
Lamotrigin merupakan anti-epilepsi. 

Lamotrigin digunakan untuk mengobati epi-

lepsi dan gangguan saraf lainnya seperti bi-

polar 

Penggunaan Laotrigin harap berhati-

hati pada pasien yang memiliki alergi ter-

hadap LAmotrigin.  Beri tahu dokter dan 

apoteker jika mengonsumsi asam valproat, 

divalproex, ataupun anti epilepsy lain kare-

na dapat meningkatkan risiko terkena ruam 

serius terutama pada pasien anak.  

Apa Lamotrigin ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Lamotrigin tersedia dalam bentuk tablet 

25mg dan 100mg  

 Dosis Lamotrigin disesuaikan dengan kebu-

tuhan pasien  

 Lamotrigin tidak boleh digerus, ditelan utuh 

dengan segelas air putih 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 

dosis obat yang terlewat Ketika ingat, tetapi 

jika waktunya mendekati dosis berikutnya, 

lewati dosis tersebut. Dlanjutkan jadwal beri-

kutnya, jangan minum dua dosis sekaligus un-

tuk mennganti dosis yang terlewat.   

 Lamotrigin dapat diminum sebelum maupun 

sesudah makan 

 Sebaiknya digunakan pada waktu yang sama 

tiap harinya 

 Gunakan Lamotrigin sesuai petunjuk dokter, 

tanyakan kepada dokter atau apoteker apabi-

la ada yang tidak dimengerti 

Bagaimana cara penggunaan 
Lamotrigin yang aman ? 
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Beritahukan kepada dokter atau apoteker, 

apabila mengalami gejala berikut : 

 Kehilangan keseimbangan 

 Gangguan penglihatan 

 Sakit kepala 

 Mengantuk 

 Diare  

 Mual dan muntag  

 

 

 

 

Cara mendapatkan Lamotrigin  
Harus dengan Resep Dokter  

Apa efek samping dari 
Lamotrigin? 

  

 
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.  

 

 
 

 

Sebaiknya tidak menggunakan Lamotrigin 

Bersama obat berikut : 

 Ketamin 

 Natrium Oxybate 

 Asam valproate 

 Natrium Divalproex 

 Flunarizine 

 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Lamotrigin 

Interaksi Lamotrigin 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.  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

