
 Dacarbazine merupakan obat 

yang digunakan untuk mengobati jenis 

kanker tertentu, seperti kanker kulit 

yang telah menyebar (melanoma metas-

tasis) dan penyakit Hodgkin. Obat ini 

adalah obat kemoterapi untuk kanker 

yang digunakan tunggal atau dengan 

obat lain untuk memperlambat atau 

menghentikan pertumbuhan sel kanker.  
 

 

 Beritahukan riwayat alergi dan obat 
yang sedang anda gunakan kepada dok-
ter sebelum menggunakan obat ini 

 
 Beritahukan kepada dokter jika anda 

sedang menyusui. 
 
 
 

Apa itu Dacarbazine? 

 Obat ini diberikan melalui suntikan ke 
dalam pembuluh darah oleh seorang dokter. 
Obat ini diberikan pada jadwal yang diara-
hkan oleh dokter Anda. Dosis didasarkan pa-
da kondisi klinis Anda, ukuran tubuh, dan re-
spon terhadap pengobatan. 
 
 Sediaan Dacarbazine berupa serbuk 
yang dilarutkan dalam pelarut yang sesuai 
dan diberikan secara suntikan melalui pem-
buluh darah.  
 
 Ikuti aturan yang diberikan oleh dokter 
atau apoteker sebelum memulai pen-
gobatan. Jika Anda memiliki pertanyaan, 
konsultasikanlah pada dokter atau apoteker 
Anda. 
  
 
 
 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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dacarbazine dapat menyebabkan efek 
samping diantaranya:   

Segera hubungi dokter jika anda mengalami 
masalah atau keluhan dalam penggunaan 
obat ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apa efek samping dari 
dacarbazine dan pe-

nanganannya ? 
Simpan obat dalam bentuk vial dalam lemari 
pendingin dengan suhu 2-8 oC. Bila pada 
temperatur ruangan obat akan tahan selama 
3 bulan. Jauhkan obat dari cahaya langsung 
dan jangan simpan obat didalam freezer.   
 
Bila obat telah direkonstitusi dengan  pelarut  
aqua pro injeksi (API)  maka akan tahan sela-
ma 24 jam pada suhu ruangan dan 72 jam 
pada suhu 4 oC.  

 
Dan bila  menggunakan pelarut dekstrosa 5% 
atau  atau NaCl 0,9% sediaan akan tahan 
selama 8 jam pada suhu ruangan dan 24 jam 
pada suhu 4 oC. 
 

  
  

 

Dacarbazin dapat menurunkan efek-
tivitas obat levodopa, konsultasikan 
dengan dokter jika anda menerima 
obat tersebut. 
 
 
 
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan  Obat Dacarbazine? 

Interaksi dacarbazine dengan 
obat lain 

Efek samping penanganan 

Kekurangan sel darah 

putih (leukopenia) 

Transfusi leukosit 

Penurunan jumlah 

trombosit ( trombosi-

topenia) 

Transfusi trombosit 

Mual dan muntah Pemberian obat an-

ti muntah seperti 

ondansentron 
 

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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