
 

Mebendazol merupakan anthelmentik atau 
obat cacing. 
Mebendazol digunakan untuk mengobati 
infeksi cacing, seperti: Ascariasis (cacing 
gelang), Trichuriasis (cacing kremi), 
Ancylostomiasis (cacing tambang), 
Necatoriasis  (cacing tambang), serta infeksi 
cacing campuran tersebut. 
Mebendazol bekerja dengan mencegah cacing 
menyerap glukosa yang merupakan sumber 
energi secara irreversibel sehingga cacing 
akan mati secara perlahan-lahan dan keluar 
dari tubuh dalam keadaan hancur. 

Apa Mebendazol itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat mebendazol dengan dosis 
yang sesuai untuk mengatasi infeksi cacing 
seperti yang direkomendasikan oleh dokter. 

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

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

 Tablet dapat digunakan dengan cara 
dikunyah, maupun ditelan utuh 
menggunakan segelas air. 

 Kocok  dahulu sirup  suspensi sebelum 
digunakan.  Sirup diminum menggunakan 
sendok takar yang telah disediakan. 

 Gunakanlah obat ini sesudah makan atau 
bersama makanan. 

 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. 

Sebelum menggunakan mebendazol, 
beritahu dokter dan apoteker jika: 
 Anda sedang hamil, berencana hamil, atau 

sedang menyusui 

 Anda sedang memakai obat-obatan lain, 
baik obat resep maupun obat yang dibeli 
sendiri 

 Memiliki alergi terhadap obat 
 Memiliki masalah atau keluhan akibat 

infeksi cacing (contoh: cacing pita) 
 Orang lain di rumah Anda sedang terinfeksi 

cacing. 
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Perhatian :  

Bentuk Sediaan Mebendazol 

Bagaimana cara penggunaan yang 

aman ? 

Mebendazol tersedia dalam bentuk  tablet 
dan sirup suspensi. 
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Simpan obat dalam kemasan yang 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. Simpan tablet pada 
suhu ruangan di tempat yang sejuk dan 
kering.  
Obat sirup suspensi setelah dibuka hanya 
boleh digunakan selama 14 hari. Bila 
telah lebih dari 14 hari sebaiknya obat 
dibuang meskipun masih belum habis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mebendazol dapat berinteraksi dengan 
obat-obat: 

 Karbamazepin 
 Fenitoin 
 Cimetidin 
 Metronidazol 

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

Mebendazol mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Sakit pada bagian perut 
 Diare 
 Reaksi alergi: kemerahan, gatal, 

kesulitan bernapas, dada sesak, 
pembengkakan pada area wajah, mulut, 
bibir, atau lidah 

 Demam, menggigil, atau nyeri 
tenggorokan yang menetap 

 Kejang 
 Mata dan kulit berwarna kuning 
Mebendazol juga mungkin menyebabkan 
efek samping ringan seperti : 
 Mual 
 Muntah 
 Pusing 
Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
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Apa efek samping dari 

Mebendazol ? 

Interaksi Mebendazol 

dengan obat lain 

Bagaimana cara menyimpan 

Mebendazol ? 

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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