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Apa itu mual-muntah? 
 Mual merupakan respon yg tidak nyaman 

dalam perut yang dapat pula mengarah terjadinya 

muntah yang dapat mengganggu aktivitas pasien 

dikarenakan bisa terjadi dehidrasi / lemah karena 

banyaknya kehilangan cairan tubuh.  

Mual muntah bisa disebabkan karena penyakit 

kankernya, menjalani pengobatan kanker seperti 

kemoterapi, radiasi atau tindakan pembedahan. 

 

Mual muntah pada kemoterapi 
 Obat kemoterapi atau metabolitnya dapat 

merangsang  reseptor dopamin atau serotonin di 

saluran cerna bagian atas dan bawah, chemoreceptor 

trigger zone di otak, dan akhirnya dapat 

mempengaruhui pusat muntah di otak sehinggga 

menimbulkan reaksi mual muntah. 

 

Tipe Mual / muntah yang disebabkan 

kemoterapi : 
1. Tipe Mual Akut / segera : mual-muntah muncul 

beberapa  jam  setelah kemoterapi (kadar puncak 

4-6 jam pertama) hingga 18-24 jam sesudahnya. 

2. Tipe Mual Tertunda / lambat : mual-muntah 

muncul pada 18-24 jam sesudah kemoterapi 

(kadar puncak pada hari ke 2-3), dan dapat muncul 

pada hari ke 6-7 sesudah kemoterapi.  

3. Tipe Mual Berulang : mual muntah yang muncul 

berulang karena dosis obat pada terapi pen-

cegahan / profilaksis kemoterapi kurang maksimal. 

 

  

Pasien dapat mengalami salah satu atau bahkan 

bisa mengalami kedua tipe mual tergantung dari 

respon pasien.  
 

 

PRINSIP PENGOBATAN MUAL 

MUNTAH PADA KEMOTERAPI 
 

 Pada jenis obat kemoterapi dengan frekuensi 

muncul mual muntah sedang-tinggi, diberikan 

terapi pencegahan/proflaksis mual muntah 

yaitu 30-60 menit sebelum obat kemoterapi 

diberikan. 

 Pada jenis obat kemoterapi dengan frekuensi 

muncul mual muntah tertunda/lambat, pasien 

saat pulang dari rumah sakit akan diresepkan 

obat mual muntah. 

 Obat mual muntah dapat diberikan dalam 

bentuk kombinasi 2 macam obat/lebih untuk 

memperoleh hasil terapi yang maksimal. 
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OBAT MUAL MUNTAH YANG SERING 

DIGUNAKAN PADA KEMOTERAPI 

 

 DEKSAMETASON 

(Tablet 0,5 mg; injeksi 5 mg) 

Dosis : 

Pencegahan mual muntah akut: 10 mg (injeksi) 

Pencegahan mual muntah tertunda: 1 mg 

tablet tiap 8 jam 

Cara Penggunaan : 

Biasanya diberikan 30 menit sebelum 

kemoterapi. Untuk  bentuk tablet, dapat 

diminum bersama dengan makan (jangan 

perut kosong). Bila anda lupa minum obat, 1 

jam sesudah lupa anda dapat segera 

meminum obatnya.  

Efek Samping :  

Nyeri ulu hati. Segera laporkan dokter bila anda 

mempunyai riwayat gangguan lambung 

sebelumnya. 

 

 ONDANSETRON 

(Tablet 4 mg , 8 mg; injeksi 4 mg , 8 mg) 

Dosis :  

Pencegahan mual muntah akut: 8 mg  (injeksi) 

Pencegahan mual muntah tertunda: 8 mg 

tablet tiap 12 jam 

Cara Penggunaan : 

Untuk tablet biasanya diberikan 30 menit 

sebelum kemoterapi. Dapat dilanjutkan 12 jam 

sesudah kemoterapi. Bila anda lupa minum 

obat, 1 jam sesudah lupa anda dapat segera 

meminum obatnya. 

Efek Samping : 

Sakit kepala, konstipasi, mulut kering. 
 

 

 METOKLOPRAMID 

(Tablet & injeksi 10 mg) 

Dosis :  

Pencegahan mual muntah tertunda: 10 mg tablet 

tiap 8 jam.  

Cara Penggunaan : 

Untuk tablet biasanya diberikan 30-60 menit 

sebelum makan. Tablet metoklopramid dapat 

diminum dengan segelas air. Dapat diminum 

dengan makanan atau pada saat perut kosong. 

Efek Samping : 

Kaku otot, mengantuk. Efek samping biasanya 

hilang saat obat dihentikan. 

PERHATIAN 

 

1. Pastikan bahwa pasien mendapat resep obat mual 
muntah oleh dokter. 

2. Bila masih didapatkan mual/muntah dan obatnya 
telah habis serta kendala rumah pasien jauh 
dengan pusat layanan kesehatan rumah sakit/ 
praktek dokter, tanyakan kepada dokter untuk 
kemudahan membeli resep obat mual-muntah 
kembali di apotek dekat rumah anda. 

3. Bila sudah mendapatkan resep obat mual-
muntah, dan tidak ada perbaikan kondisi, segera 
hubungi dokter untuk memungkinkan diganti 
dosisnya, ditambahkan obatnya atau diganti 
obatnya. 

4. Segera hubungi dokter / perawat bila cairan 
muntah bewarna gelap (kemungkinan 
perdarahann). 

5. Makanlah dengan porsi kecil, sering selain 
makanan utama. 

 

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  
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6. Kunyah makanan dengan halus dan lembut. 
7. Hindari makanan berlemak, terlalu pedas, terlalu 

manis. 
8. Selalu menjaga kebersihan mulut. 
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