
  Etoposid merupakan antineoplastik 
yang bekerja dengan cara mencegah, 
membunuh, atau menghambat 
pertumbuhan dan penyebaran sel 
kanker . 

  Etoposid  biasa digunakan sebagai 
terapi pengobatan penyakit kanker 
testis, kanker paru, kanker ovarium, dan 
leukimia. 

 
 
 

 
 Myelosupresi parah mungkin terjadi 

yang dapat mengakibatkan perdarahan 
dan infeksi. 

 Penggunaan  Etoposide tidak dianjurkan 
pada ibu hamil dan menyusui. 

 Konsultasikan kepada dokter apabila 
mempunyai riwayat penyakit hati dan 
ginjal. 

 Hindari penggunaan Etoposide bersama 
dengan obat lain, seperti Cyclosporine. 

 
 

  

Apa itu Etoposide? 

 

 Larutan dalam vial  100 mg/5 mL 
 Larutan dalam vial  500 mg/25 mL 

 

 
 Gunakan etoposid sesuai instruksi dari 

dokter.  
 Periksa label pada obat untuk instruksi 

dosis yang tepat.  
 Etoposid diberikan secara injeksi di 

rumah sakit oleh dokter/perawat. 
 Jika etoposid mengandung partikel atau 

berubah warna, atau jika botol retak 
atau rusak karena faktor apapun —> 
jangan menggunakannya. 

 Jangan menggunakan kembali jarum 
suntik yang sudah 
dipakai  

 (hanya untuk  
 1 kali penggu-

naan).  
 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Apa efek samping dari Etoposide 
& cara mengatasinya? 

 Etoposide injeksi disimpan pada suhu 
ruangan (25—30°C) dan jauhkan dari 
sinar matahari langsung.  

 Simpan obat dalam kemasannya, 
tertutup rapat dan jauhkan dari 
jangkauan anak-anak.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etoposide dapat berinteraksi dengan obat-
obat berikut : 
 Cyclosporine (dosis   tinggi) 
 Cisplatin 
 Carboplatin 
 Warfarin 
 Dexamethasone 
 Metoclopramide 
 
 
Konsultasikan pada dokter bila 
menggunakan Etoposide bersamaan 
dengan obat-obat tersebut. 

 
 

 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Etoposide ? 

Interaksi Etoposide 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 gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Efek samping  yang sering terjadi karena 
penggunaan Etoposid adalah sebagai berikut: 

Efek samping Cara mengatasi 

Kulit mudah terba-
kar saat terkena si-
nar matahari 

 hindari sinar matahari 
langsung 

 Gunakan topi, dan paka-
ian  tertutup saat akan 
keluar rumah di siang hari 

 Gunakan sunscreen  

Rasa sakit pada 
bekas jarum infus 

Kompres dengan air dingin 
selama 15-20 menit bebera-
pa kali dalam sehari 

Luka dan perdara-
han pada gusi 

Gosok gigi  perlahan dan 
gunakan sikat gigi dengan 
bulu halus 

Mual dan muntah 
setelah kemoterapi 

Diberikaan obat antimual 
sebelum kemoterapi 

Diare Makan dan minum sedikit-
sedikit namun sering 

Rambut rontok Gunakan sampo dengan ba-
han yang lembut dan 
gunakan perawatan rambut 

Berat badan  
menurun 

Makanlah makanan sehat  
yang mengandung tinggi 
protein sebagai sumber  
energi 


