
  

 Vinorelbin adalah alkaloid vinka semi 
buatan yang diberikan secara suntikan, 
digunakan untuk kanker payudara lanjutan 
dan kanker paru lanjutan.  

Vinorelbin merupakan terapi pilihan bila 
terapi dengan obat yang mengandung 
antrasiklin tidak sesuai atau gagal mengatasi 
kanker payudara lanjutan.  

 

 Hanya utk pemberian secara suntikan. 
 Lakukan pemantauan ketat terhadap 

parameter darah. Jumlah granulosit hrs 
≥1500 sel/mm3. Ekstravasasi (hentikan 
penggunaan). Kurangi dosis pd pasien 
dg ggn hati berat; hiperbilirubinemia. 
Hindari kontak dg mata. 

 Dapat mengganggu kemampuan 
mengemudi atau menjalankan mesin  

 

 

 

 Bentuk  sediaan vinorelbin yaitu injeksi 
cair intravena didalam vial.  Konsentrasi 
sediaan 10 mg/ml dan 50 mg/5 ml. 

Bentuk Sediaan Vinorelbin 

Apa Vinorelbin itu ? 
Gunanya untuk apa ?  

 Obat tersebut harus diberikan oleh 
dokter atau perawat. 

 Selama penggunaan obat kanker ini 
akan merasakan efek samping seperti 
mual, muntah, rasa tak nyaman pada 
perut dan kelelahan. 

 Rasa terbakar dibawah kulit saat 
pemberian suntikan dapat 
menyebabkan iritasi. Segera hentikan 
injeksi, dan berikan sisa porsi dosis ke 
pembuluh darah lain. 

 Penggunaan intratekal (disuntikkan 
pada rongga kepala) bisa berakibat 
fatal. 

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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 Berikut efek samping yang mungkin 
dapat terjadi pada beberapa individu beserta 
penanganannya: 

Apa efek samping dari Vinorelbin 
dan cara mengatasinya? 

  

   Vinorelbin dapat berinteraksi dengan obat-obat: 
idelalisib 
influenza virus vaccine trivalent,   
  adjuvanted 

ivacaftor 

nefazodone 
Palifermin 

Tofacitinib 
 

  
 

 Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan vinorelbin bersamaan dengan 
obat-obat tersebut. 

  
  

 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Vinorelbin? 

Interaksi Vinorelbin dengan 
obat lain 
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Hubungi apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat yang 

digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika menunjukkan gejala yang tidak 

diinginkan setelah  menggunakan obat.  

Efek samping Penanganan 

Rasa terbakar pada 
kulit saat 

disuntikkan 

Beritahu perawat atau dokter 

Mual dan muntah Diresepkan obat anti-mual yang 
digunakan sebelum pengobatan. 

Makan dan minum jumlah kecil 
dan sering. 

Demam Gunakan parasetamol tiap 3-4 jam 

Konstipasi Minum banyak air  (8 gelas sehari) 

Diare Minum banyak air  agar tidak 
kurang cairan (dehidrasi) 

Makan dan minum jumlah kecil 
dan sering, hindari makanan 
berserat tinggi. 

Resiko terinfeksi 
(sel darah putih 

turun) 

Cuci tangan setelah dari toilet 
Hindari keramaian orang sakit 

Hubungi dokter bila demam 
(>38ºC, batuk dan rasa terbakar 
setelah BAK) 

Radang mulut Gosok gigi setelah makan dan 
sebelum tidur dengan sikat gigi 

yang sangat lembut. 
Makan yang lunak seperti krim 
sup dan puding. 

Kelelahan Jangan mengemudikan kendaraan 
atau mesin. 

Rambut rontok Gunakan sampo dan sikat yang 
lembut 

Botol vial yang belum terbuka dapat 
stabil sampai waktu kadaluarsa jika 
disimpan pada lemari es suhu 2-8º C 
(pada pintu kulkas), dan pada suhu 
ruangan (25ºC) dapat stabil selama 72 
jam. Larutan injeksi dalam alat suntik 
atau bag stabil pada suhu ruangan (suhu 
5-30 ° C) hingga 24 jam. 
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