
Erlotinib adalah obat kemoterapi yang 
diminum secara oral. Erlotinib biasanya 
digunakan untuk pengobatan kanker paru-
paru stadium lanjut atau Kaknker Paru jenis 
Karsinoma Bukan Sel Kecil (KPKBSK). Erlo-
tinib digunakan sebagai terapi tunggal un-
tuk KPKBSK, sedangkan untuk kanker pank-
reas  digunakan  kombinasi dengan gem-
citabine. 
  

Erlotinib merupakan obat kemoterapi se-
hingga dibutuhkan perhatian khusus saat 
penanganan dan pembuangan. (jangan 
dibuang sembarangan) 
Pasien dengan penyakit kardiovaskular, 
gangguan darah, gangguan hati, gangguan 
ginjal, dan perokok memerlukan perhatian 
khusus saat menggunakan obat ini. 
 
 

 Erlotinib tersedia dalam bentuk   tablet sa-
lut selaput dengan kekuatan 25 mg, 100 
mg, dan 150 mg.  

 

Bentuk Sediaan Erlotinib/Tarceva 

Apa itu Erlotinib ? 
Gunanya untuk apa ?  

 

 Pergunakanlah Erlotinib sesuai dengan 
dosis yang telah direkomendasikan oleh 
dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 
apoteker atau periksa label untuk 
mengetahui instruksi dosis erlotinib 
yang tepat. 

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

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan segelas penuh air. Hindari mem-
inum bersamaan dengan jus jeruk bali. 

 Gunakanlah obat ini pada saat perut 
kosong atau 1-2 jam setelah makan. 

 Bila anda lupa minum obat, segera 
minum dosis obat yang terlupakan 
ketika ingat (kurang dari 12 jam dari 
waktu minum seharusnya). Tetapi jika 
waktunya mendekati dosis berikutnya 
(lebih dari 12 jam), lewati dosis 
tersebut, kemudian lanjutkan 
menggunakan obat sesuai jadwal 
berikutnya.    JANGAN minum dua dosis 
sekaligus.  

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Erlotinib dapat menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Demam. 
 Kulit kemerahan/ruam kulitDiare terus-

menerus. 
 Kehilangan berat badan drastis. 
 Sesak/sulit bernapas. 
 Batuk berkepanjangan. 
 Mual dan muntah. 
 

 
Erlotinib dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti : 
 Nyeri uluh hati. 
 Hepatotoksik sehingga memerlukan 

pemeriksaan faal hati secara berkala. 
 Nyeri perut. 
 Stomatitis/infeksi pada selaput mulut. 
 Konjungtivitis/infeksi selaput mata. 
 Kulit gatal dan kering. 
 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari 
Erlotinib? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya ditempat 
kering, tertutup rapat, terlindung cahaya dan 
jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan 
tablet pada suhu kamar 15-30℃. Obat yang 
belum dibuka dari kemasan blister dapat 
digunakan sebelum tanggal kadaluwarsa 
yang tertera  pada kemasan dan obat hanya 
boleh disimpan paling lama 6 bulan sejak 
pertama kali obat dibuka dari kemasan 
blister. 

  

 

 

Erlotinib dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 H2 Blocker (Ranitidin, Cimetidin, 
Famotidin, dll) -> sangat tidak di-
anjurkan untuk kombinasi. 

 Natalizumab -> sangat tidak di-
anjurkan untuk kombinasi. 

 Antasida. 
 Antifungi (golongan azole dan 

turunannya). 
 Digoxin. 
 Dasatinib. 
 Imunosupresan (Echinacea). 
 Rifampin. 
 Warfarin. 
 Vaksin aktif maupun non-aktif. 

 
Konsultasikan pada dokter bila meng-
gunakan erlotinib bersamaan dengan obat-
obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 
Erlotinib? 

Interaksi Erlotinib 
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 kondisi memburuk setelah  menggunakan 

obat atau obat telah habis.  
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