jika waktunya mendekati dosis 

berikutnya, lewati dosis tersebut, kemudian 

lanjutkan menggunakan obat sesuai jadwal 

berikutnya.    Jangan minum dua dosis 

sekaligus. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Alprazolam mungkin menyebabkan efek 

samping. Beritahu dokter apabila 

mengalami gejala yang berat seperti : 

 Kantuk 

 Sakit kepala 

 Kelelahan 

 Sifat lekas marah 

 Mulut kering 

 Peningkatan air liur 

 Mual 

 Sembelit 

 Perubahan selera makan 

 Perubahan berat badan 

 Susah buang air kecil 

 Nyeri sendi 

 

Alprazolam dapat menyebabkan efek 

samping yang jarang terjadi seperti : 

 Kejang 

 Sesak napas 

 Halusinasi 

 Ruam kulit yang parah 

 Depresi 

 Perubahan perilaku atau mood  

Apa efek samping dari 
Alprazolam ? 

 
Alprazolam dapat berinteraksi dengan obat 

obat : 

Benzodiazepin                 Diazepam  

Carbamazepin                  Lorazepam 

Cimetidine                       Metilprednisolon 

Erytromicin                      Nifedipine 

Ketoconazole                   Midazoam 

Codein                              Alkohol 

Dexametasone                  Isoniazid 

Rifampin                          Clobazam 

Amitriptilin                      Cyclosporin 

Budesonide                       Dimenhidrinate 

Clorpromazine                  Digoxin 

 

Konsultasikan pada dokter bila meng-

gunakan Alprazolam bersamaan dengan obat-

obat tersebut. 

 

 

Interaksi Alprazolam  
dengan obat lain 

Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan ketika 

menggunakan obat ini.  

 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 

rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

Simpan tablet alprazolam pada suhu ruangan 

dan  di tempat yang sejuk dan kering.  

 

. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 

Alprazolam ? 

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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