
 Fluorouracil atau 5-Fluorouracil atau biasa 
disebut 5-FU merupakan salah satu obat 
kanker golongan antimetabolit.  Obat ini 
bekerja dengan cara membunuh sel-sel 
yang tumbuh dengan cepat (sel kanker). 

 Fluorouracil injeksi digunakan untuk men-
gobati kanker  payudara;  usus besar; anus; 
pancreas dan lambung. 

 
 

 Larutan dalam vial  500mg/10 mL 
 Larutan dalam vial 250 mg/5mL 
 

Beritahu dokter apabila : 
 Anda pernah mengalami alergi obat 
 Sedang menggunakan obat lain, vitamin 

atau suplemen maupun obat herbal 
 anda mengalami atau pernah mengalami 

penurunan kadar enzim dihidropirimidin 
dehydrogenase 

 Sedang hamil atau menyusui atau ber-
encana hamil atau berencana punya anak 

Bentuk Sediaan 5-Fluorouracil  

Apa 5-Fluorouracil itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 
 Fluorouracil berbentuk larutan jernih 

yang diberikan secara suntikan 
melalui pembuluh darah 

 Sebelum pasien mendapatkan fluor-
ouracil, terlebih dahulu akan dil-
akukan tes darah lengkap dan efek 
samping yang dialami pasien. 

 Dosis dan waktu pemberian fluor-
ouracil akan bergantung pada hasil 
tes darah tersebut. 

 Ikuti petunjuk dokter atau apoteker 
dan tanyakan hal yang tidak anda 
mengerti.  

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dari  5-
Fluorouracil ? 

  

 Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-
anak.  

 Simpan pada suhu kamar  (±25o C) dan 
tempat yang kering serta terhindar dari 
sinar matahari langsung. 

 
 

 

Fluorouracil dapat berinteraksi dengan: 
 Fenitoin 
 Alkohol 
 Warfarin 

Konsultasikan pada dokter bila mengguna-kan 

5-Fluorouracil  bersamaan dengan hal-hal 
tersebut. 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan 5-Fluorouracil  ? 

Interaksi  5-Fluorouracil dengan 

obat lain 
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Segera hubungi Dokter /Apoteker anda 
jika terjadi efek samping yang tidak kunjung 

membaik.  
JANGAN GUNAKAN OBAT INI TANPA  

PETUNJUK DOKTER ATAU APOTERKER 

Efek samping  yang sering terjadi karena 
penggunaan 5-Fluorouracil adal;ah sebagai beri-
kut: 

Efek samping Cara mengatasi 

Kluit mudah terba-
kar saat terkena si-
nar matahari 

 hindari sinar matahari 
langsung 

 Gunakan topi, dan paka-
ian  tertutup saat akan 
keluar rumah di siang hari 

 Gunakan sunscreen 
dengan SPF minimal 30 

Rasa sakit pada 
bekas jarum infus 

Kompres dengan air dingin 
selama 15-20 menit bebera-
pa kali dalam sehari 

Luka dan perdara-
han pada gusi 

Gosok gigi  perlahan dan 
gunakan sikat gigi dengan 
bulu halus 

Kulit kemerahan 
dan gatal 

Oleskan calamine lotion pa-
da kulit 

Diare Makan dan minum sedikit-
sedikit namun sering 

Rambut rontok Gunakan sampo dengan ba-
han yang lembut dan 
gunakan perawatan rambut 

Nafsu makan berku-
rang 

Makanlah makanan yang 
anda sukai dan konsultasi-
kan dengan dokter atau 
apoteker anda 

Apa efek samping dari  5-
Fluorouracil ? 

Efek samping yang jarang terjadi pada pengguaan 
5-Fluorouracil adalah sebagai berikut : 

Terjadi  masalah terkait paru dan jantung dengan 
tanda :Nyeri dada, sesak,  nafas cepat dan pendek, 
kaki bengak 

Terjadi perdarahan saluran cerna dengan tanda : 
Buang air besar berwarna hitam, air seni berwarna 
merah dan rasa  panas saat buang air kecil 

Terjadi alergi dengan tanda : pusing, bengkak pada 
wajah, berdebar dan susah bernafas 

Terjadi infeksi dengan tanda :suhu tubuh  > 38 C, 
demam, batuk, nyeri dan ada rasa terbakar saat 
buang air kecil 

Diare , mual,muntah, kulit kemerahan dan gatal 
yang terus menerus,semakin parah dan meng-
ganggu aktivitas 

Segera hubungi dokter anda, bila mengalami hal-
hal diatas ! 
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