
 Epirubicin merupakan obat yang 
digunakan untuk terapi kanker terutama        
pada kanker payudara, kanker serviks, kanker 
uterus, kanker lambung dan kanker esofagus 
 Epirubicin bekerja dengan menghambat 
sintesis DNA dan RNA sel kanker melalui 
hambatan  enzim topoisomerase II. 
 

Bentuk Sediaan  

 Epirubicin  vial   10 mg/5 mL dan  50 mg / 

25 mL 

 Epirubicin merupakan 
obat berbahaya. Hanya diberikan dengan 
pengawasan dokter.  

 Beritahukan kepada dokter dan apoteker 
jika anda pernah mengalami alergi 
sebelumnya terhadap epirubicin. 

 Beritahukan kepada dokter apabila    
memiliki riwayat gangguan jantung dan 
gangguan liver 

 Obat ini tidak boleh digunakan untuk ibu 
hamil atau menyusui 

 
 

Apa Epirubicin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Epirubicin akan diberikan kepada 
pasien oleh dokter atau perawat 
dengan menggunakan infus.  

 Dokter akan memutuskan dosis 
dan frekuensi pemberian             
epirubicin sesuai dengan usia,     
berat badan, tinggi badan, hasil  
laboratorium dan   kondisi klinis  
pasien. 

Bagaimana cara 
penggunaan yang aman ? 
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Segera hubungi dokter bila anda mengalami 

masalah atau keluhan ketika menggunakan 

obat ini. 

  

 Simpan obat dalam keadaan tertutup 
rapat pada suhu ruang (15-30°C).  

 Hindarkan terpapar sinar matahari secara 
langsung dan jauhkan dari jangkauan 
anak-anak.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epirubicin dapat berinteraksi dengan  : 

 Vaksin (hidup) 

 Bepacizumab,  

 Trastuzumab  

 Verapamil,  Diltiazem  

 Cimetidine  

 Paclitaxel,  Docetaxel 

Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan obat-obat tersebut  sebelum 
kemoterapi. 
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Efek samping yang 
sering terjadi 

Cara mengatasi 

Mual muntah Meminum obat untuk 
mengatasi mual muntah 

Kerontokan rambut Menggunakan  penum-
buh rambut/ melakukan 
terapi laser/ 
menggunakan penutup 
kepala. 

Mielotoksisitas Konsultasi dokter secara 
berkala dan melakukan 
tes darah 

Diare Meminum obat anti        
diare 

Penurunan 
kesadaran 

Batasi aktivitas anda 

Efek samping yang 
jarang terjadi 

Cara mengatasi 

Ruam kulit Laporkan kepada dokter/
apoteker anda 

Demam Meminum obat anti 
demam 

Kardiotoksisitas Konsultasi dokter secara 
berkala dan melakukan 
tes laboratorium 

 

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.  


