
GABAPENTIN 

 

GABAPENTIN DIGUNAKAN UNTUK 
OBAT APA ? 

Gabapentin digunakan untuk mengatasi  kejang 
dan merupakan terapi tambahan untuk terapi ke-
jang parsial sederhana & kompleks, terutama ke-
jang tonik-klonik umum sekunder yg tidak dapat 
dikendalikan dengan    antikonvulsan standar atau 
intoleran terhadap dosis terapeutik obat tersebut, 
mengatasi nyeri saraf, atau mungkin digunakan 
untuk alasan lain , konsultasikan kepada dokter 
  

 Sebelum menggunakan gabapentin beritahukan 

dokter dan apoteker jika anda pernah mengalami 
reaksi alergit erhadap gabapentin 

 Penghentian penggunaan gabapentin dalam tera-

pi harus dilakukan secara bertahap selama mini-
mum 1 minggu karena adanya kemungkinan pen-
ingkatan frekuensi kejang. 

 Dianjurkan untuk tidak mengendarai kendaraan 

bermotor, ataupun mengoperasikan mesin kare-
na gabapentin dapat menyebabkan kantuk, dan 
gejala-gejala lain dan tanda-tanda penekanan 
sistem saraf pusat. 

 Keamanan dan keefektifan gabapentin pada 

pasien usia lanjut belum dievaluasi secara siste-
matik, dan uji klinik tidak menyertakan cukup 
pasien usia lebih dari 65 tahun atau lebih untuk 
menentukan apakah respons nya berbeda 
dengan pasien yang lebih muda. 

 Gabapentin dapat diberikan selama kehamilan 

hanya bila melebihi potensi risiko terhadap janin, 
karena belum cukup terdapat studi-studi ter-
kontrol pada wanita hamil. Belum diketahui 
apakah gabapentin diekskresikan ke dalam ASI. 
Karena adanya potensi terjadi reaksi yang tidak 
diinginkan terhadap bayi yang menyusu dari ibu 
yang mendapatkan gabapentin, maka keputusan 
harus diambil apakah pemberian ASI dihentikan 
atau pengobatan dihentikan dengan mempertim-
bangkan pentingnya pengobatan terhadap ibu.  

BAGAIMANA CARA PENGGUNAAN  
YANG AMAN ? 

 Dosis dan cara pakai dis-
esuaikan dengan petunjuk 
dari dokter 
 Jangan membuka kema-
san Gabapentin  ketika An-
da belum akan mengkon-
sumsinya. 
 Te l a n  u tu h  k a ps ul 
gabapentin. Jangan mem-
buka kapsul, mengunyah, 
mengigit atau menghalus-
kan. 

 Gabapentin dapat diminum bersama atau 
tanpa makan bersama segelas air putih.  

 Bagi pasien yang lupa mengonsumsi 
gabapentin, disarankan segera men-
gonsumsinya begitu teringat jika jadwal 
dosis berikutnya tidak terlalu. 

 Ikuti petunjuk penggunakan gabapentin 
hanya seperti yang diresepkan dan tan-
yakan depada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak mengerti. 

 

Gunakan Gabapentin sesuai petun-
juk aturan pakai yang tepat dan 

benar. 
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APA EFEK SAMPING YANG DAPAT 
DISEBABKAN OLEH OBAT INI ? 

Reaksi orang ter-
hadap sebuah obat 
berbeda-beda. Be-
b e r a p a  e f e k 
samping yang bisa 
t e r j a d i  a k i b a t 
gabapentin adalah :  

-Efek samping berat :  
Mengantuk, pusing atau ataksia, fa-
tigue, nistagmus, tremor, gugup, disar-
tria, amnesia, depresi, twitching, 
gangguan koordinasi, sakit kepala, 
bingung, insomnia, abnormal thinking, 
dan gangguan emosional.  
-Efek sampping ringan: 
Dispepsia, mulut dan tenggorokan 
terasa kering, konstipasi, kelainan pa-
da gigi, peningkatan nafsu makan, 
mual, muntah, nyeri abdominal, diare 
dan anoreksia. 
 

Hubungi dokter dan Apoteker anda, 
Jika efek samping yang terjadi terus 

berkepanjangan, mengganggu aktivi-
tas, atau Anda mengalami reaksi 

alergi, segera temui dokter atau da-
tangi rumah sakit terdekat  

OBAT YANG TIDAK  AMAN 
DIGUNAAN BERSAMAAN DENGAN 

GABAPENTIN 

 Hydrocodone 

 Valerian 

Dianjurkan untuk dilakukan pemantauan pa-

da penderita yang menggunakan gabapen-

tin bersamaan dengan hydrocodone dan va-

lerian . 

Bila menggunakan bersamaan konsultasi-

kan dengan dokter 

PENYIMPANAN  
OBAT GABAPENTIN ? 

 Simpan obat gabapentin pada suhu kamar 

30°C. 

 Jauhkan obat dari sinar matahari langsung 

 Jauhkan dari jangkauan anak—anak dan he-

wan peliharaan. 

Hubungi Apoteker apabila ada pertanyaan 

yang kurang jelas tentang penggunaan obat. 

 

Segera ke Dokter / Puskesmas /  

Rumah Sakit 

Sakit, jika ada efek samping yang  

merugikan  
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gabapentin 

Harus dengan resep 

dokter 


