
 Topiramate merupakan golongan an-
tikonvulsan yang berfungsu untuk men-
gobati kejang tonik klonik umum primer, 
kejang onset parsial. Topiramte juga 
digunakan untuk mengontrol kejang pa-
da pasien yang memiliki sindrom Lennox
-Gastaut 
 
 
Sebelum menggunakan Topiramate, 
beritahu dokter dan apoteker jika 
anda memiliki alergi terhadap 
obat tersebut, mengonsumsi vitamin 
atau suplemen lain, pasien dengan pen-

yakit asidosis metabolic karena konsumsi 
metformin, memiliki riwayat batu ginjal, 
diabetes, asma dan poenyakit hati. 

Apa Topiramate itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Topiramate tersedia dalam bentuk tab-
let 25 mg, 50 mg dan 100 mg. 

 Topiramate tablet harus ditelan utuh 
menggunakan segelas air, sesudah 
makan. 

 Sebaiknya gunakan Topiramate 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 ? 
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Topiramate mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Mati rasa, terbakar atau kesemutan 
 Sakit kepala  
 Sembelit 
 Mulut kering 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Penglihatan kabur 
 Suhu tubuh rendah  
 Berdebar atau detak jantung tidak tera-

tur 
 Kesulita bernafas 
 Nyeri punggung 
 Urin berdarah 
 
Topiramate juga dapat menyebabkan efek 
samping yang lain. Telpon dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.  
 

Apa efek samping dari  
Topiramate? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet pada suhu kamar di tempat 
yang sejuk dan kering. Jauhkan dari panas 
dan kelembapan berlebih. Jangan disimpan 
pada lemari pendingin atau freezer. 

 

 

 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan To-
piramate bersamaan dengan obat ini: 

 Amitriptilin 
 Bromperidol 
 Buprenorphine 
 Metformin 
 Lamotrigin 
 Fenitoin  

 

 

 
Cara mendapatkan Topiramate 

Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Topiramate? 

Interaksi Topiramate 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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