
  Imatinib merupakan obat 
antikanker yang digunakan untuk 
pengobatan leukimia (kanker 
darah),  mastositosis (penyakit 
sel mast), dan  tumor saluran 
cerna 

Sebelum menggunakan, beritahu 
dokter dan apoteker jika anda:  

 Memiliki riwayat alergi terhadap 
Imatinib 

 Memiliki masalah pada hati, ginjal 
dan jantung 

 Sedang atau akan merencanakan 
kehamilan/menyusui 

 
   

   Imatinib tersedia dalam bentuk 
tablet salut film 100 mg dan 400 
mg  

 Gunakan obat Imatinib dengan dosis yang 

sesuai yang direkomendasikan oleh dokter. 

 Perhatikan apa yang disampaikan oleh 

apoteker atau periksa label untuk 

mengetahui instruksi dosis Imatinib yang 

tepat. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 Gunakan obat ini dengan makanan atau 240 

ml air untuk mrminimalkan efek iritasi 

lambung 

 Obat ini di minum utuh atau bila ada 

kesulitan menelan  dapat dilarutkan dengan 

air , jus apel dan habiskan segera tanpa  

digerus. 

 Hindari mengkonsumsi buah dan Jus Jeruk 

bali merah pada saat menggunakan obat 

ini. 

 Jika Anda meminum imatinib sekali sehari 

dan anda terlupa minum obat, segera 

minum dosis obat yang terlupakan ketika 

ingat sebelum lebih dari 12 jam. Jika Anda 

meminum imatinib Dua kali sehari dan 

anda terlupa minum obat, segera minum 

dosis obat yang terlupakan ketika ingat 

sebelum lebih dari 6 jam. Jika melewati 

batas waktu itu maka lewati dosis tersebut, 

kemudian lanjutkan menggunakan obat 

sesuai jadwal berikutnya.    JANGAN 

minum dua dosis sekaligus. 
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Simpan Imatinib di dalam wadah 

tertutup rapat, simpan pada suhu kamar  

(25°C) dan lindungi dari kelembaban 

serta jauhkan dari jangkauan anak-anak 
 
 
  

 

 
 
Apabila Anda sedang menggunakan obat: 

1. Phenytoin 

2. Rifampin  

3. Paracetamol 

4. Dexamethasone 

5. Warfarin 

Maka konsultasikan kepada dokter dan 

apoteker. 

 

 

 

 

 
 
 

EFEK SAMPING IMATINIB 

EFEK SAMPING 

 

1. Mual, muntah 

 

2. Menyebabkan 

tubuh untuk 

menahan 

cairan (retensi 

cairan) 

 

 

 

3. Sakit kepala 

serta 

pandangan 

kabur 

PENGATASAN  

 

1. Minum obat 

sesudah makan 

2. Jika anda 

mengalami 

peningkatan 

berat badan 

dalam waktu 

singkat, 

laporkan pada 

dokter  

3. Jangan 

berkendara 

hingga keadaan 

membaik 

INTERAKSI IMATINIB DENGAN 
OBAT LAIN 

CARA MENYIMPAN IMATINIB 
DENGAN BAIK DAN BENAR 

Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 

di Apotek, jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
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Penggunaan Imatinib hanya 

berdasarkan RESEP dokter 
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