
 

Clonazepam merupakan obat untuk an-
siolitik (kecemasan) dan konvulsan 
(kejang). 
Clonazepam adalah obat untuk 
menurunkan frekuensi kejang dan ting-
kat keparahan akibat epilepsi. 
 
 

 

 

Sebelum menggunakan clonazepam, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi atau hiper-
sensitivitas terhadap clonazepam atau 
golongan benzodiazepine. 
Perhatian khusus pada gangguan atau 
kelainan saluran pernafasan kronis. 
 
 

 

Clonazepam tersedia dalam bentuk 
tablet dan tablet salut.  

Bentuk Sediaan Clonazepam 

Apa Clonazepam itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat clonazepam dengan 
dosis yang sesuai untuk mengatasi 
kecemasan dan kejang seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis clonazepam 
yang tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

 Clonazepam dalam bentuk sediaan tablet 
salut tidak boleh digerus atau dihancur-
kan. 

 Tablet dan tablet salut harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas penuh air. 

 Gunakanlah obat ini sesudah makan atau 
bersama makanan. 

 Obat clonazepam dapat menyebabkan 
kantuk, hindari mengemudi atau meng-    
operasikan alat berat selama minum obat 
clonazepam. 

 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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Clonazepam mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter 
apabila mengalami gejala berat 
seperti : 
 Menurunnya kesadaran 
 Gangguan koordinasi tubuh 
 Depresi  
 Pusing 
 Sakit kepala 
 Infeksi saluran pernafasan 
 Bingung 
 Gangguan berbicara 
Clonazepam dapat menyebabkan 
efek samping yang jarang terjadi 
seperti : 
 Batuk 
 Meningkatnya produksi air liur 

 

 

Apa efek samping dari 
Clonazepam ? 

.Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Simpan tablet 
pada suhu kamar (20-25°C) di tempat 
yang sejuk dan kering.   

 

Clonazepam dapat berinteraksi dengan 
obat-obat :  
 Fenitoin 
 Primidone 
 Asam valproate 
 Hidantoin 
 Karbamazepin  
 Obat anestesi atau hipnotik, dan 

obat anti kejang lainnya 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan clonazepam bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 

 

 
 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Clonazepam ? 

Interaksi Clonazepam 
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 lebih dari 3 hari.  

Cara mendapatkan Clonazepam 
Harus dengan Resep Dokter 

Segera hubungi dokter bila 
anda mengalami masalah atau 
keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
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