
 Paclitaxel merupakan  obat injeksi anti-kanker, 
yang digunakan sebagai kemoterapi untuk : 
 kanker payudara 
 kanker ovarium,  
 kanker paru,  
 Kaposi’s sarcoma 
Sediaan Paclitaxel berbentuk larutan jernih yang 
diberikan melalui infusi ke dalam pembuluh darah 
 
 

 Sebelum pengobatan kemoterapi, beberapa 
diperlukan prosedur pemeriksaan laboratorium 
darah terelbih dahulu. Dosis dan waktu 
kemoterapi dapat berubah tergantung hasil 
pemeriksaan atau mempertimbangkan adanya 
efek samping obat kemoterapi yang akan 
muncul.  

 Paclitaxel dapat menimbulkan reaksi alergi 
beberapa menit setelah dilakukan infusi, antara 
lain : ruam, gatal, dan kulit kemerahan, 
pembengkakan tenggorokan, kaki, mata, wajah, 
bibir, lidah, lengan, Sesak nafas, pusing, pingsan, 
jantung berdebar 

 

Sampaikan kepada dokter apabila anda 
mengalami hal tersebut. 

Apa itu Paclitaxel? 

 

  

Terdapat beberapa obat yang dapat berinteraksi 
dengan paclitaxel, diantaranya : 
1. Carboplatin 
2. Cisplatin 
3. Antikonvulsan (fenobarbital, fenitoin) 
4. Dexamethason 
5. Diazepam 
6. Ketokonazol 
7. Vinkristin 
8. Simetidin/famotidin 
 
 

Konsultasikan pada dokter atau apoteker 
bila menggunakan Paclitaxel  bersamaan 
dengan obat-obat tersebut.  

Interaksi paclitaxel dengan 
obat lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACLITAXEL 

Apa yang perlu diperhatikan? 
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Efek Samping Yang Sering Terjadi 
 

 

 Tanda-tanda reaksi alergi segera setelah 
kemoterapi, meliputi pusing, detak jantung 
cepat, wajah bengkak, nyeri perut atau 
gangguanpernapasan. 

 Timbul tanda-tanda infeksi seperti demam (l>38 
° C ), menggigil; sakit tenggorokan , batuk (batuk 
berdahak kental atau hijau); atau kulit merah 
dan bengkak. 

 Tanda-tanda terjadi gumpalan darah seperti 
nyeri atau kekerasan pada pembuluh darah, 
pembengkakan dan nyeri padabetis , batuk, 
nyeri dada, atau sesak napas. 

 Tanda-tanda gangguan pada jantung atau paru-
paru seperti detak jantung yang cepat, nyeri 
dada, sesak napas atau kesulitan bernafas, 
pembengkakan kaki atau pingsan. 
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EFEK SAMPING PENGATASAN 

Umumnya terjadi reaksi 
alergi, seperti 
kemerahan, ruam, 
pusing, gangguan 
pernapasan, nyeri perut 
atau punggung. 

Sampaikan kepada 
perawat perihal hal 
tersebut 

Mual dan muntah dapat 
timbul setelah terapi 

Berikan anti-mual sebelum 

kemoterapi  

 Minum banyak cairan. 

 Sering mengkonsumsi 

makanan dan minuman 

dalam jumlah kecil 

Nilai sel darah putih 
dapat menurun 10—12 
hari setelah kemoterapi. 

Untuk membantu 

mencegah infeksi: 

 Selalu mencuci tangan 

setelah dari kamar 

mandi. 

 Menghindari berdekatan 

dengan banyak orang 

dan orang yang sakit. 

 Segera hubungi dokter 

apbila mengalami tanda 

infeksi seperti demam 

(lebih dari 100 ° F atau 

38 ° C dengan 

termometer oral), 

menggigil, batuk, atau 

rasa terbakar saat buang 

air. 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Nilai trombosit dpat 
menurun 8—9 hari 
setelah kemoterapi. 
Umumnya nilai 
trombosit akan kembali 
normal sebelum 
kemoterapi selanjutnya. 

Untuk mencegah 
perdarahan: 
 Hindari tubuh dari 

terjadinya memar, luka, 
atau luka bakar. 

 Bersihkan hidung Anda 
dengan meniup secara 
lembut.  

 Menghindari sembelit. 
 Sikat gigi dengan lembut 

untuk mencegah 
perdarahan pada gusi. 
Menjaga kebersihan 
mulut dengan baik. 

 Hindari obat yang 
meningkatkan risiko 
pendarahan seperti ASA 
dll 

Sariawan, radang 
tenggorokan akan 
muncul beberapa hari  
setelah kemoterapi. 
Area yang sering 
terkena sariawan : pada 
lidah, bibir. 

 Sikat gigi dengan sikat 
halus secara pela setelah 
makan dan sebelum 
tidur 

 Membuat obat kumur 
dengan ½ sendok teh 
baking soda atau garam 
dalam air hangat 1 gelas 
dan bilas beberapa kali 
sehari.. 

PERHATIAN !! 
SEGERA HUBUNGI DOKTER  

BILA TERDAPAT GEJALA : 

mailto:pio_soetomo@yahoo.com

