
 Dactinomycin merupakan antibiotik yang 
digunakan dalam kemoterapi kanker 
untuk memperlambat atau 
menghentikan pertumbuhan sel kanker 
didalam tubuh yang diberikan melalui 
pembuluh darah. 
   
 

Beritahukan ke dokter atau perawat  jika 
pernah mengalami reaksi alergi seperti  
tanda kemerahan pada kulit, pusing, 
nyeri,  gatal dan kesulitan bernafas. 
 
  Hindari untuk pasien hamil karena 
beresiko terhadap janin, dan pada ibu 
menyusui beresiko terhadap bayi yang 
mengkonsumsi ASI. 
 
 

Apa itu Dactinomycin? 

 

 Gunakanlah obat   
Dactinomycin seperti 
yang diinstruksikan 
oleh dokter.  

 Bacalah semua 
informasi yang 
diberikan dan ikuti semua instruksi dari 
dokter. 

 Diberikan secara infus melalui 
pembuluh darah oleh perawat. 

 

 
Gunakan Dactinomycin sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar. 
 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Efek samping yang jarang terjadi meliputi : 
 Anemia 
 Tanda-tanda infeksi seperti demam 
 Ruam kulit 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 
 

Apa efek samping dari 
Dactinomycin? 

  

  Penyimpanan obat disimpan pada suhu 
kamar dengan suhu 20-25 0C dan 
terhindar dari cahaya.  

 Dactinomycin  dicampurkan dengan 
larutan D5W atau NS yang stabil selama 
10 jam pada suhu 20-25 0C. 

 Obat disimpan dalam kemasannya dan 
diberi label sitostatika, dan dalam 
keadaan tertutup rapat 

 

 
 
 

Dactinomycin  berinteraksi dengan : 
 
 
 
 

Bila menggunakan bersamaan konsultasikan 
dengan dokter. 

 

 

 
Cara mendapatkan Dactinomycin 

Harus dengan Resep Dokter 
 .

Interaksi Dactinomycin 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.  

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Dactinomycin? 

- Pimecrolimus 
- Roflumilas 
- Tacrolimus 

-Clozapine 
- Natalizumad 
- Denosumad 

Efek Samping yang  terjadi   Pengatasan 

Nyeri pada lokasi bekas 
suntikan  

Kompres  dengan air 
dingin selama 15-20 
menit 

Mual muntah Minum air yang banyak 
dan Makan dengan 
porsi yang sedikit tetapi 
sering 

Sariawan,  
Gusi Berdarah 

Gunakan obat kumur  
atau kumur dengan air 
garam (garam 
ditambahkan  dengan 
air hangat) 

Kelelahan  Istirahat yang cukup 
dan tidak mengendarai  

Rambut rontok Gunakan  shampo bayi, 
dan sisir rambut bayi 
yang lembut 
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