
 

Vinkristin dapat berinteraksi dengan 
obat-obat : 
1. Obat anti jamur ( flukonazol ) 
2. Antibiotik (eritromisin, 

siprofloksasin) 
3. Karbamazepin 
4. Siklosporin 
5. Digoksin 
6. Isoniazid 
7. Nifedipin 
8. Fenitoin 
9. Verapamil. 
 

Sampaikan kepada dokter/apoteker bila 

anda menggunakan Vinkristin dengan 

obat-obatan tersebut. 

 

 

Ji-

ka 

 
Vinkristin merupakan obat kemoterapi yang 

banyak digunakan untuk mengobati bebera-

pa jenis tipe kanker.  

Vinkristin berbentuk larutan jernih yang di-

suntikkan ke dalam pembuluh darah. 

APA YANG PERLU DIPERHATIKAN 

INTERAKSI VINKRISTIN 
DENGAN OBAT LAIN 

VINKRISTN 

 VINKRISTIN 
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 Sebelum pemberian kemoterapi, diperlukan 

beberapa pemeriksaan darah terlebih dahu-

lu.  

 Dosis dan waktu kemoterapi dapat berubah 

sesuai dengan  hasil pemeriksaan dengan 

mempertimbangkan adanya efek samping 

obat  yang akan muncul. 

 Vinkristin dapat merusak sperma dan          

berbahaya untuk janin selama kehamilan, 

sehingga dapat menjadi penghambat ke-

hamilan selama terapi dengan vinkristin. 

Sampaikan kepada dokter apabila an-

da/pasangan  sedang dalam kehamilan. Jan-

gan menyusui selama dalam pengobatan 

kemoterapi dengan obat ini. 
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1. Gejala alergi (jarang muncul) sesaat setelah terapi 

seperti pusing, jantung berdebar, bengkak pada 

wajah atau gangguan pernafasan. 

2. Kejang atau hilang kesadaran. 

3. Gangguan saluran kencing seperti : sering, nyeri 

atau sulit kencing. 

4. Gejala asam urat : nyeri lutut. 

5. Gangguan penglihatan. 

6. Gangguan pendengaran. 

7. Gangguan berjalan. 

APA EFEK SAMPING YANG 
SERING MUNCUL ? 
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Hubungi Apoteker atau 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 ini sesuai anjuran dokter 

 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Vinkristin dapat men-
imbulkan rasa panas pada  
bawah kulit. 

Sampaikan kepada 
perawat atau dokter bila 
anda merasakan panas, 
tersengat atau perubahan 
yang lain  selama obat 
diberikan. 
 

Nyeri dapat muncul pada 
saat pemasangan jarum 
suntik. 

Berikan kompres air 
hangat 15-20 menit be-
berapa kali sehari. 
 

Konstipasi/sembelit dapat 
muncul dan parah. 

Pencegahan konstipasi : 
 Olahraga ringan. 
 Penggunaan obat pelu-

nak tinja & laksativ 
 Hindari makanan dan 

minuman tinggi serat. 
 
Pengobatan konstipasi : 
 Minum banyak air (8 

gelas/ hari). 
 Hindari makanan dan 

minuman tinggi serat. 
 

Pusing, nyeri pada area 
wajah/ nyeri otot dapat 
muncul. 

Untuk nyeri ringan, dapat      
diberikan parasetamol 
tiap 4-6 jam maksimal 4 g 
per hari. 
 

PERHATIAN !!  
SEGERA HUBUNGI DOKTER  

BILA TERDAPAT GEJALA : 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Kesemutan atau seperti 
tergelitik pada jari tangan 
kaki, akan perlahan mem-
baik setelah pengobatan 
kemoterapi selesai. 
Hal ini dapat terjadi be-
berapa bulan. 

 Hati-hati pada saat me-
megang benda yang be-
rat, panas atau dingin. 

 Sampaikan kepada dok-
ter bila muncul 
gangguan kemampuan 
memegang benda, 
menulis atau membawa 
benda kecil. 
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