
 Fenitoin merupakan obat golongan 
antikonvulsan. Obat ini digunakan untuk 
mencegah serangan epilepsi. Fenitoin 
bekerja dengan cara menstabilkan 
aktivitas elektrik di dalam otak sehingga 
kejang dapat dicegah. Selain itu fenitoin 
juga dapat digunakan untuk 
menghilangkan nyeri saraf. 
 

Sebelum menggunakan Fenitoin 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
memiliki riwayat alergi terhadap 
fenitoin, sedang mengkonsumsi obat 
lain, dan dalam keadaan hamil atau 
menyusui.  Jangan mengendarai 
kendaraan atau menjalankan mesin. 
 

Sediaan Fenitoin tersedia dalam bentuk 
kapsul dan injeksi 

Bentuk Sediaan Fenitoin 

Apa Fenitoin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat Fenitoin dengan dosis 
yang sesuai seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

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

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

 Jangan menghentikan penggunaan obat 
tanpa persetujuan dari dokter, 
penghentian obat secara mendadak dapat 
memperparah  serangan. 

 Kapsul harus ditelan utuh dan minum 
dengan segelas air penuh. 

 Fenitoin dapat dikonsumsi sebelum 
makan, namun agar dapat memberikan 
hasil yang lebih maksimal, sebaiknya 
dikonsumsi ketika atau sesudah makan. 

 Penggunaan bentuk injeksi harus  
diberikan oleh dokter/perawat. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
gunakan 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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Fenitoin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat dan tidak 
segera hilang seperti : 
 Mual, muntah, sakit kepala 
 Susah tidur atau tetap terjaga 
 Pergerakan tubuh yang tidak normal 
 Kesulitan dalam menggerakkan mata 
 Kesusahan berbicara 
 Konstipasi 
 
Beberapa efek samping yang jarang timbul 
seperti: 
 Ruam di kulit 
 Demam 
 Nyeri sendi 
 Kulit dan mata yang menguning 
 Nyeri perut pada bagian kanan atas 
 Pendarahan dan memar yang tidak 

wajar 
 Hilang nafsu makan 
 Gelaja seperti flu 
Bila mengalami gelaja seperti diatas, segera 
hubungi dokter 
 
 
 

Apa efek samping dari Fenitoin? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.  
Simpan pada suhu ruang, hindari dari sinar 
matahari langsung dan tempat yang lembab. 
Buang obat yang sudah kadaluarsa dan 
sudah tidak diperlukan lagi. Tanyakan ke 
apoteker tentang cara membuang obat yang 
baik. 
 

 

Fenitoin dapat berinteraksi dengan obat-
obat, seperti: 

 Amiodaron 
 Warfarin 
 Amitriptilin 
 Diazepam 
 Deksametason 
 Klopidogrel 
 Karbamazepin 
 Ranitidin 
 Antasida yang mengandung 

kalsium 
 Hidrokortison 

 
Konsultasikan pada dokter dan apoteker 
bila menggunakan Fenitoin bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 
Fenitoin? 

Interaksi Fenitoin 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.  
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