
Leucovorin calcium merupakan  bentuk aktif dari 
asam folat. digunakan dengan metotreksat untuk 
menghindari efek samping., dapat menurunkan efek 
samping dari beberapa obat, digunakan dengan 
fluorouracil untuk membantu melawan kanker 
kolorektal., Digunakan untuk membantu beberapa 
jenis anemia atau mungkin diberikan kepada Anda 
karena alasan lain. Bicaralah dengan dokter 

 

 

Pasien yang diberi Leucovorin harus 
dalam pengawasan supervisi atau 
orang yang ahli dan berpengalaman 
dalam terapi dosis tinggi               
metotreksat.  
 
 

Leucovorin tersedia dalam bentuk 
tablet dan serbuk injeksi. 

Apa itu Leucovorin? 

 

 Jika mual atau muntah, tidak      
disarankan pemberian oral. Dosis 
>25 mg oral disarankan diberikan 
melalui rute parenteral. 

 Rute parenteral diberikan oleh 
perawat/dokter disuntik ke otot 
atau pembuluh darah 

 Rute oral diminum sebelum atau 
sesudah makan sesuai petunjuk 
dokter. 

 Bila ada gangguan lambung 
sebaiknya diminum sesudah 
makan 

 Tablet ditelan utuh, tidak boleh di-
hisap atau dikunyah 

 Jika Anda melewatkan satu dosis 
atau muntah setelah meminum 
satu dosis, segera hubungi dokter 
Anda 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Leucovorin dapat menyebabkan 
efek samping sebagai berikut      
namun jarang terjadi: 
 Diare 
 Mual/muntah 
 Trombositosis 
 Reaksi alergi 
 Urtikaria (Gatal-gatal) 
Segera hubungi dokter bila anda 
mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan obat ini.  
 

 

Leucovorin dapat berinteraksi 
dengan trimethoprim, fluorourasil, 
fenobarbital, dan fenitoin. 

Apa efek samping dari  
Leucovorin? 

  

 

 

Simpan obat serbuk injeksi di suhu 
ruang 25˚C, lindungi dari cahaya, 
setelah direkonstitusi sediaan harus 
digunakan kurang dari 7 hari. Cam-
puran parenteral stabil 24 jam da-
lam suhu kamar 25˚C dan 4 hari pa-
da suhu 4˚C. 
Simpan obat bentuk tablet di suhu 
kamar 15˚C—30˚C, terhindar dari         
cahaya. Jauhkan dari anak-anak dan     
hewan peliharaan. 

 Interaksi Leucovorin 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.  

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Leucovorin? 
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