
 Clozapine merupakan antipsikotik. An-
tipsikotik merupakan golongan obat yang 
dapat meringankan dan mengendalikan  
gejala psikosis. Obat antipsikotik 
digunakan sebagai pengobatan jangka 
pendek.  
 
Clozapine digunakan untuk mengobati 
gejala skizofrenia (penyakit mental yang 
menyebabkan pemikiran terganggu atau 
tidak biasa, kehilangan minat dalam 
hidup, dan emosi yang kuat atau tidak 
pantas) pada orang yang belum dibantu 
oleh obat lain atau yang telah mencoba 
bunuh diri dan cenderung mencoba 
membunuh atau melukai diri sendiri lagi 
 
 
 
 

 
Beri tahu dokter dan apoteker Anda jika 
Anda alergi terhadap clozapine, obat 
lain, atau salah satu bahan dalam atau 
obat lainnya. 

Apa itu Clozapine? 

 

 Clozapine tersedia dalam bentuk tablet     
25mg, 50mg, 100mg, 200mg; sirup        
50 mg/mL 

 Keluarkan tablet dan letakkan di lidah 
anda. Tablet akan cepat larut dan dapat 
ditelan dengan air liur. Tidak diperlukan 
air untuk menelan tablet yang hancur. 
Tablet diminum sebelum atau sesudah 
makan. 

 Kocok  dahulu sirup sebelum digunakan.  
 Gunakan pipet tetes atau gelas takar 

untuk mengukur dosisnya.   
 Sebaiknya gunakan clozapine pada 

waktu yang sama setiap harinya.   
 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 Gunakan clozapine sesuai anjuran 
dokter, meskipun kondisi anda sudah 
membaik. Jangan menghentikan 
penggunaan clozapine tanpa 
berkonsultasi ke dokter. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Clozapine  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Takikardi 
 Sembelit 
 Hipotensi 
 Demam 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Gangguan penglhatan 
 Badan gemetar 
 Gangguan tidur 
 
Clozapine juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Telpon dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 

Apa efek samping dari Clozap-
ine? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan kapsul dan tablet pada suhu kamar 
di tempat yang sejuk dan kering.  
Obat Clozapine suspensi dapat digunakan 
(stabil) sampai 14 hari pada suhu kamar, dan 
lindungi dari cahaya. 

 

 

 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan 
Clozapine bersamaan dengan obat ini: 

 Methadone 
 Amiodarone 
 Azithromycin 
 Bupropion 
 Ciprofloxacin 

 

 

 

 

 
Cara mendapatkan Clozapine 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Clozapine ? 

Interaksi Clozapine dengan 
obat lain 
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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 
7 hari.  
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