
 
 
 

 

Apa itu LAPATINIB? 

 

 

 Sediaan lapatinib berupa tablet , jangan 

dipecah/dikunyah , harus ditelan utuh . 

 Berikan pada saat perut kosong, 1 jam 

sebelum atau 1 jam setelah makan. 

 Minum obat  sesuai jadwal.  

 Bila lupa , jangan menggandakan dosis 

dan lanjutkan pada dosis selanjutnya 

 Lapatinib diberikan sesuai aturan dokter. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila ada 

yang tidak dimengerti. 

 
 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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LAPATINIB 

Perhatian :  

LAPATINIB merupakan obat yang 

digunakan untuk pengobatan kanker 

payudara yang diberikan pada pasien yang 

sebelumnya telah menerima pengobatan 

dengan trastuzumab.  

 

 Kombinasi lapatinib dengan kapesit-

abin : untuk pasien dengan kanker 

payudara lanjut atau metastase. 

 Kombinasi dengan letrozol : untuk 

pasien kanker payudara pascameno-

pause (memasuki masa menopause)

yang mendapatkan pengobatan 

dengan obat hormonal  

 Hati-hati pada kelainan jantung ( bi-

asanya dalam 3 bulan pertama pen-

gobatan) 

 Hati-hati pada kelainan hati 

 Gangguan paru yang terkait dengan 

penyakit paru interstisial (ILD) dan 

pneumonia 

 Tidak boleh diberikan pada wanita 

hamil 

 Menyusui (hentikan menyusui bila  

 konsumsi obat ini) 

 Bila ada alergi segera beritahu dokter 
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Apa efek samping 
dari LAPATINIB ? 

  

 
Simpan obat pada suhu 250 C. 
Pada tempat tertutup dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan LAPATINIB ? 

Interaksi LAPATINIB 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 

Penggunaan LAPATINIB akan menimbulkan efek samping 

yang sering terjadi seperti: 

 
Penggunaan LAPATINIB juga akan menimbulkan efek 

samping yang kadang terjadi seperti: 

 Gangguan ginjal, kardiovaskuler 

 Gangguan jantung berupa Penurunan fraksi ejeksi 

ventrikel kiri (LVEF) 

 Detak jantung yang terasa tidak 

normal 

 Penyakit paru atau pernafasan 

seperti sesak nafas,kesulitan 

bernafas  

:Segera hubungi dokter bila anda mengala-

mi masalah atau keluhan ketika 

menggunakan obat ini. 

 LAPATINIB dapat berinteraksi dengan obat-

obat lain seperti : 

 Amiodaron 

 Asam fusidat 

 Dabigatran etexilate 

 Deferasirox  

 Dexamethasone 

 Eritromisin  

 Ketokenazole 

 Kolkisin 

 Ranolazine 

Dengan penggunaan bersamaan obat ini akan 

memberikan efek yang dapat meningkatkan/

menurunkan serta menjadi toksik bagi tubuh. 

Efek yang tidak diinginkan solusi 

Sakit perut  atau muntah Makan sedikit tapi sering 

Kulit kering Gunakan pelembab kulit 

Rambut rontok Gunakan sisir yang halus 

Merasa lelah atau lemas Istirahat 

Insomnia (susah tidur) Hindari konsumsi pencetus 
susah tidur(kafein), tidur lebih 

awal, banyak minum air dan 

susu 

diare Konsumsi oralit 

Nafsu makan menurun Makan sedikit tapi sering 

Beritahu dokter atau apoteker  bila anda sedang 

mengkonsumsi obat lain (obat bebas,obat herb-

al,vitamin dan suplemen) 

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  
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