
Tamoxifen merupakan obat yang digunakan 
untuk terapi kanker. Obat ini mencegah 
menghambat efek estrogen/progesteron 
dalam tubuh yang dapat memicu terjadinya 
pertumbuhan sel kanker. 

  
Tamoxifen juga mempunyai efek untuk 
mengobati kanker yang tidak dipicu 
estrogen. 

 Beritahukan dokter dan apoteker jika 
Anda pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap Tamoxifen. 

 Beritahukan kepada dokter Anda setiap 
melakukan pemeriksaan diri ke dokter, 
terutama jika akan dilakukan 
pembedahan. 

 Beritahukan kepada dokter dan apoteker 
Anda jika memilki riwayat penyakit stroke 
ataupun yang berhubungan dengan 
penyumbatan pembuluh darah. 

 Jangan menggunakan kontrasepsi oral (pil 
KB) selama penggunaan 
Tamoxifen. 

 Obat ini tidak boleh 
digunakan oleh ibu hamil 
dan ibu menyusui. 

Apa itu Tamoxifen? 

 

 Tamoxifen tersedia dalam bentuk tablet 
dengan kekuatan 10 mg dan 20 mg. 

 Digunakan sehari satu kali atau setiap 12 
jam sesuai ketentuan dari dokter. 

 Minum Tamoxifen pada jam yang sama 
setiap harinya. 

 Jika terlupa minum obat (dengan aturan 
pakai sehari satu kali) kurang dari 12 jam 
maka segerakan meminum obat, namun 
jika lebih dari 12 jam maka lewati  dan 
kembali pada jadwal minum obat rutin 
pada keesokan harinya. 

 Tablet harus ditelan utuh dan diminum 
dengan air setelah makan. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

 
  

Gunakan Tamoxifen sesuai petunjuk aturan 
pakai yang tepat dan benar. 
 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Tamoxifen 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet Tamoxifen pada suhu kamar di 
tempat yang sejuk dan kering. Hindarkan 
dari cahaya langsung, lembab dan panas 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tamoxifen dapat berinteraksi dengan 
warfarin, rifampicin dan beberapa obat anti 
depresi. Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Tamoxifen bersamaan obat-
obat tersebut 
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Interaksi Tamoxifen dengan 
obat lain 
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Cara mendapatkan Tamoxifen 
Harus dengan Resep Dokter 

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.  

Efek Samping yang 
Sering Terjadi 

Cara Mengatasi 

Berkeringat secara 
tiba-tiba dan badan 
terasa panas (saat 
awal pemakaian) 

Meminum obat sebelum 
tidur atau pada saat pagi hari. 
Hindari makanan pedas. 
Memposisikan diri di tempat 
yang dingin. 

Mual (saat awal 
pemakaian) 

Meminum obat setelah 
makan 

Sakit kepala Meminum obat anti nyeri 
seperti paracetamol atau 
ibuprofen 

Nyeri otot dan sendi Meminum obat anti nyeri 
seperti paracetamol atau 
ibuprofen 

Mudah lelah Batasi aktifitas Anda 

Efek Samping yang 
Jarang Terjadi 

Cara Mengatasi 

Ruam kulit Laporkan kepada dokter/
apoteker Anda ketika 
melakukan kontrol 

Peningkatan tekanan 
darah 

Rutin melakukan pengecekan 
tekanan darah 

Perubahan berat 
badan 

Kontrol pola hidup seperti 
makanan dan olahraga 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Tamoxifen? 
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