
 Bleomycin merupakan antibiotik yang 
digunakan untuk menghambat atau 
menghentikan pertumbuhan sel kanker, misal 
kanker serviks, kanker ginjal, kanker paru, 
kanker testis, kanker vulva, Lymphoma 
Hodgkin’s, dan Lymphoma non-Hodgkin’s. 

 Beritahu dokter atau apoteker jika 
sebelumnya anda pernah mengalami reaksi 
alergi atau reaksi lain yang tidak biasa terjadi 
akibat penggunaan bleomycin.  
 Bleomycin dapat merusak sperma dan 
mungkin dapat membahayakan janin. 
Beritahu dokter bila anda atau pasangan  
anda sedang hamil. Pada saat pengobatan, 
harus berhenti menyusui. 

Apa bleomycin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

Perhatian !!! 
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BLEOMYCIN 

 Bleomycin tersedia dalam bentuk 
serbuk injeksi dengan kekuatan 15 dan 30 
unit tiap vial,, 
 

 
 
 Pengobatan menggunakan bleomycin   

harus dilakukan di bawah pengawasan 
dokter. 

 Tiap kali sebelum diterapi dengan 
bleomycin, anda mungkin perlu 
melakukan  tes darah. Dosis dan waktu 
kemoterapi mungkin dapat berubah 
berdasarkan hasil tes darah atau efek 
samping bleomycin. 

Bagaimana cara menggunakan 
bleomycin yang aman ? 

Bentuk Sediaan Bleomycin 
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 Bleomycin dapat berinteraksi dengan 
obat-obat berikut: 

 Digoxin 
 Fenitoin 
 Cisplatin 
 Vinkristin 

 
 Beritahu dokter atau apoteker bila 
anda sedang dalam terapi menggunakan 
bleomycin. 

Interaksi bleomycin dengan 
obat lain 

 Bleomycin disimpan pada suhu 2-8°C 
dan dijauhkan dari cahaya matahari langsung. 
Obat ini hanya bertahan 28 hari bila disimpan 
pada suhu kamar (≤30°C). 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker jika ada 
pertanyaan tentang obat yang digunakan. 

Bagaimana cara menyimpan 
bleomycin  ? 

 Apa efek samping dari 
bleomycin ? 

EFEK SAMPING CARA MENGATASI 

Demam >38°C, menggigil, 
batuk, nyeri saat buang air 
kecil, napas pendek, mengi, 
susah napas, kaki bengkak, 
nyeri punggung, kulit atau 
mata menguning 

Segera beritahu dokter 

Mual dan muntah  Minum air dalam jumlah 
yang cukup 

 Makan-minum sedikit       
namun sering 

 Gunakan obat antimuntah 

Demam Minum obat demam. Bila     
dalam 3 hari belum  sembuh, 
segera hubungi dokter 

Kulit kemerahan dan gatal  Gunakan losion kalamin 

 Jika sangat menggangu, 
segera hubungi dokter 

Nafsu makan dan berat 
badan menurun 

Konsumsi makanan tinggi    
protein, tinggi kalori 

Rambut rontok atau 
menipis 

Konsumsi makanan tinggi    
serat, seperti buah dan sayur 

Mulut luka  Sikatlah gigi perlahan 
menggunakan sikat gigi yang 
lembut 

 Hindari konsumsi makanan 
pedas, asam, sangat panas 
atau sangat dingin 
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