PIRACETAM
KOMPOSISI :
Tiap kaplet salut selaput mengandung Piracetam ..........................................................................................................

800 mg

CARA KERJA OBAT :
Piracetam adalah suatu nootropic agent
INDIKASI :
1. Gejala – gejala involusi yang berhubungan dengan usia lanjut :
- Kemunduran daya pikir
- Astenia
- Gangguan adaptasi
- Reaksi psikomotorik yang terganggu
2. Alkoholisme kronik dan adiksi :
- Pre-delirium
- Gangguan fungsi dan kemunduran intelegensia yang diakibatkan oleh alkoholisme kronik (gangguan ingatan,
konsentrasi pikiran, perhatian dan intelegensia)
3. Gejala pasca trauma
Disfungsi serebral sehubungan dengan akibat pasca trauma (sakit kepala, vertigo, agitasi, gangguan ingatan dan astenia)
DOSIS dan POSOLOGI :
Gejala psikotropik sehubungan usia lanjut :
Piracetam diberikan dengan dosis awal sebesar 2,4 g sehari, selama 6 minggu dalam dosis terbagi 3, dilanjutkan dengan
dosis 1,2 g sehari (dosis pemeliharaan)
Gejala paska trauma :
Dosis rata-rata adalah sebagai berikut :
Dosis awal : 3 kali sehari 800 mg peroral. Bila sudah diperoleh efek yang diinginkan, kurangi dosis secara bertahap sampai
pada 400 mg tiga kali sehari.
Kaplet salut selaput 1200 mg digunakan pada penderita yang memerlukan dosis besar.
Dosis lazim : 1,2 – 4,8 g/ hari dalam dosis terbagi 2 atau 3 kali.
PERINGATAN DAN PERHATIAN :
Hati-hati pemakaian pada wanita hamil dan menyusui
Hati-hati pemakaian pada penderita gangguan fungsi ginjal
Hindari penghentian obat secara tiba-tiba karena dapat menyebabkan mioklonik atau serangan mendadak pada beberapa
pasien mioklonik
EFEK SAMPING :
Efek samping yang pernah dilaporkan selama pengobatan adalah gugup, lekas marah, sukar tidur, gelisah dan gemetar
Beberapa pasien dilaporkan merasa lelah dan mengantuk
Pernah dilaporkan keluhan gastrointestinal (mual, muntah, diare, gastralgia), sakit kepala dan vertigo
Kadang – kadang terjadi mulut kering, libido meningkat dan kenaikan/ peningkatan berat badan, hipersensitivitas pada kulit
Pada kebanyakan kasus, pengurangan dosis cukup untuk menghilangkan semua efek samping
INTERAKSI OBAT :
Pernah dilaporkan bahwa pemberian bersama dengan ekstrak tiroid (T3+T4) dapat menyebabkan gangguan konfusi, iritabilitas
dan tidur
KONTRA INDIKASI :
Penderita gangguan fungsi ginjal dengan clearance creatinin < 20 ml/ menit
Penderita yang hipersensitif terhadap Piracetam
Penderita dengan cerebral haemorrhage
CARA PENYIMPANAN :
o
Simpan pada suhu di bawah 30 C
KEMASAN :
Dus, 10 blister @ 10 kaplet salut selaput 800 mg
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