
 Rituximab merupakan obat yang lazim 

digunakan untuk mengobati beberapa jenis 

kanker.  Rituximab merupakan produk antibodi 

monoklonal  yaitu sejenis protein yang bekerja 

spesifik membunuh pertumbuhan sel kanker.  

 Rituximab berbentuk larutan jernih yang 

disuntikkan melalui pembuluh darah. 

1. Sampaikan kepada dokter bila timbul reaksi 

alergi terhadap Rituximab. 

2. Sampaikan kepada dokter, bila anda sedang 

menderita penyakit infeksi seperti virus    

hepatitis, HIV, TB atau infeksi kronis yang 

lain. 

3. Sebelum pemberian kemoterapi, diperlukan 

beberapa pemeriksaan laboratorium darah 

terlebih dahulu.  

4. Dosis dan waktu kemoterapi dapat berubah 

sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan 

mempertimbangkan adanya efek samping 

obat  yang akan muncul. 

5. Sampaikan kepada dokter apabila anda       

sedang mengkonsumsi  obat yang dapat 

menurunkan tekanan darah sehingga           

kemungkinan diperlukan untuk tidak      

meminum obat tersebut selama pemberian 

obat kemoterapi. 

Apa itu Rituximab ? 
Beberapa obat dapat menyebabkan interaksi 
obat dengan Rituximab.  Sampaikan kepada 
dokter /apoteker sebelum anda  memulai terapi        

Apa efek samping  Rituximab 
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Perhatian :  

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Reaksi alergi biasanya mun-
cul. Gejalanya antara lain : 
kemerahan pada kulit, 
ruam, gatal, pusing, 
bengkak atau kesulitan 
nafas. 
Reaksi ini dapat muncul 
sesaat setelah pemberian 
Rituximab.  
Reaksi ini biasanya muncul 
pada terapi pertama atau 
kedua.  

Sampaikan kepada perawat 
bila muncul reaksi alergi 
tersebut selama pemberian 
obat atau hubungi segera 
dokter onkologi bila kejadi-
an muncul setelah anda     
meninggalkan rumah sakit.  

Mual biasanya muncul 
setelah terapi kemoterapi.  

Sebelum pemberian kemo-
terapi biasanya diberikan 
obat mual atau pada saat 
anda keluar rumah sakit.  
Langkah pencegahan 
dengan cara : 
 Minum banyak air. 
 Makan dan minum porsi 

kecil dan sering. 

Ruam kulit (sesekali dapat 
muncul). 

Bila timbul gatal yg sangat 
mengiritasi segera hubungi 
dokter. 

Demam dan menggigil bi-
asanya muncul setelah 
pemberian rituximab.  
 

 Diresepkan parasetamol  
tiap 4-6 jam (max 4g/hari). 

 Bila terjadi demam (>38°C) 
selama beberapa hari se-
telah pemberian kemo-
terapi, kemungkinan hal 
tersebut adalah infeksi. 
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 Sakit kepala, nyeri otot/ nyeri punggung. 

 Kemerahan pada kulit, gatal. 

 Gangguan tidur. 

 Hilang nafsu makan. 

 Untuk penderita DM : gula darah tidak terkendali. 

 

 

 
 

 Gejala infeksi seperti demam (> 38°C), menggigil, 

sakit tenggorokan, batuk (dengan dahak kental 

atau hijau), urin kental berbau menyengat, nyeri, 

kulit merah bengkak atau luka kulit. 

 Gejala reaksi alergi (jarang) muncul setelah terapi 

termasuk pusing, dada berdebar, bengkak pada 

wajah atau gangguan pernafasan. 

 Kejang atau penurunan kesadaran, dengan atau 

tanpa sakit kepala atau gangguan penglihatan. 

 Hilang ingatan, gangguan berfikir, susah  berjalan 

atau lumpuh sebagian tubuh atau perubahan 

mood. 

 Gejala gangguan pada jantung atau paru seperti 

nyeri dada, nafas pendek atau kesulitan bernafas, 

bengkak pada kaki dan pusing. 

 Gejala gangguan pendarahan seperti BAB be-

warna gelap, darah pada kencing, ada   bintik me-

rah pada permukaan kulIt. 

 Gejala anemia seperti  kecapekan dan kelelahan. 

 Gejala gangguan liver : warna kuning pada mata, 

kulit, BAB warna putih. 
 Gejala gangguan saluran kemih seperti peru-

bahan kencing, urin berdarah, nyeri /perih saat 

kencinMual, muntah atau diare. 

 Mual, muntah atau diare. 
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Apa efek samping  Rituximab 
yang sering muncul ? 

EFEK SAMPING PENGATASAN 

Penurunan sel darah putih, 
beresiko tinggi terpapar 
infeksi. 
 
Sel darah putih (lekosit) ber-
fungsi   sebagai sel kekebal-
an tubuh, bekerja dengan 
melawan bakteri penyebab 
infeksi.  

Untuk mencegah infeksi : 
 Cuci tangan sesering mung-

kin setelah dari kamar man-
di. 

 Hindari berdekatan dengan 
orang yang sedang sakit. 

 Segera hubungi dokter bila 
muncul gejala infeksi  sep-
erti : demam (> 38°C), 
menggigil, batuk atau rasa 
panas saat kencing. 

Penurunan platelet, bila 
kadarnya rendah anda akan 
rentan terjadi mimisan / 
perdarahan.  
 
Platelet adalah komponen 
sel darah merah yang ber-
fungsi untuk membantu 
proses pembekuan darah 
setelah terjadi nya kerusa-
kan jaringan.  

Untuk mencegah masalah 
perdarahan : 
 Hindari tindakan yg dapat 

merusak jaringan tubuh. 
 Bersihkan hidung dengan 

diusap    perlahan, jangan 
digaruk. 

 Hindari susah BAB. 
 Sikat gigi anda dengan sikat 

yang  lembut (untuk 
mencegah perdarahan 
gusi). 

 Beberapa pengobatan sep-
erti ASA atau ibuprofen 
dapat memicu pendarahan. 

 Jangan hentikan pengobat-
an yang terlebih dahulu 
diresepkan oleh dokter. 

 Untuk nyeri ringan, 
gunakan parasetamol ter-
lebih dulu, ibuprofen dapat 
dipakai dengan 
pengawasan. 

PERHATIAN !! 

SEGERA HUBUNGI DOKTER 

BILA TERDAPAT GEJALA : 
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