
 Carboplatin merupakan  obat injeksi anti-
kanker, yang digunakan sebagai kemoterapi 
untuk : 
 kanker ovarium,  
 kanker paru,  
 kanker kepala dan leher,  
 kanker kandung kemih, serta 
 kanker serviks.  

Beritahukan kepada dokter/apoteker/
perawat apabila anda : 

 memiliki riwayat penyakit ginjal 
 memiliki riwayat perdarahan 
 pernah menjalani kemoterapi dengan 

obat yang lain, misalnya cisplatin 
 sedang hamil, mulai hamil, ataupun 

sedang menyusui 
 
Obat ini sering menimbulkan reaksi alergi 
beberapa menit setelah dilakukan infusi, 
antara lain : 
 gatal, dan kulit kemerahan 
 sesak nafas,  
 pusing 
 jantung berdebar 
 
Segera hubungi dokter atau apoteker anda 

apabila mengalami hal tersebut. 

Apa itu Carboplatin? 

 Carboplatin hanya dapat diberikan 
di Rumah Sakit atau fasilitas 
kesehatan lain.  

 Sebelum menjalani kemoterapi, 
lakukan pemeriksaan (cek darah) 
di lab terlebih dahulu. 

 Carboplatin diberikan secara tepat 
sesuai dengan petunjuk dari  
dokter.  

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

 injeksi carboplatin hanya dapat 
diberikan di Rumah Sakit, biasanya 
diberikan setiap 4 minggu sekali.  

 Carboplatin diberikan dengan infus 
intravena selama 15-60 menit. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan 
tanyakan kepada dokter atau 
apoteker apabila ada yang tidak 
dimengerti. 

 
 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Efek samping Carboplatin 

 Simpan obat dalam kemasannya,, tertutup 
rapat, terlindung dari cahaya,  

 Simpan di lemari pendingin (2-80C).   

 

 
 

 

 
 

 
 

Carboplatin dapat berinteraksi dengan obat 
lain, seperti : 

 Antibiotika (Gentamicin, Amikacin) 
 Fenitoin 
 Warfarin 

Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Carboplatin bersamaan 
dengan obat-obat tersebut 
 

Interaksi Carboplatin dengan 
obat lain 
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Carboplatin 
hanya dapat diberikan di Rumah Sakit dan 

dengan pengawasan dari dokter 

EFEK SAMPING  PENGATASAN 

Mual dan muntah dapat terjadi 
setelah kemoterapi dan dapat 
berlangsung hingga 24 jam 

Biasanya diberikan obat anti mual 
sebelum kemoterapi atau pada saat 
pulang. Lebih baik mencegah da-
ripada mengobati, dengan cara : 

 Minum banyak air 

 Makan dan minum porsi kecil 
tetepi sering. 

Platelet akan menurun 3 
minggu setelah kemoterapi.  
Biasanya akan membaik 
(normal) 4-5 minggu setelah 
terapi terakhir. 
Platelet berfungsi untuk mem-
bantu proses pembekuan darah 
apabila terjadi kerusakan jarin-
gan. Bila kadarnya menurun 
maka anda akan mudah men-
galami memar, mimisan, atau 
perdarahan 

Untuk mencegah masalah 
perdarahan : 

 Hindari tindakan yang dapat 
menyebabkan luka/memar 

 Bersihkan hidung dengan cara 

diusap perlahan, jangan digaruk 

 Hindari konstipasi (sulit BAB) 

 Sikatlah gigi anda dengan sikat 

yang lembut untuk mencegah 

perdarahan gusi 

 Beberapa obat seperti ASA 
(Aspirin) atau ibuprofen dapat 
memicu perdarahan 

 Jangan menghentikan terapi yang 
telah diresepkan oleh dokter 

 Untuk nyeri ringan, gunakan 

parasetamol terlebih dahulu. 

Ibuprofen dapat digunakan 

dengan pengawasan 

Sel darah putih akan menurun 3
-4 minggu setelah kemoterapi. 
Biasanya akan kembali normal 5 
minggu setelah terapi terakhir. 
Sel darah putih berfungsi untuk 
kekebalan tubuh dan melawan 
bakteri penyebab infeksi. Jika 
jumlahnya menurun, anda akan 
lebih rentan terkena infeksi 

Untuk mencegah infeksi : 

 Cuci tangan sesering mungkin 

setelah dari kamar mandi 

 Bersihkan kulit dan mulut anda 
sesering mungkin 

 Hindari berdekatan dengan orang 
yang sedang sakit 

 Segera hubungi dokter apabila 

terjadi gejala infeksi seperti 

demam (diatas 38°C), menggigil, 

batuk, atau terasa panas saat 

buang air kecil. 

EFEK SAMPING  PENGATASAN 

Rambut rontok jarang terjadi 
pada kemoterapi carboplatin.  
Rambut anda akan tumbuh kem-
bali setelah kemoterapi dengan 
carboplatin dihentikan.  Warna 
dan tekstur rambut mungkin 
berubah 

Gunakan sampo dan sisir yang 

lembut 

Nyeri dapat terjadi pada daerah 
penyuntikan 

Kompres atau usap dengan air 

dingin 15-20 menit setelah 

penyuntikan  

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. 

Interaksi Carboplatin dengan 
obat lain 
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