
Carbamazepine merupakan obat anti kejang 
yang bekerja dengan cara menstabilkan dan 
mengembalikan keseimbangan aktivitas saraf 
dalam otak sehingga dapat menurunkan 
resiko kejang.  
Selain itu digunakan sebagai anti nyeri yang 
disebabkan saaraf di wajah, digunakan 
mengobati masalah bipolar dan beberapa 
penggunaan untuk alasan lainnya  sehingga 
perlu ditanyakan kepada dokter. 

Sebelum menggunakan carbamazepine, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
carbamazepine, amitriptilin, amoxapine, 
clomipramine, imipramin,  doxepin, atau bila 
anda sedang mengkonsumsi obat lain selain 

carbamazepine, bila anda sedang menderita 
penyakit hati atau ginjal, dan sedang hamil 
atau menyusui. Hati -hati bila anda sedang 
berkendara, karena carbamazepine dapat 
menyebabkan kantuk. 
Carbamazepine tersedia dalam bentuk kaplet  
salut selaput, tablet regular, tablet lepas 
terkontrol , tablet kunyah, dan sirup. 

Apa itu Carbamazepine? 

1. Carbamazepine diminum sesuai dengan 
aturan penggunaan yang telah 
diberitahukan dokter. 

2. Kocok  dahulu sirup sebelum digunakan, 
Gunakan sendok takar/ pipet tetes untuk 
mengukur dosisnya. 

3. Carbamazepin diminum bersamaan 
dengan makanan. 

4. Apabila ada obat sirup lain yang juga 
dikonsumsi, jangan diminum bersamaan 
dengan sirup carbamazepine. Gunakan 
sendok /gelas takar atau pipet tetes untuk 
mengukur dosis 

5. Kaplet salut dan tablet lepas terkontrol 
tidak boleh digerus, telan utuh dengan air. 

6. Untuk mempermudah mengingat waktu 
meminum obat maka minumlah obat pada 
jam yang sama, selain itu meminum pada 
waktu yang sama dapat meningkatkan 
efektivitas obat. 

7. Apabila lupa meminum obat, segera 
minum sewaktu ingat, namun apabila 
sudah mendekati waktu meminum obat 
berikutnya maka jangan diminum. Minum 
obat berikutnya sesuai dengan aturan. 

8. Jangan menghentikan terapi 
carbamazepine  sebelum berkonsultasi 
dengan dokter.  

9. Apabila ada keluhan lain segera tanyakan 
kepada dokter atau apoteker. 

 Cara penggunaan carbamazepine  
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Carbamazepine mungkin menyebabkan 
efek samping. Beberapa efek samping 
yang cukup sering terjadi antara lain: 
 Pusing atau pening 
 Muntah 
 Mual 
 Sulit buang air besar 
 Mulut kering 

 
Sedangkan efek samping yang jarang 
terjadi antara lain: 
 Gangguan koordinasi gerakan 
 Steven johnson syndrome 
 Protein pada urin 
 Penurunan trombosit 
 Hipertensi 
 Ruam pada kulit 
 
Efek samping tidak selalu terjadi. 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Carbamazepine? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan pada suhu kamar di tempat yang 
tidak langsung terkena panas atau cahaya 
matahari dan kering. Perhatikan tanggal 
kadaluarsa obat. Apabila sudah lewat tanggal 
kadaluarsa maka obat jangan digunakan.  
Untuk carbamazepine bentuk sirup apabila 
sudah dibuka, maka hanya boleh disimpan 
dalam waktu 14 hari. 

 

 

 

 

 Jangan meminum jus  jeruk bali merah 
atau memakan buah jeruk bali merrah 
ketika sedang mendapatkan terapi 
carbamazepine. 

 Carbamazepine dapat berinteraksi dengan 
clobazam, fluconazole, litium, rifampisin, 
sertraline. 

 

 

 
 
 
 

Bagaimana cara yang tepat 
menyimpan Carbamazepine? 

Interaksi Carbamazepine 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 

Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Carbamazepine 
bersamaan dengan obat-obat 

tersebut 

 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di 

Apotek, jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah 

Sakit, 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

