
 Pegasys gabungan interferon (IFN) dengan 

ribavirin (RBV), yang dipakai selama 48 

minggu untuk pengobatan hepatitis B dan 

hepatitis C.   

 

 

 

 Jika memiliki alergi 

terhadap obat, segera hubungi 

dokter tentang alergi dan apa 

tanda-tanda yang anda alami, 

seperti ruam; gatal-gatal; 

sesak napas; batuk; 

pembengkakan wajah, bibir, lidah, atau 

tenggorokan; atau tanda-tanda lain. 

 Obat ini dikontraindikasikan terhadap 

pasien yang sensitif dengan kandungan 

obat pegasys 

 Obat ini sebaiknya tidak diberikan pada 

wanita hamil 

 

Apa itu Pegasys? 

 

 

 
 Pegasys diberikan sesuai aturan dokter. 

 Disuntikkan oleh perawat atau dokter, 

disuntik dengan jarum pendek ke 
dalam jaringan lemak tepat di bawah 

kulit di perut atau paha. 
 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 

kepada dokter atau apoteker apabila 

ada yang tidak dimengerti..  
 Pegasys hanya dapat digunakan apabila 

diresepkan oleh dokter 

Gunakan Pegasys sesuai petunjuk aturan 
pakai yang tepat dan benar. 
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Pegasys mungkin menyebabkan efek 

samping. Segera hubungi dokter apabila 

mengalami gejala yang berat seperti : 

 Nyeri, kaku, dan panas pada tempat 

penyuntikkan Pegasys. 

 Hilangnya nafsu makan, mual, muntah. 

 Diare. 

 Pusing 

 Sulit tidur 

 

Pegasys dapat menyebabkan efek samping 

yang jarang terjadi seperti: 

 Berat badan menurun  

 Nyeri punggung 

 Nyeri perut 

 Nyeri otot dan sendi 

 

 

 

Segera hubungi dokter bila anda mengalami 

masalah atau keluhan ketika menggunakan 

obat ini.  

Apa efek samping dari 
Pegasys? 

 

 Simpan pada lemari pendingin dengan suhu 2 ° 

sampai 8 ° C , jangan di bekukan. 

 Lindungi dari sinar cahaya langsung, apabila 

belum digunakan sebaiknya tetap simpan dalam 

kemasan. 

 Jauhkan dari jangkauan anak kecil dan simpan 

pada tempat yang aman. 

 Jangan digunakan apabila pegasys di simpan 

pada suhu kamar 20—25 ° C lebih dari 24 jam. 

 Transportasi dilakukan pada suhu 2 ° sampai 8 ° 

C (ice pack gel, atau cool box untuk 

penyimpanan dalam waktu lama), jangan 

dibekukan 

 . 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Pegasys dapat berinteraksi dengan beberapa 

obat dibawah ini apabila digunakan 

bersamaan, segera hubungi dokter : 

 Teofilin 

 Metadon 

 Telbivudine 

 

 

Bagaimana Cara Penyimpanan  
Pegasys? 

Interaksi Pegasys dengan 
obat lain 

Unit Pelayanan Informasi Obat & Konseling 
Instalasi Farmasi - RSUD Dr. Soetomo 
Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 6-8  

Surabaya 
Telp. 031-5501582, 5033870 

e-mail : pio_soetomo@yahoo.com 

 

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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