
  

 

 Cisplatin merupakan obat kemoterapi 

yang banyak digunakan untuk mengobati         

beberapa jenis tipe kanker.  

 Sediaan Cisplatin berbentuk larutan 

jernih yang disuntikkan ke dalam pembuluh 

darah. 

 Sampaikan kepada dokter bila ada ri-

wayat alergi sebelumnya  terhadap cisplatin. 

 Sebelum pemberian kemoterapi,            

diperlukan beberapa pemeriksaan darah  

terlebih dahulu.  

 Dosis dan waktu kemoterapi dapat 

berubah sesuai dengan hasil pemeriksaan 

dengan mempertimbangkan adanya efek 

samping obat yang akan muncul. 

 Dokter akan menyarankan untuk mi-

num di pagi hari  2-3 gelas per hari.  

 Selanjutnya  dianjurkan banyak minum 

8-12 gelas per hari. Hal ini untuk mencegah 

terjadinya gangguan ginjal.  

 

CISPLATIN 

 

 

 

 
Cisplatin dapat berinteraksi dengan obat-

obat : 

1. Tobramisin. 

2. Vankomisin. 

3. Furosemid. 

4. Fenitoin. 

5. Piridoksin. 

Sampaikan kepada dokter/apoteker bila an-

da menggunakan Cisplatin dengan obat-

obatan tersebut. 

 

Cisplatin dapat merusak sperma dan berba-

haya untuk janin selama kehamilan, sehingga 

dapat menjadi penghambat kehamilan. 

Sampaikan kepada dokter apabila anda/

pasangan sedang dalam  atau merencanakan 

kehamilan. 

Jangan menyusui selama menggunakan obat 

ini. 

Interaksi Cisplatin dengan 
obat lain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISPLATIN 
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PERHATIAN !! 

Segera hubungi dokter bila 
 terjadi gejala : 

  

 Gejala reaksi alergi (jarang) muncul 

setelah kemoterapi termasuk pusing, da-

da berdebar, bengkak pada wajah atau 

gangguan pernafasan. 

 Gejala perdarahan di urin atau tinja. 

 Gejala stroke : sakit kepala berat, 

gangguan penglihatan, gangguan bicara, 

gangguan koordinasi, lumpuh pada alat 

gerak tubuh. 

 Gejala gangguan pembekuan darah : kaku 

pada pembuluh darah, bengkak, merah, 

batuk, nyeri dada, sesak. 

 Kejang atau gangguan kesadaran. 

 Kram otot. 

 Gangguan ginjal : nyeri pinggang, bengkak 

pada kaki. 

 Mimisan atau gusi berdarah. 

 Kemerahan, bengkak, nyeri saat jarum    

suntik dipasang. 

 Kemerahan, bengkak, nyeri, luka pada 

bibir, lidah atau sakit tenggorokan. 

 Gangguan pendengaran. 

 

 

 

 
 Gejala infeksi seperti demam (> 38°C), 

menggigil, sakit tenggorokan, batuk 

(dengan dahak kental atau hijau), urin 

kental berbau me-nyengat, nyeri, kulit 

merah bengkak atau luka kulit. 

 

Efek samping yang sering terjadi 
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EFEK SAMPING PENGATASAN 

Reaksi alergi biasanya muncul.  
Gejalanya antara lain: kemerahan 
pada kulit, ruam, gatal,  pusing, 
bengkak atau kesulitan nafas. 
Reaksi ini dapat muncul sesaat 
setelah pemberian cisplatin. 
Reaksi ini biasanya muncul pada 
terapi pertama atau kedua. 

Sampaikan kepada perawat bila 
muncul reaksi alergi tersebut sela-
ma pemberian obat atau hubungi  
segera dokter onkologi bila kejadi-
an muncul setelah anda me-
ninggalkan rumah sakit. 

Rasa panas terbakar dibawah 
kulit. 

Sampaikan kepada perawat atau 
dokter bila anda merasakan  panas, 
tersengat atau perubahan yg lain 
selama obat diberikan. 

Nyeri dapat muncul pada saat 
pemasangan jarum suntik. 

Berikan kompres air hangat 15-20 
menit beberapa kali sehari 

Mual muntah biasanya muncul 
setelah terapi kemoterapi hingga 
24 jam. Pada beberapa pasien, 
mual muncul tertunda. 

Sebelum dan sesudah pemberian 
kemoterapi biasanya diberikan 
obat mual. 
Pencegahan dengan cara : 
- minum banyak air. 
- makan dan minum porsi kecil 

tetapi sering. 

Diare Minum air yang cukup. 
Makan dan minum dalam takaran 
kecil. 
Hindari makanan berserat tinggi. 

Penurunan sel darah putih akan 
muncul 2-3 minggu setelah 
kemoterapi. Biasanya akan mem-
baik setelah 6 minggu   terapi 
terakhir. 
Sel darah putih (lekosit) berfungsi 
sebagai sel kekebalan tubuh, 
bekerja dengan melawan bakteri 
penyebab infeksi. Bila terjadi 
penurunan sel darah putih, anda 
beresiko tinggi terpapar infeksi. 

Untuk mencegah infeksi : 

 Cuci tangan sesering mungkin 
setelah dari kamar mandi. 

 Hindari berdekatan dengan 
orang yang sedang sakit. 

Segera hubungi dokter bila muncul 
gejala infeksi  seperti : demam (> 
38°C), menggigil, batuk atau rasa 
panas saat kencing. 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Platelet akan menurun  2-3 
minggu setelah kemoterapi.  
Biasanya akan membaik setelah 6 
minggu   terapi terakhir. 
Platelet adalah komponen sel 
darah merah yang berfungsi untuk 
membantu proses pembekuan 
darah setelah terjadinya kerusa-
kan jaringan.  
Bila kadarnya rendah, anda akan 
rentan terjadi mimisan /
perdarahan. 

Untuk mencegah masalah perdara-
han : 

 Hindari tindakan yg dapat 
merusak jaringan tubuh. 

 Bersihkan hidung dengan diusap 
perlahan, jangan digaruk. 

 Hindari susah BAB. 

 Sikat gigi anda dengan sikat 
yang lembut (untuk mencegah 
perdarahan gusi). 

 Beberapa pengobatan seperti 
ASA atau ibuprofen dapat mem-
icu pendarahan. 

 Jangan hentikan pengobatan yg 
terlebih dahulu diresepkan oleh 
dokter. 

 Untuk nyeri ringan, gunakan 
parasetamol terlebih dulu, ibu-
profen dapat dipakai dengan 
pengawasan. 

Sariawan, radang tenggorokan 
akan muncul beberapa hari 
setelah kemoterapi. Area yg sering 
terkena sariawan: pada lidah, 
bibir. 

Sikat gigi dengan sikat halus secara 
pelan setelah makan dan sebelum 
tidur. 
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