
CLOBAZAM 

 Obat yang digunakan sebagai pen-

gobatan tambahan pada epilepsi 

yaitu untuk membantu mengen-

dalikan kecemasan pada penyakit  

epilepsi. 

 Obat ini berfungsi menurunkan tingkat 

kecemasan sehingga perasaan gelisah 

dan tegang yang dialami akan 

berkurang.  

 Selain itu obat ini juga dapat untuk 

membantu mengendalikan kejang 

AP A ITU CLOB AZAM ?  

PERHATIAN :  

 Wanita yang berencana hamil dan sedang 
hamil sebaiknya berkonsultasi dengan 
dokter sebelum menggunakan clobazam 

 Clobazam dapat memengaruhi ASI. 
Karena itu, wanita yang menyusui dilarang 
mengonsumsi obat ini 

 Bila memiliki alergi dengan obat ini 

 Jika terjadi reaksi alergi atau overdosis, 

B AG AIM AN A SE HARUS NYA OB AT 

INI  D IGUNAK AN  

 Dapat diminum sebelum atau 

sesudah makan. 

 Minum sesuai dengan aturan pa-

kai pada label obat. 

 Jika anda lupa minum obat, dan 

baru ingat saat jadwal minum 

obat berikutnya, tinggalkan obat 

yang terlupa, minum sesuai 

aturan pakai. 

 Usahakan untuk mengonsumsinya 

pada jam yang sama tiap hari agar 

dapat membantu anda ingat 

mengkonsumsi obat . 

 Jangan berhenti konsumsi obat 

tanpa berkonsultasi  dengan dok-

ter Anda.  

 Tablet  harus ditelan utuh dan 

diminum dengan segelas air 

 Jangan mengendarai mobil, men-
g o p e ra s i k a n  m e s i n ,  a t a u 
melakukan kegiatan berat. 

 Hindari konsumsi alkohol, karena 
dapat menambah rasa kantuk. 

 Jika efek tersebut semakin mem-

BENTUK SEDIAAN CLOB AZAM  

Clobazam tersedia dalam bentuk tablet. 

 

INSTALASI FARMASI 

INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 
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Clobazam dapat menyebabkan be-

berapa efek samping, dintaranya : 
 Kantuk 
 Kelemahan 
 Kelelahan 
 Pusing 
 Gelisah  
 HIlang Konsentrasi 
 Lebih Agresif 

INTER AKSI OB AT  

Clobazam dapat berinteraksi 

dengan : 

 pil kontrasepsi (Estrogen, Proges-

tin) 

 Antasida 

 Etanol 

 Doxorubicin 

 Kodein  

 

 

Bi l a  menggunakan  be rsamaan , 

APA EFEK SAMPING DARI 

CLOBAZAM ? 

Clobazam juga dapat men-
imbulkan efek yang jarang ter-
jadi seperti : 
 

 Ruam dan Gatal 
 Konstipasi  
 Muntah 
 Insomnia  
 Batuk  

PENYIMP ANAN OB AT  

 Simpan obat dalam kemasannya, 

tertutup rapat dan jauhkan dari 

jangkauan anak-anak. 

 Simpan obat pada suhu 15-30oC, 

terhindar dari matahari dan kering. 

Hubungi Apoteker/

Asisten Apoteker di 

Apotek, jika ada pertan-

yaan tentang obat yang 

digunakan 

Segera hubungi dokter bila anda 

mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini. 

Yuli Permatasari 


