
 Vinblastin merupakan obat kemoterapi 
yang digunakan untuk mengatasi  

 Fibromatosis, tumor sel Germ, Limfoma 
Hodgkin’s dan non-Hodgkin’s, mycosis 
fungoides. 
Vinblastin bekerja spesifik pada fase M 
dan fase S. Vinblastin juga mempunyai 
beberapa  aktivitas imunosupresiv. 

Sebelum melakukan kemoterapi  

vinblastin, beritahu dokter dan 

apoteker  jika anda  dalam kondisi  

hamil atau menyusui. Hati-hati 

pada pasien gejala disfungsi paru, ischemic 

cardiovascular disease.  

 

Tersedia dalam bentuk 
cairan injeksi 10mg/ml 
dalam vial yang akan 
dilarutkan menjadi cairan 
infus. 

Apa itu Vinblastin? 

 
 
 
 
 
 
 
 Vinblastin akan diberikan setiap satu 

minggu sekali sesuai dengan instruksi 
dokter.  

 Vinblastin akan disuntikkan ke dalam 
pembuluh darah. 

 Vinblastin diberikan kepada anda oleh 
dokter atau perawat menggunakan 
infus.  

 

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

  

 
 Simpan obat pada suhu kamar dan 

dalam keadaan tertutup terlindung dari 
cahaya.   

 Jauhkan obat  dari jangkauan anak-
anak. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docetaxel dapat berinteraksi dengan: 

 Ketokonazol  
 Itraconozol    
 Carbamazepin 
 Eritromycin 
 Mitomycin 

 
Konsultasikan pada dokter atau apoteker 
apabila menggunakan docetaxel bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 
 

 

 

Interaksi Vinblastin 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 

Hubungi dokter atau apoteker  jika ada 
pertanyaan tentang obat yang 

digunakan. 

EFEK SAMPING PENYELESAIAN 

Sakit kepala Untuk nyeri  ringan, minum aseta-
minofen tiap 4-6 jam 
sekali.maximum 4000 mg perhari  

Nyeri  Kompres dingin atau rendam da-
lam air dingin selama 15-20 menit  

Mual dan muntah Minum dexamethasone tablet, 
anti mual, sebelum kemoterapi 

Demam  Minum parasetamol setiap 4-6 
jam, maksimal 4 g per hari. 

Diare  Minum cairan,  makan dan minum 
sedikit-sedikit tetapi sering, hindari 
makanan-makanan yang dapat 
menyebabkan diare 

Konstipasi  Minum air (8 gelas perhari). Hin-
dari laksatif bulk forming . 

Rambut mengala-
mi kerontokan 

Beri minyak mineral pada kulit 
kepala, jika mengalami kerontokan 
di bulu mata maka lindungi mata 
agar tidak ada  kotoran dari luar 
yang masuk mata dengan me-
makai kacamata.  

Bagaimana cara tepat  
penyimpanan Vinblastin? 
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