
 Bevacizumab merupakan obat yang 
digunakan untuk pengobatan kanker  
rahim, kanker paru dan kanker payudara 
atau mungkin digunakan dengan alasan 
lain, konsultasikan dengan dokter 

  
 

 Sebelum menggunakan Bevacizumab 
beritahukan dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap 
bevacizumab serta memiliki riwayat 
gangguan lambung dan perdarahan. 

 
 Hindari penggunaan pada ibu hamil karena 

beresiko terhadap janin dan pada  ibu      
menyusui beresiko terhadap bayi yang 
mengkonsumsi ASI   

 
 
 

Apa itu Bevacizumab ? 

 

 Bevacizumab diberikan 
sesuai aturan dokter. 

 
 Sediaan Bevacizumab 

berupa cairan yang 
diberikan secara infus 
melalui pembuluh darah oleh dokter atau 
perawat 

 
 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

 

 
Gunakan Bevacizumab sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar 
 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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EFek samping yang jarang terjadi seperti: 
 Perdarahan di saluran pernafasan dan           

pencernaan 
 Tekanan darah tinggi. 
 Nyeri perut 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan obat 
ini.  

Apa efek samping dari 
Bevacizumab ? 

 
 Simpan obat dalam kemasannya, terlindung 

dari cahaya, tidak boleh dikocok, dan       
simpan pada lemari pendingin (2-80C).   

 
 Setelah dicampur dengan larutan Natrium 

Klorida (NaCl 0,9%) obat stabil selama 8 jam 
pada lemari pendingin (2-80C) dan diberi  
label sitostatika . 

 

 
 

 
 
 
 

Bevacizumab dapat berinteraksi  dengan 

Bila menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter. 

 
 
 

Interaksi Bevacizumab 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 3 hari.  

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 
Bevacizumab ? 

Cara Mendapat Obat Bevacizumab Harus 
Menggunakan Resep Dokter 

Efek Samping 
Obat yang Sering 

Terjadi 

Pengatasan  

Nyeri  pada lokasi 
bekas suntikan 

Kompres dengan air dingin selama 
15-20 menit. 

Mual dan muntah Minum air yang banyak dan makan 
dalam jumlah sedikit tapi sering 

Diare Minum air yang banyak dan makan 
dalam jumlah sedikit tapi sering 

Konstipasi Minum air 8 gelas sehari dan 
olahraga ringan jika dapat  
dilakukan 

Sakit kepala Gunakan parasetamol 500 mg    
setiap 4—6 jam 1 tablet paling     
banyak 8 tablet jika sakit tidak 
hilang segera konsultasi ke dokter 

Mudah lelah Istirahat yang cukup dan tidak    
mengendarai 

Rambut Rontok Gunakan sampo bayi dan sisir      
rambut bayi yang lembut 

 Anthracycline 
 Bellimumab 
 Bisphosphonate 

 Clozapine 
 Sorafenib  
 Sunitinib  
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