
Ifosfamide merupakan obat yang 
digunakan sebagai terapi berbagai macam 
kanker., seperti kanker testis, leukemia akut 
atau mungkin digunakan untuk alasan lain 
konsultasikan dengan dokter 

 
 Beritahu dokter apabila pernah terjadi 

reaksi alergi terhadap ifosfamide  
 Beritahu dokter apabila anda sedang 

diterapi dengan ifosfamide sebelum 
diterapi menggunakan obat lain. 

 
Kit:  
Serbuk dengan larutan mesna 1g/vial dan 
3g/vial 
Larutan:  
1g/20ml dan 3g/60ml 
HOLOXAN serbuk untuk injekai 1 g (vial), 
HOLOXAN serbuk untuk injekai 2 g (vial) 

 
 

Bentuk Sediaan Ifosfamide 

Apa Ifosfamide itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Ifosfamide berupa cairan jernih yang 
diinjeksikan melalui vena. 

 Penggunaan injeksi fosfamide diberikan 
oleh perawat atau dokter sesuai dengan 
dosis yang diinstruksikan oleh dokter. 

 Gunakan hanya dengan pengawasan 
dari dokter . 

 Ikuti petunjuk dokter dan apoteker 
selama dilakukan terapi Ifosfamide. 

 Ifosfamide dapat menurunkan jumlah 
sel darah pada sumsum tulang. 
Sehingga tes darah perlu dilakukan 
sebelum, selama, dan setelah terapi 
dilaksananakan untuk mengetahui efek 
dari ifosfamide.   

 Anda kemungkinan juga mendapatkan  
terapi MESNA yang berfungsi untuk 
melindungi ginjal dari efek ifosfamide 
selama dan setelah terapi. 

 Dokter menyarankan banyak minum 
agar anda sering buang air kecil. Hal ini 
bertujuan untuk mencegah gangguan 
ginjal. Minum sekitar 10 gelas (240 ml) 
air . 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dan cara 
penanganan dari Ifosfamide? 

  

 
Simpan obat pada suhu kamar dan dalam 
keadaan tertutup dan kering serta terlindung 
dari cahaya. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifosfamide dapat berinteraksi dengan obat 
berikut: 

 Leflunomide 
 Natalizumab 
 Vaksin (tidak aktif) 
 Vaksin (aktif) 
 Warfarin 

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

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ifosfamide ? 

Interaksi Ifosfamide 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 gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Efek Samping Managemen 

 Ifosfamide 

menyebabkan rasa 

terbakar dibawah kulit 

 Beritahu dokter segera apabila 

anda merasa terbakar, tersengat, 

atau terjadi perubahan lain ketika 

menggunakan ifosfamide. 

 Rasa sakit pada wilayah 

penyuntikan 

 Berikan kompres air dingin 

selama 15-20 menit setiap hari 

 Mual dan muntah 

terjadi setelah terapi 

 Anda akan diberikan anti mual 

muntah sebelum dilakukannya 

kemoterapi sebagai pencegahan, 

namun apabila tetap terjadi dapat 

dilakukan hal sebagai berikut: 

minum atau makan dalam jumlah 

yang sedikit. 

Rambut rontok akan 

terjadi beberapa hari 

setelah dilakukan terapi. 

Anda juga bisa 

mengalami kebotakan. 

Rambut rontok terjadi 

diseluruh bagian tubuh. 

namun rambut akan 

kembali tumbuh ketika 

kemoterpai dihentikan. 

Gunakan sampo yang lembut 

dan sikat yang lembut 

Lindungi kepala menggunakan 

topi atau wig. 

Gunakan sunscreen pada kepala 

saat kondisi cuaca terik. 

Gunakan minyak mineral pada 

kepala untuk mengurangi rasa 

gatal 

Apabila anda kehilangan alis dan 

bulu mata maka lindungi mata 

anda menggunakan kacamata. 

Terdapat darah pada 

kencing 

Segera laporkan kepada dokter 

Minum air yang banyak 

Buang air kecil berkali-kali 
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