
Kombinasi levodopa dan carbidopa 
digunakan untuk gejala penyakit Parkinson.  
Levodopa-Carbidopa biasanya digunakan  
untuk mengatasi gejala Parkinson seperti 
tremor (gemetar), kekakuan, dan 
kelambatan pergerakan.  Hal tersebut 
dikarenakan kekurangan dopamin (zat 
alami yang berada di otak). 

Bila ada alergi terhadap  obat levodopa-
karbidopa atau terhadap suatu bahan yang 
mungkin ada di dalam komposisi tablet 
tersebut, sebelum menggunakan obat ini, 
beritahu dokter anda. 
Hati-hati pada pasien dengan penyakit 
paru, gangguan lambung, penyakit jantung, 
diabetes melitus, glaukoma, riwayat  
melanoma kulit, penyakit psikiatrik. 
Hati-hati menyebabkan kantuk. 

Levodopa-Carbidpan tersedia dalam bentuk 
tablet dan kapsul 

 

Bentuk Sediaan Levodopa-Carbidopa 

Apa Levodopa-Carbidopa itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Tablet atau kapsul harus ditelan utuh 

dan diminum dengan segelas penuh air. 

 Tablet atau kapsul dapat diminum 
bersama makanan setelah makan untuk 
mengurangi rasa mual. 

 Tablet atau kapsul harus diminum pada 
waktu yang sama setiap hari. 

 Jangan minum tablet atau kapsul ini 
dengan makanan tinggi protein karena 
dapat menurunkan efek dari obat 
tersebut. 

 Jika lupa meminum obat, segera minum 
obat bila teringat, tetapi jika mendekati 
waktu berikutnya, lewati saja, dan 
lanjutkan dengan pemberian 
berikutnya. JANGAN meminum dua 
obat sekaligus. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Levodopa—Carbidopa mungkin 
menyebabkan efek samping. Beritahu 
dokter apabila mengalami gejala yang 
berat seperti : 
 Pusing, kehilangan selera makan 
 Diare 
 Mulut Kering 
 Sakit mulut dan tenggorokan 
 Sembelit 
 Berubah dalam merasakan sesuatu 
 Kebingungan dan kelupaan 
 Kegugupan, mimpi buruk 
 Kesulitan tidur atau tertidur 
 Sakit kepala 
 kelemahan 
Beberapa efek samping yang jarang terjadi, 
seperti: 
 Gerakan mulut, lidah, wajah, kepala, 

lengan dan kaki tidak terkontrol. 
 Detak jantung kencang, tidak 

beraturan, berdebar. 
 Sakit dada, depresi, berhalusinasi 
 Suara serak, gatal-gatal, elemahan, 

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

Apa efek samping dari 
Levodopa-Carbidopa? 

  

 
Simpan obat ini ke dalam wadah yang 
tertutup rapat, dan di luar jangkauan anak-
anak. Simpan di suhu kamar dan tempat 
yang kering. 
 
 

 

Levodopa-Carbidopa dapat berinteraksi 
dengan obat-obat: 

 Isocarboxazid 
 Phenelzine 
 Procarbazine 
 Selegilline 
 Haloperidol 
 Linezolid 
 Iloperidone 
 droperidol 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Levodopa-Carbidopa bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan dan 
membuang  

Levodopa-Carbidopa ? 

Interaksi Levodopa-Carbidopa 
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 semakin memburuk setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  
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