
Temozolomide adalah obat yang 
digunakan untuk pengobatan kanker otak. 
Temozolomide bekerja dengan cara mem-
perlampat atau menghentikan pertum-
buhan sel kanker. Temozolomide tersedia 
dalam bentuk kapsul 20mg, 100mg, dan 
250mg.  

 Sebelum meminum Temozolomide, 
sampaikan kepada dokter atau apoteker 
anda: 

 Jika anda alergi terhadap te-
mozolomide, Dacarbazine 

 Obat atau suplemen apa yang se-
dang digunakan 

 Jika anda mempunyai penyakit 
hati atau ginjal dan jika anda se-
dang menyusui 

 

Apa itu Temozolomide? 

 Temozolomide yang anda terima dapat 
terdiri atas beberapa tipe atau warna 
kapsul. Ikuti petunjuk yang diberikan 
dengan baik dan tanyakan kepada dok-
ter atau apoteker bila kurang mengerti. 

 Temozolomide biasanya diminum sehari 
satu kali pada malam hari sebeum tidur. 
Minum Temozolomide  pada kondisi pe-
rut kosong (1 jam sebelum makan) 
dengan segelas air putih atau jus jeruk. 
Telan kapsul secara utuh, jangan menge-
luarkan isinya atau mengunyahnya. 

 Jika terdapat kapsul yang rusak/bocor, 
gunakan  sarung tangan untuk me-
nanganinya. Jangan bersentuhan lang-
sung dengan isi kapsul. Jika isi kapsul 
mengenai kulit anda, segera cuci area 
kulit tersebut. 

 Jangan berhenti meminum Te-
mozolomide tanpa instruksi dari dokter. 

 Bila lupa meminum Temozolomide, 
segera minum saat ingat dalam waktu 12 
jam setelah dosis yang terlupa. Jika lebih 
dari 12 jam, maka tinggalkan  dan kem-
bali minum Temozolomide pada waktu 
seperti biasa.  Hubungi dokter untuk me-
nanyakan tentang dosis yang terlupa. 

  

 

Bagaimana Cara Penggunaan  
Temozolomide? 
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Apa efek samping  
Temozolomide? 

  

 Simpan obat ini dalam kemasan 
aslinya dan tutup rapat 

 Jauhkan dari jangkauan anak-anak 
 Simpan pada suhu ruang dan lindungi 

dari suhu tinggi dan kelembaban 
  

 
 

Temozolomide dapat berinteraksi dengan 
berbagai macam obat, yaitu: 
 Asam valproat 
 Vaksin kolera 
 Tofacitinib 
 Denosumab 
Sampaikan kepada apoteker atau dokter jika 
anda sedang atau akan menggunakan  be-
berapa obat tersebut. 

Bagaimana cara menyimpan  
Temozolomide? 

Interaksi Temozolomide 
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Efek 
samping 

Pengatasan 

Mual dan 
muntah 

 Minum temozolomide saat pe-
rut kosong (1 jam sebelum 
makan) atau saat sebelum tidur 
dapat mengurangi rasa mual 

 Makan dan minum dalam 
jumlah yang sedikit namun ser-
ing 

Konstipasi 
atau diare 

 Konstipasi dapat diatasi dengan 
berolahraga serta minum air 
yang banyak (8 gelas sehari) 

 Diare dapat diatasi dengan per-
banyak minum cairan, sering 
makan dan minum namun da-
lam jumlah sedikit  

Sakit 
kepala 

Minum paracetamol setiap 4-6 
jam (maksimal 4000mg per hari) 

Pengen-
dalian gula 
darah ter-
ganggu 

Cek gula darah anda secara rutin 
bila anda penderita diabetes 

Merasa 
lelah dan 
lemas 

Jangan mengendarai kendaraan 
atau mengoperasikan mesin bila 
anda merasa lelah 

Efek samping Pengatasan 

Rambut rontok jarang 
terjadi pada penggunaan 
Temozolomide. Rambut 
anda akan kembali tum-
buh saat terapi dihenti-
kan. 

Gunakan sampo 
yang lembut 
dan sisir yang 
halus 

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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