
Fludarabin merupakan jenis obat kemot-
erapi untuk kanker yang digunakan untuk 
pengobatan leukemia limfositik kronik 
(CLL), Leukimia akut dan Lymphoma non 
Hodgkin. Fludarabin bekerja sebagai antag-
onis metabolit purin dengan menghambat 
pembentukan asam nukleat yang dibutuh-
kan untuk pertumbuhan dan pembelahan 
sel. 
 
 

Sebelum menggunakan Fludarabin, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami alergi sebelumnya 
terhadap Fludarabin, memiliki penyakit gin-
jal, kondisi hamil dan menyusui, atau 
penurunan sistem kekebalan tubuh. 
 
 

Fludarabin tersedia dalam bentuk sediaan 
tablet salut selaput 10 mg dan serbuk in-
jeksi 50 mg/vial. 

Bentuk Sediaan Fludarabin 

Apa Fludarabin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Gunakanlah obat Fludarabin dengan dosis 
yang sesuai seperti yang direkomendasikan 
oleh dokter. 

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

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

 Pemeriksaan darah dibutuhkan sebelum 
melakukan terapi. 

 Gunakanlah obat ini bersama makanan atau 
tanpa makanan. Obat harus ditelan utuh, 
tidak boleh dikunyah/dihancurkan. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan tersebut kurang 
dari 12 jam.  Jika lebih dari 12 jam,  segera 
hubungi dokter. 

 Jika Anda muntah dalam waktu kurang dari 
1 jam setelah minum obat,  jangan minum 
dosis selanjutnya. 

 Minum air yang cukup selama mengonsumsi 
obat, paling kurang 8 gelas sehari. 

 Penyuntikkan serbuk injeksi dilakukan oleh 
dokter atau tenaga terlatih secara infus in-
travena. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Fludarabin mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila meng-
alami gejala yang berat seperti : 

 Mual 
 Muntah 
 Gangguan penglihatan 
 Ruam kulit 
 Lelah 
 Batuk  
 Diare 

 
Fludarabin dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang seperti: 

 Anemia hemolitik 
 Tromsitopenia 
 neutropenia 

 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini. 

Apa efek samping dari  
Fludarabin ? 

  

 Simpan obat dalam kemasannya, tertutup rapat dan 
jauhkan dari jangkauan anak-anak. Simpan obat tab-
let pada suhu 15-30°C dan obat injeksi pada suhu 2-
8°C. Jangan menyimpan obat di tempat panas atau 
lembab karena dapat menyebabkan obat tersebut 
rusak. 

 Penyimpanan obat di Unit Pelayanan Farmasi harus 
disimpan terpisah dari obat lain dan diberi stiker 
khusus. 

 Obat tablet 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. 

 Jangan simpan larutan obat injeksi lebih dari 8 jam 
setelah penyiapan. 

 Jangan membuang obat tablet ke toilet kecuali jika 
diinstruksikan demikian 

 

Fludarabin dapat berinteraksi dengan obat-
obat : 

 Citarabin 
 Vaksin 
 Pentostatin 
 Dipiridamol 

 
Konsultasikan pada dokter bila mengguna-kan 
Fludarabin bersamaan dengan obat-obat 
tersebut. 

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Fludarabin? 

Interaksi Fludarabin dengan 
obat lain 

 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  
Surabaya 

Telp. 031-5501582, 5033870 
e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

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.  
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