
Cytarabine merupakan  
obat yang digunakan   
untuk mengobati  
berbagai jenis kanker,  
antara lain leukemia  
dan limfoma.  
 

 Beritahu dokter bila pernah mendapat-
kan reaksi yang tidak biasa atau alergi 
sebelum menggunakan Cytarabine.  

 Cytarabine dapat menyebabkan sterili-
tas pada pria dan menopause pada 
wanita. Jika Anda sedang merencana-
kan kehamilan, diskusikan dengan dok-
ter sebelum penggunaan Cytarabine. 

 Cytarabine dapat merusak sperma dan 
membahayakan bayi bila digunakan 
selama kehamilan. Sebaiknya meng-
gunakan kontrasepsi ketika sedang di-
terapi dengan Cytarabine. Beritahu dok-
ter jika Anda atau pasangan Anda hamil. 
Jangan menyusui ketika sedang diterapi.  

 Beritahu dokter bahwa Anda sedang 
diterapi dengan Cytarabine sebelum 
mendapatkan tindakan medis lain.  

 

Apa Cytarabine itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

Cytarabine tersedia dalam bentuk serbuk dan 
cairan injeksi. 

 
 Cytarabine diberikan dengan cara injeksi pa-

da pembuluh darah secara intravena, subku-
tan, Pada kondisi khusus, dapat diinjeksikan 
pada  tulang belakang. 

 Penggunaan injeksi Cytarabine diberikan 
oleh perawat atau dokter, sesuai dengan 
dosis yang diinstruksikan oleh dokter.  

 Gunakan hanya dengan pengawasan  dari 
dokter.  

 Ikuti petunjuk dokter dan apoteker sela-
ma dilakukannya terapi Cytarabine  

 Perlu dilakukan pemeriksaan darah sebe-
lum menggunakan Cytarabine. Dosis dan 
waktu pemberian tergantung pada hasil 
tes dan/ atau efek samping lain.  

 Beritahukan kepada dokter bila mempu-
nyai riwayat penyakit ginjal, liver, atau 
usus.  

Bentuk Sediaan 
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Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dari  
Cytarabine ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan pada suhu kamar di tempat yang 
sejuk dan kering, serta terhindar dari sinar 
matahari langsung.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bila menggunakan Cytarabine bersama 
dengan obat-obatan di bawah ini, konsultasi-
kan dengan Dokter: 

 Natalizumab 
 Vaksin 
 Leflunomide 
 Trastuzumab 
 Digoxin 
 Flucytosine 
 Echinacea 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Cytarabine ? 

Interaksi Cytarabine 
 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.  

Efek samping Cara Mengatasi 

Sakit dan pe-
rih saat 
penyuntikan 
jarum 

Kompres atau rendam dalam 
air dingin selama 15-20 menit 
beberapa kali dalam sehari 

Mual dan 
muntah 

 Minum air dalam jumlah 
yang cukup 

 Makan dam minum sedikit-
sedikit namun sering 

Demam  Meminum Paracetamol se-
tiap 4-6 jam. Maksimal 4g 
dalam sehari  

 Bila terjadi selama beberapa 
hari, bisa merupakan tanda 
infeksi 

Rasa sakit pa-
da mulut 

Menyikat gigi dengan lembut. 
Bila gusi berdarah, gunakan 
kasa sebagai pengganti sikat 
gigi. 

Rasa bingung, 
hilang  
ingatan 

Hubungi dokter Anda untuk 
berkonsultasi 

Rambut ron-
tok 

Jangan gunakan sampo 
dengan bahan keras, gosok 
dengan lembut saat keramas.  

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

