
Afatinib merupakan terapi tunggal pada 
pengobatan kanker paru jenis karsinoma 
nonsmall cell. 
 
Afatinib biasanya digunakan untuk men-
gobati jenis tertentu kanker paru-paru yang 
telah menyebar ke bagian lain dari tubuh. 
Afatinib bekerja dengan memperlambat 
atau menghentikan pertumbuhan sel-sel 
kanker. 

Sebelum menggunakan afatinib beritahu 
dokter dan apoteker jika anda pernah 
mengalami alergi sebelumnya, ibu hamil & 
laktasi, riwayat keratitis, gangguan hati be-
rat dan anak. 
 
 
 

Afatinib tersedia dalam bentuk  tablet. 

 

Bentuk Sediaan Afatinib 

Apa Afatinib itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Gunakanlah obat afatinib dengan dosis 
yang sesuai seperti yang 
direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis afatinib yang 
tepat. 

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

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air. 

 Gunakanlah obat ini pada saat perut 
kosong: 1 jam sebelum atau 3 jam 
sesudah makan. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat. Tetapi jika dosis berikutnya 
dijadwalkan dalam 8 jam, lewati dosis 
tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya.    JANGAN minum dua dosis 
sekaligus. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Afatinib menyebabkan efek samping. 
Beritahu dokter apabila mengalami gejala 
yang berat seperti : 
 Nyeri dada 
 Kesulitan bernapas 
 Pembengkakan pergelangan kaki/kaki 
 Kelelahan yang tidak biasa 
 Kemerahan mata 
 Otot kram 
 Nyeri saat buang air kecil 

 
Afatinib dapat menyebabkan efek samping 
yang jarang seperti : 
 Urine gelap 
 Nafsu makan berkurang 
 Kulit/mata kuning 
 Nyeri perut 
 Mual/muntah 
 Ruam 
 Gatal/bengkak (terutama wajah / lidah / 

tenggorokan) 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Afatinib ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya ditempat 
kering, tertutup rapat, terlindung cahaya dan 
jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan 
tablet pada suhu kamar 15-30℃. Obat yang 
belum dibuka dari kemasan blister dapat 
digunakan sebelum tanggal kadaluwarsa 
yang tertera  pada kemasan dan obat hanya 
boleh disimpan paling lama 6 bulan sejak 
pertama kali obat dibuka dari kemasan 
blister. 
 

 

 

Afatinib dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Leflunomide 
 Lomitapide 
 Mipomersen 
 Teriflunomide 
 Ritonavir  
 Rifampin 
 

Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan Afatinib bersamaan dengan obat-
obat tersebut. 

 

 

Bagaimana cara menyimpan 
Afatinib ? 

Interaksi Afatinib 
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 kondisi memburuk setalah menggunakan 

obat atau obat habis. 
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