
Sebelum menggunakan Phenobarbital, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
Phenobarbital atau golongan barbiturat, bila 
rutin mengonsumsi vitamin atau suplemen 
lainnya, sedang menggunakan kontrasepsi 
hormonal, memiliki riwayat penyakit 
porfiria, sesak nafas atau penyakit hati dan 
sedang  hamil atau menyusui. 
 

 

 Phenobarbital tersedia dalam bentuk tab-
let 30 mg dan injeksi 50 mg/ 1 mL. 

 Phenobarbital tablet biasanya diminum 
sesudah makan Tablet harus ditelan utuh 
dan diminum dengan segelas air putih.  

 Phenobarbital injeksi, penggunaan dil-
akukan oleh dokter atau perawat. 

 Sebaiknya gunakan Phenobarbital pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. 
Kemudian dilanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya, jangan minum 
dua obat sekaligus untuk menggantikan 
dosis yang terlewat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHENOBARBITAL 

Perhatian :  

Apa itu Phenobarbital? 

Phenobarbital merupakan obat antikon-
vulsan golongan barbiturate yang ber-
fungsi untuk mengontrol kejang dan 
meredakan kecemasan 
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Phenobarbital  mungkin menyebabkan 
efek samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Kantuk 
 Pusing 
 Mual  
 Muntah  

 
Phenobarbital dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Kesulitas bernafas 
 Pembengkakan mata, bibir atau pipi 
 Kulih melepuh 
 Demam 
 Kebingungan  
 
Phenobarbital juga dapat menyebabkan 
efek samping yang lain. Telpon dokter jika 
anda mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini.  

Apa efek samping dari  
Phenobarbital? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet dan injeksi pada suhu kamar 
di tempat yang sejuk dan kering dan terlin-
dungi cahaya matahari. Jangan di simpan di 
lemari pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Phenobarbital dapat berinteraksi dengan 
amiodarone, amlodipine, bupivacaine, co-
dein, dolutegravir,  irinotecan, ivabradine 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan Phenobarbital 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Phenobarbital? 

Interaksi Phenobarbital 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 14 hari.  
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