
Interaksi Irinotecan 
dengan obat lain   

 
Irinotecan dapat berinteraksi dengan 

obat-obat : 

1. Pencahar. 

2. Obat kejang. 

3. Deksametason. 

4. Lopinavir-ritonavir. 

5. Proklorperazin. 

 

Sampaikan kepada dokter/apoteker bila 

anda menggunakan Irinotecan dengan 

obat-obatan tersebut. 

 

 

 

Apa itu Irinotecan ? 

Irinotecan merupakan obat kemoterapi 

yang banyak digunakan untuk mengobati         

beberapa jenis tipe kanker.  

Sediaan Irinotecan berbentuk larutan jernih 

yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah. 

 

Apa yang perlu diperhatikan? 
 

 Sebelum pemberian kemoterapi, diper-

lukan pemeriksaan terlebih dahulu. 

Dosis dan waktu kemoterapi dapat beru-

bah tergantung dari hasil pemeriksaan 

atau mempertimbangkan adanya efek 

samping obat kemoterapi yang akan 

muncul. 

 Irinotecan dapat merusak sperma dan 

berbahaya untuk janin selama kehamilan,    

sehingga dapat menjadi penghambat   

kehamilan. Sampaikan kepada dokter 

apabila anda/pasangan sedang dalam  

atau merencanakan kehamilan. 

Jangan menyusui selama menggunakan 

obat ini. 
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PERHATIAN !! 

SEGERA HUBUNGI DOKTER  

BILA TERDAPAT GEJALA : 
 

 Gejala infeksi seperti demam (> 38°C), menggigil, 

sakit tenggorokan, batuk (dengan dahak kental 

atau hijau), urin kental berbau menyengat, nyeri, 

kulit merah bengkak atau luka kulit. 

 Gejala diare yang muncul 24 jam sesudah kemo-

terapi. 

 Gejala dehidrasi karena diare : lemas, pucat, 

kesadaran menurun. 

 Diare berat yang muncul 24 jam sesudah kemo-

terapi dan tidak membaik selama 24 jam 

sesudah pemberian Loperamide (maksimal 36 

jam) 

 Gejala anemia : pucat dan lelah. 

 Gejala gangguan paru : sesak nafas. 

 Gejala gangguan hati : kulit kuning, feses/tinja 

putih/dempul. 

 Mual, muntah yang mengganggu. 

 Pusing yang tidak membaik dengan terapi Para-

cetamol. 

 Gusi berdarah. 

 Kemerahan saat jarum suntik dipasang. 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Mual muntah biasanya 
muncul setelah pemberian 
kemoterapi hingga 24 jam     
sesudahnya. 

Sebelum atau sesudah pem-
berian kemoterapi diberikan 
obat mual.  
Pencegahan  dengan cara : 
 minum banyak air. 
 makan dan minum porsi 

kecil, sering. 

Diare, dapat muncul 
(biasanya 24 jam sesudah 
terapi), dengan gejala BAB 
cair, kram perut dan 
berkeringat. 
 

Sampaikan kepada perawat 
bila anda diare. 

Diare, yang muncul ter-
tunda (biasanya beberapa 
hari) setelah kemoterapi.  

 Berikan Loperamid tab 
2mg : 2 tablet awal, 
kemudian 1 tablet  setiap 
2 jam hingga diare ber-
henti dalam 12 jam. 

 Pada malam hari, minum 
2 tablet setiap 4 jam. 

 Untuk mencegah diare : 
minum banyak air, makan 
porsi kecil dan sering, 
hindari makanan serat 
tinggi. 

 Bila diare tdk membaik 
selama 24 jam sesudah 
minum loperamid, segera 
hubungi dokter. 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Konstipasi / sembelit. Untuk pencegahan : 
berolahraga, minum air 
cukup 8 gelas/hari, 
konsumsi jus dan makanan 
berserat. 
 

Penurunan sel darah putih 
akan muncul 2-3 minggu 
setelah kemoterapi. 
Biasanya akan membaik 
setelah 6 minggu   terapi 
terakhir. 
Sel darah putih (lekosit) 
berfungsi   sebagai sel 
kekebalan tubuh, bekerja 
dengan melawan bakteri 
penyebab infeksi.  
Bila terjadi penurunan sel 
darah putih, anda beresiko 
tinggi terpapar infeksi. 
 

Untuk mencegah infeksi : 
 Cuci tangan sesering 

mungkin setelah dari 
kamar mandi. 

 Hindari berdekatan 
dengan orang yang sedang 
sakit. 

 Segera hubungi dokter bila 
muncul gejala infeksi  sep-
erti : demam (> 38°C), 
menggigil, batuk atau rasa 
panas saat kencing. 

Sariawan, radang tengorok-

an akan muncul beberapa 

hari setelah kemoterapi. 

Area yg sering terkena sar-

iawan : pada lidah, bibir.  

 Sikat gigi dengan sikat ha-

lus secara pelan setelah 

makan dan sebelum tidur. 

 Makan makanan lunak, 

tekstur lembut : pudding, 

milkshake atau sup krim. 

 Hindari makanan keras, 

pedas, asam panas atau 

dingin. 
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