
  

 
Gemcitabine merupakan obat yang 
digunakan sebagai terapi kanker paru-paru 
(non-small cell), kanker pankreas, kanker 
kandung kemih. Selain itu juga sebagai 
terapi kanker payudara, kanker serviks, 
kanker kepala dan leher, lymphoma 
cuttaneus T-cell, lymphoma Hodgkin’s, 
mesothelioma, dan kanker ovarium . 

 

 
Sebelum menggunakan Gemcitabine, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda : 

 Pernah mengalami 
reaksi alergi terhadap 
Gemcitabine atau 
obat lainnya 

 Dalam kondisi hamil 
atau menyusui 

 Memiliki riwayat 
gangguan ginjal atau 
gangguan hati 

 

Apa itu Gemcitabin? 

 

 
Gemcitabine tersedia da-
lam bentuk serbuk  in-
jeksi dengan kekuatan 
200 mg dan 1 g. 
 
 

 Sediaan Gemcitabine berupa serbuk yang 
    dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan 

diberikan melalui infus oleh dokter atau 
perawat. 

 Gemcitabine akan diberikan sesuai aturan 
dokter. 

 
 Gemcitabine akan 

diberikan melalui in-
fus selama 30 menit. 

 Gunakan Gemcitabine 
sesuai petunjuk 
aturan pakai yang te-
pat dan benar. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
Gemcitabine yang aman? 
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Segera hubungi dokter bila mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari  
Gemcitabine? 

 
 
 
 

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.   
Serbuk injeksi disimpan di suhu ruang 20-25oC. 
Serbuk injeksi yang dilarutkan dalam larutan 
infus 0,9% NaCl stabil selama 7 hari bila 
disimpan di suhu 23oC.  Jangan menyimpan     
serbuk yang telah dilarutkan dalam freezer. 

 

Gemcitabine dapat berinteraksi dengan 
warfarin bila digunakan bersamaan yaitu 
dapat meningkatkan efek antikoagulan dari 
warfarin. Sehingga perlu dilakukan 
monitoring nilai INR serta konsultasikan 
dengan dokter atau apoteker apabila 
menggunakan gemcitabine bersamaan 
dengan warfarin. 
 

 

 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Gemcitabine? 

Interaksi Gemcitabine 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, jika 
ada pertanyaan tentang obat yang 

digunakan. 

EFEK 
SAMPING 

PENANGANAN 

Nyeri Kompres dingin atau rendam 
dalam air dingin selama 15-20 
menit 

Mual dan 
muntah 

Minum dexamethasone tablet, 
anti mual sebelum kemoterapi 

Diare Minum oralit, makan dan 
miknum sedikit tetapi sering. 
Hindari makanan-makanan yang 
dapat menyebabkan diare 

Konstipasi Minum air (8 gelas perhari) dan 
makan makanan yang tinggi 
serat (buah dan sayur) 

Rambut 
mengalami 
kerontokan 

Beri minyak mineral pada kulit 
kepala, jika mengalami 
kerontokan di bulu mata maka 
lindungi mata agar tidak ada 
kotoran dari luar yang masuk 
mata dengan memakai kacamata 

Ruam kulit Oleskan lotion atau bedak untuk 
mengurangi ruam dan gatal 

Demam  Minum paracetamol setiap 4-6 
jam, maksimal 4g  per hari 
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