
 Docetaxel merupakan obat kemoterapi 
turunan paclitaxel yang digunakan untuk 
mengatasi kanker  

  
 Docetaxel bekerja dengan menghambat 
proses pembelahan, dan perkembangan 
sel tumor sehingga terjadi kematian sel. 
Digunakan untuk mengatasi kanker 
payudara, kanker paru, kanker ovarium, 
kanker prostat, kanker kepala dan leher, 
sarkoma, kanker saraf dan kanker tulang. 

 Sebelum melakukan kemoterapi 
docetaxel, beritahu petugas 

kesehatan jika anda pernah mengalami 
reaksi alergi pada docetaxel, gangguan 
hati, hamil dan menyusui. 

Tersedia dalam bentuk cairan injeksi 
40mg/ml dalam vial  

Apa itu Docetaxel? 

 
 Docetaxel diberikan sesuai dengan 
instruksi dokter. Dokter anda akan 
menyesuaikan seberapa besar dan kapan 
docetaxel akan diberikan sesuai dengan usia, 
berat badan, dan kondisi anda. Untuk 
mengetahui kondisi anda, dilakukan tes 
darah sebelum pemberian docetaxel. 
Docetaxel akan diberikan kepada anda oleh 
dokter atau perawat menggunakan infus.  

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dari 
Docetaxel? 

  

 
 Simpan obat dalam kemasannya,, tertutup 

rapat, terlindung dari cahaya,  
 Simpan  pada lemari pendingin (2-80C).   
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Docetaxel dapat berinteraksi dengan: 

 Disulfiram   
 Metronidazol 
 Ketokonazol 
 Ritonavir 
 Vaksin  

 
Konsultasikan pada dokter atau apoteker 
apabila menggunakan docetaxel bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 
 

 

 

Bagaimana Cara Menyimpan  
Docetaxel ? 

Interaksi Docetaxel dengan 
obat lain 
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Hubungi dokter atau apoteker  jika ada 
pertanyaan tentang obat yang 

digunakan. 

EFEK SAMPING PENYELESAIAN 

Reaksi alergi 
(ruam, gatal, pus-
ing,  bengkak) 

Minum dexamethasone tablet  

Nyeri  Kompres dingin atau rendam da-
lam air dingin selama 15-20 menit  

Mual dan muntah Minum dexamethasone tablet, 
anti mual, sebelum kemoterapi 

Demam  Minum parasetamol setiap 4-6 
jam, maksimal 4 g per hari. 

Diare  Minum cairan,  makan dan minum 
sedikit-sedikit tetapi sering, hindari 
makanan-makanan yang dapat 
menyebabkan diare 

Penurunan sel  
darah putih 

Cuci tangan sesering mungkin.  
Menghindari kelompok orang sa-
kit,  hubungi dokter jika terdapat 
tanda-tanda infeksi seperti demam 
(>38⁰C), batuk, kedinginan, rasa 
terbakar saat buang air kecil. 

Rambut mengala-
mi kerontokan 

Beri minyak mineral pada kulit 
kepala, jika mengalami kerontokan 
di bulu mata maka lindungi mata 
agar tidak ada  kotoran dari luar 
yang masuk mata dengan me-
makai kacamata.  
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