
 
Pregabalin merupakan obat nyeri neuropatik 
perifer & sentral pada dewasa. Terapi tamba-
han pada pengobatan kejang parsial dg atau 
tanpa generalisasi sekunder pada orang de-
wasa. Pengobatan gangguan ansietas/
kecemasan pada orang dewasa. Meredakan 
nyeri dalam penatalaksanaan fibromialgia.  
 

 
1. Hindari penggunaan obat ini jika alergi 

dengan pregabalin atau bagian dari obat 
ini. 

2. Hubungi dokter jika ingin menghentikan 
penggunaan obat. 

3. Konsultasikan dengan dokter jika me-
rencanakan kehamilan dan jangan 
mengkonsumsi pregabalin pada wanita 
menyusui. 

4. Lakukan penyesuaian dosis pada pen-
derita  diabetes mellitus pada pen-
gobatan hipoglikemia 

5. Hindari mengendarai kendaraan bermo-
tor dan menjalankan mesin. 

 
 

 

Bentuk Sediaan Pregabalin 
 

Apa Pregabalin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 
 
 
 
Bentuk sediaan pregabalin adalah kapsul  50 
mg, 75mg dan 150 mg. 
 

 
1. Gunakan pregabalin sesuai anjuran dokter 

dan jangan lupa untuk membaca ket-
erangan pada kemasan.  

2. Gunakan sebelum atau sesudah makan  
setiap 12 jam dan minum pada jam yang 
sama setiap harinya. 

3. Kapsul telan utuh diminum dengan segelas 
air. 

4. Bila  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. 

5. Lakukan pengawasan pada saat 
penggunaan pregabalin. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Pregabalin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Kelelahan  
 Penurunan kesadaran  
 Ataksia/ gangguan keseimbangan 

otot 
 Mulut kering  
 Kenaikan berat badan  
 Tremor atau gerakan yang tidak ter-

kontrol  
 Penglihatan kabur  
 
Pregabalin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 
 Konstipasi  
 Edema  
 Nyeri  
 Vertigo  
 Hipotensi  
 Edema  pada wajah 
 Kebingungan  
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Pregabalin ? 

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak 
dan hewan peliharaan. Simpan kapsul pada 
suhu kamar di tempat yang sejuk dan kering.  
 
 

 
Pregabalin dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Lorazepam  
 Morfin, Kodein, Petidin, dan Tra-

madol 
 Benzodiazepin  
 Thiazolidinedione 
 Enalapril, captopril, lisinopril, 

benazepril, quinapril, perindopril, 
dan ramipril. 

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

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
pregabalin ? 

Interaksi Pregabalin 
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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