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Capecitabine

Kenapa Capecitabine
diresepkan ?

Perhatian

Bagaimana cara 
Penggunaan yang aman ?

Capecitabine   tersedia   dalam   bentuk   tablet 
500 mg.
Capecitabine diminum pada waktu yang sama 
setiap harinya. 
Tablet ditelan utuh, tidak boleh digerus atau 
dikunyah.
Diminum setelah 30 menit setelah makan 
dengan segelas air putih. Tablet diminum 
selama 2 minggu, kemudian istirahat minum 
obat selama 1 minggu.
Gunakanlah Capecitabine dengan dosis yang 
yang direkomendasikan oleh dokter.
Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk mengetahui 
instruksi dosis Capecitabine yang tepat.
Tanyakan kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti.
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Bagaimana jika lupa
minum obat ?

Jika masih dalam waktu 6 jam dari dari waktu 
seharusnya maka obat segera diminum. Jika 
sudah lebih dari 6 jam dari waktu minum obat 
maka lewati jadwal minum obat tersebut dan 
tunggu jadwal minum obat berikutnya. 

        Capecitabine adalah obat yang digunakan 
untuk mengobati beberapa tipe kanker seperti 
kanker payudara,  kanker kolon atau kanker 
rektal.
    Capecitabine  adalah  obat kemoterapi 
golongan antimetabol i te yang bekerja 
menghamba t   a tau   memper l amba t 
pertumbuhan  sel  kanker.

     Sebelum menggunakan Capecitabine, 
beritahu dokter dan apoteker jika Anda pernah 
atau mempunyai riwayat gangguan hati atau 
penyakit jantung, ginjal,  sedang hamil atau 
rencana  hamil ,  sedang  menyusui , 
menggunakan obat la in,  dan pernah 
mengalami reaksi alergi sebelumnya dengan 
Capecitabine, uorouracil, phenytoin, 
leucovorin, asam folat dan obat lainnya.
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Apa efek samping dari
Capecitabine ?

Capecitabine dapat menyebabkan efek samping 
seperti dibawah ini. 
Sampaikan kepada dokter jika mengalami gejala 
efek samping tersebut sampai berat dan terus 
menerus :

Efek samping Cara mengatasi

Hand foot skin reaction 
( reaks i  pada ku l i t 
t a n g a n  d a n  k a k i 
seperti kesemutan, 
berwarna merah, mati 
r a s a ,  n y e r i  a t a u 
bengkak, kulit menjadi 
kering atau gatal-gatal.

h Hindari memakai sepatu 
sempit.
Bersihkan tangan dan kaki  
dengan air hangat kemudian 
keringkan.
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Minum banyak air putih
Makan dan minum berkali- 
kali (sering) tapi dalam 
jumlah sedikit.
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hMual dan muntah

Minum air putih dan 
makan dalam jumlah 
sedik i t  (seser ing 
mungkin).

hDiareh

Menyikat gigi sesudah 
makan dan sebelum tidur 
dengan sikat gigi yang 
lembut.
Kumur-kumur dengan 1 
gelas air putih hangat 
dengan ditambah    sendok 
teh garam.
Hindari makanan pedas, 
asam dan gorengan.
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Sariawanh

Penurunan  kadar sel 
darah putih (dapat 
menyebabkan  resiko 
infeksi)

h
Tindakan untuk mencegah
terjadinya infeksi:

C u c i  t a n g a n  s e s u d a h 
aktivitas dikamar mandi.
Menjaga kebersihan kulit 
dan mulut.
Hindar i  tempat dengan 
banyak orang dan orang 
yang sakit.
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Hentikan minum obat capecitabine dan segera
kontrol ke dokter jika terjadi efek samping.

Interaksi Capecitabine
dengan obat lain 

Capecitabine  dapat berinteraksi dengan 
obat-obat:

 Enoxaparin
P alifermine
T ofacitinib
W arfarin
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Konsultasikan pada dokter bila menggunakan 
Capecitabine bersamaan dengan obat-obat 
tersebut.

Bagaimana 
cara menyimpan 
Capecitabine ?

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup rapat 
dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet  pada  suhu  kamar  di tempat 
yang sejuk dan kering.

Hubungi Apoteker/Tenaga Teknik Kefarmasian 
di Apotek, jika ada pertanyaan tentang obat

 yang digunakan.

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika Anda mengalami masalah atau keluhan 

ketika menggunakan obat ini. 
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