
Asam valproate adalah obat yang 
digunakan untuk menangani kejang ,  
dapat mengembalikan keseimbangan neu-
rotransmitter (penghantar impuls saraf) di 
otak 
Digunakan untuk mencegah sakit kepala 
migrain 
Digunakan untuk mengatasi masalah bipo-
lar, dan mungkin bisa digunakan untuk alas 
an lain , konsultasikan dengan dokter 

 
 

Asam valproate merupakan obat yang han-
ya bisa didapatkan melalui rekomendasi 
dokter sebab memiliki efek samping 
mengantuk serta gangguan mental, selain 
itu dapat pula berefek teratogenik. Harap 
berhati-hati bagi pengguna Asam Valproate 
lansia, penderita / memiliki riwayat 
gangguan liver, gangguan ginjal, pankreati-
tis, trombositopenia, diabetes, depresi, 

dan gangguan mental. 
Asam Valproat tersedia dalam bentuk in-
jrksi, tablet dan sirup. 

Bentuk Sediaan Asam Valproate 

Apa Asam Valproate itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakan Asam valproate sesuai dengan anjuran 
dokter dan tetap membaca kemasan obat. 

 Jangan mengurangi penggunaan atau menambah 
penggunaan tanpa petunjuk dokter dan tetap 
gunakan asam valproat meskipun sudah  membaik 
selama belum dihentikan oleh dokter, sebab dok-
ter akan menurunkan dosis secara perlahan. Apa-
bila asam valproat tiba-tiba dihentikan maka dapat 
menyebabkan kondisi kejang yang lebih parah. 

 Asam valproate sebaiknya digunakan setelah atau 
bersama makan untuk mencegah efek samping 
pada pencernaan seperti nyeri lambung dan mual. 
Terutama pada pasien yang memiliki riwayat 
gangguan pencernaan. 

 Telan langsung tablet extended-release jangan 
dibagi, dikunyah atau dirusak/digerus. Hindari 
penggunaan obat berdekatan dengan minuman 
berkarbonasi atau alkohol. 

 Wanita yang akan merencanakan kehamilan, se-
dang hamil dan/atau menyusui sebaiknya mendiri 
untuk mengkonsumsi Asam Valproate. 

 Asam valproat juga terkadang digunakan untuk 
terapi ledakan agresi pada anak dengan ADHD 
(attention deficit hyperactivity disorder) serta 
nyeri kepala migraine, hubungi dokter lebih lanjut. 

 Minum dosis yang terlupa segera setelah ingat. 
Namun apabila saat itu mendekati waktu minum 
obat selanjutnya maka tinggalkan dosis yang terlu-
pa dan lanjutkan minum obat sesuai dengan jad-
wal seperti biasa/seharusnya.  

 Apabila pasien akan melakukan operasi dalam ma-
sa terapi asam valproate maka katakan kepada 
dokter terkait terapi asam valproat., termasuk 
operasi gigi. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Asam Valproate seringkali dapat menyebab-
kan: 
 Mengantuk 
 Mual 
 Sakit kepala 
 Gemetar 
 Nyeri lambung 
 Perdarahan  
 
Asam valproate terkadang (jarang terjadi) 
dapat menyebabkan: 
 Diare 
 Konstipasi 
 Telinga  berdenging 
 Nyeri punggung 
 Perubahan nafsu makan 
 Perubahan mood 
 Linglung 
 Cemas 
 Hilangnya koordinasi tubuhKemerahan 

di kulit 
 Kebingungan 
 
 

Apa efek samping dari Asam 
Valproate ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan pada suhu kamar di tempat yang 
sejuk dan kering. Sediaan sirup dapat ber-
tahan selama 24 jam setelah dibuka bila 
disimpan dalam suhu ruang (15-30oC) dan 
dapat bertahan selama 60 hari setelah dibu-
ka apabila disimpan pada suhu lemari es (2-
8oC). 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
Asam Valproate dapat berinteraksi dengan 
obat-obat: 

 Aspirin / asetosal 
 Doripenem / Ertapenem /    Mero-

penem / Imipenem 
 Asam sitrat / Natrium bikarbonat 
 Karbamazepin 
 Diazepam / Klonazepam 
 Fenobarbital / Fenitoin 
 Obat tidur 
 Primidon 
 Zidovudin 
 Asiklovir 
 Rifampin 
 Warfarin 

Konsultasikan pada dokter bila menggunakan 
Asam Valproate bersamaan dengan obat-obat  
tersebut. 
Asam valproat juga dapat berinteraksi dengan 
minuman berkarbnonasi dan beralkohol. Hin-
dari penggunaan obat dengan minuman terse-
but bersamaan atau berdekatan. 
 

Bagaimana cara menyimpan 
Asam Valproate ? 

Interaksi Asam Valproate 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.  
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