
  
  Oxaliplatin adalah obat yang mengan-

dung platinum digunakan sebagai kom-
binasi dengan obat  kemoterapi lain un-
tuk menghambat atau menghentikan 
pertumbuhan sel kanker usus, kanker 
payudara, kanker lambung, kanker 
kepala dan leher, kanker paru-paru, 
kanker ovarium, kanker pankreas,dan 

kanker prostat. 
Hati-hati dan konsultasikan pada dokter  
untuk pasien dengan anafilatik syok, 
neuropati,  gangguan paru-paru, 
gangguan hati, trombositopenia, pen-
darahan,  tromboemboli, dan gangguan 
ginjal, kehamilan.  

Apa itu Oxaliplatin? 

 

 Oxaliplatin injeksi diberikan sesuai pe-
tunjuk dokter dan apoteker . Pemberian ox-
aliplatin diberikan melalui infus intravena ke 
dalam pembuluh darah  selama 2-6 jam oleh 
tenaga kesehatan baik dokter, apoteker, atau 
perawat. Lakukan  pemeriksaan medis  teru-
tama fungsi saraf sebelum pemberian  dan 
selanjutnya diperiksakan secara berkala. 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dari 
Oxaliplatin? 

  

 
Obat ini dibuang oleh tenaga kesehatan yang 
bertugas  bila sudah tidak diperlukan lagi 
atau masa berlaku sudah habis pada kantong 
berwarna ungu dan  sangat dianjurkan tidak 
membuang ke toilet. Konsultasikan kepada 
apoteker jika masih memerlukan informasi 
terkait pembuangan obat ini. 

 
 
 
 
    

Oxaliplatin dapat berinteraksi dengan 
Warfarin yang dapat menimbulkan pen-
darahan bila menggunakan bersamaan se-
hingga konsultasikan dengan dokter. 

1. Setelah dibuka, obat disimpan  dalam 
vial asli selama 6 jam  pada suhu kamar 
(20-25oC) atau 24 jam pada suhu dingin 
2-8oC. 

2. Jauhkan dari cahaya langsung dan jan-
gakauan anak-anak. 

 
 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Oxaliplatin ? 
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Segera ke Dokter atau Rumah Sakit, 

jika mengalami keluhan atau efek samping 
obat yang sangat mengganggu setelah pem-

berian obat.  

Interaksi Oxaliplatin dengan 
obat lain 

Bagaimana cara pembuangan  
Oxaliplatin? 

Efek samping obat Penyelesaian 

Kesulitan bernafas 
atau menelan sela-
ma atau setelah in-
fus oxaliplatin 

Konsultasikan ke dokter jika 
mengalami keluhan tersebut. 
Jika kelehuan tersebut mun-
cul pada pemberian infusi 
selama 2 jam, 
makapemberian selanjutnya 
diberikan selama 6 jam 

Mual-muntah 
setelah pemberian 
infus oxaliplatin 

-Diberikan antimual-muntah 
sebelum pelaksanaan kemot-
erapi dimulai 
-Makan dan minum sering 
tapi dalam jumalh sedikit 

Nyeri pada tempat 
jarum infus dipasang 

Dikompress dengan air 
hangat selama 15-20 menit 

Diare -Minum air secukupnya 
-Makan dan minum sering 
dalam jumlah sedikit 
-Menghindari serat makanan 
yang tinggi dan makan ma-
kanan dengan rendah serat 

Sel darah putih 
berkurang 1-2 
minggu seteah pem-
berian obat 

-Selalu cuci tangan  
-Lindungi kulit dan mulut 
Himdari orang yang sakit 
Konsultasikan ke dokter jika 
mengalami demam tinggi, 
batuk. 

Kelelahan Jangan mengendarai motor 
atau menjalankan mesin jika 
mengalami kelelahan 
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