
 
Gefitinib  merupakan obat anti kanker yang 
digunakan untuk pasien dengan kanker paru. 

Sebelum menggunakan Gefitinib, 
 Beritahu dokter dan apoteker jika anda alergi 

terhadap gefitinib atau obat-obat lainnya dan 
jika anda menggunakan obat, vitamin dan 
supplemen makanan. 

 Jika anda menggunakan antasida dan 
penghambat H2 (simetidin, famotidin dan 
ranitidin) maka gunakan 6 jam sebelum atau 6 
jam setelah menggunakan  gefitinib. 

 Jika anda menggunakan obat lanzoprazole, 
omeprazole dan pantoprazole, maka gunakan 
12 jam sebelum atau 12 jam setelah 
menggunakan gefitinib. 

 Beritahu dokter jika anda memiliki  gangguan 
pada saluran pernapasan, penglihatan dan 
penyakit hati. 

 Beritahu dokter jika anda hamil atau 
merencanakan kehamilan karena gefitinib 
dapat menyebabkan keguguran dan 
kemandulan. Apabila sedang menyusui maka 
anda harus berhenti menyusui jika 
menggunakan obat gefitinib. 

  
  

 

Apa Gefitinib itu ? 

 Gefitinib tersedia dalam bentuk tablet. 
 Digunakan satu kali sehari satu tablet pada 

waktu yang sama, sebelum atau sesudah 
makan. 

 Minum tablet secara utuh dengan 
menggunakan segelas air  ± 50 ml. 

 Jika tidak bisa menelan tablet maka dapat 
dilarutkan dalam air yang tidak berkarbonasi 
120-240 ml, aduk sampai larut (selama ± 15 
menit), minum segera dan bilas dengan air lagi 
lalu diminum. 

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

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

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

sekaligus. 
  

 

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

 
Apa efek samping dari Gefitinib ? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-
anak. Simpan pada suhu kamar di tempat 
yang tidak lembab dan kering.  

 

 
 

Gefitinib dapat berinteraksi dengan obat-
obat: 

 Rifampisin 
 Itrakonazol  
 Ranitidin  
 Famotidin 
 Simetidin  
 Lansoprazole  
 Warfarin  

 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Gefitinib bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan 
Gefitinib ? 

Interaksi Gefitinib 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.  

Efek Samping Cara Mengatasi  

Iritasi pada kulit 
(ruam kulit, 
kulit kering atau 
gatal) 

 Menggunakan krim pelembab 
untuk mengurangi kulit kering. 

 Apabila sangat mengganggu 
hubungi dokter. 

Diare   Banyak minum air. 
 Makan dan minum sedikit-

sedikit namun sering’. 
 Makan makanan yang 

mengandung banyak serat. 
 Hubungi dokter untuk 

mengatasi diare. 

Mual dan 
muntah 

 Minum obat anti mual dan 
muntah yang diresepkan dokter 
sesuai petunjuk. 

 Makan dan minum sedikit– 
sedikit namun sering. 

 Banyak minum air. 

Kelemahan 
(Lelah)  

 Istirahat. 
 Tidak mengendarai kendaraan 

atau menjalankan mesin jika 
merasa lelah. 

  

Serahkan atau bertanya 
kepada apoteker. 
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