
 Doxorub ic i n  merupakan  oba t 
kemoterapi golongan antrasiklin  yang 
digunakan untuk mengobati kanker. 

 Doxorubisin dapat mengobati berbagai 
macam kanker seperti kanker payudara, 
ovarium, paru-paru, perut, dan buli-buli. 

Doxorubicin tersedia dengan berbagai 
kekuatan, yaitu  10mg dan 50mg.  

 
  

  
 

 Doxorubicin merupakan obat yang 
berbahaya. Hanya diberikan dengan 
pengawasan dokter. 

 Beritahukan kepada dokter apabila 
pernah mengalami alergi terhadap 
doxorubicin. 

 Beritahukan kepada dokter apabila anda 
mengalami gangguan liver berat atau 
memiliki penyakit jantung yang berat. 

 Obat ini tidak boleh digunakan oleh ibu 
hamil dan ibu menyusui 

 

Apa itu Doxorubicin? 

 

 

Obat ini diberikan sesuai instruksi dokter.  
 
Dosis dan frekuensi pemberian doxorubicin 
ditentukan oleh dokter  sesuai usia, berat 
badan, tinggi badan, hasil laboratorium dan 
kondisi pasien.   
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Bila efek samping yang timbul dirasa tidak 
tertahankan, penggunaan obat harus segera 
dihentikan. Segera berkonsultasi ke dokter bila 
mengalami masalah atau keluhan ketika 
menggunakan obat ini.   

Apa efek samping doxorubicin? 

  

Doxorubicin hanya bisa didapatkan dengan 

resep dokter.  Serbuk doxorubicin disimpan 

pada suhu 15-30°C. Serbuk yang telah 

dilarutkan dapat disimpan selama 7 hari pada 

suhu 27°C, 15 hari pada suhu 5°C dan 

terhindar dari sinar matahari langsung. 

 
 

Doxorubicin dapat berinteraksi dengan  
 Obat golongan barbiturat 

(phenobarbital) 
 Bevacizumab 
 Verapamil, nifedipin, amlodipin, 

diltiazem 
 Digoxin 
 Cyclophosphamide, Cyclosporine 
 Paclitaxel 
 Ciprofloxacin, levofloxavin, 

moxifloxacin 
Apabila mendapatkan doxorubicin dengan 
obat-obat diatas, segera laporlah kepada 
dokter atau apoteker. 
 
 

Untuk mendapatkan doxorubisin 
harus menggunakan resep dokter 

 
 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Doxorubicin ? 

Interaksi Doxorubicin 
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Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 
di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit, 
jika muncul gejala efek samping.  

Efek  Samping Pengatasan 

Mual, muntah Pemberian obat mual atau muntah sebe-
lum doxorubicin diberikan 

Kerontokan 
rambut 

Kerontokan rambut akan berhenti apabila 
penggunaan obat dihentikan 

Kekurangan sel 
darah putih 

Pemberian obat steroid dan vitamin dapat 
meningkatkan jumlah sel darah putih 

Kekurangan sel 
darah merah 

Kekurangan sel darah merah yang parah 
dapat diatasi dengan transfusi darah 

Diare Dapat diatasi dengan pemberian obat 
antidiare 

Nyeri  Dapat diatasi dengan pemberian  analge-
sik 

Nafsu makan 
menurun 

Dapat diatasi dengan pemberian obat 
penambah nafsu makan 
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