
Sebelum menggunakan Risperidone, Beri ta-
hu dokter dan apoteker anda jika anda alergi 
terhadap Risperidone, atau obat lain apa 
pun.  

 

 Risperidone tersedia dalam bentuk tablet 
kemasan 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 
4mg; injeksi intramuscular kemasan 
12.5mg, 25mg, 37.5mg, 50mg; dan larutan 
kemasan 1 mg/mL. 

 Tablet digunakan sebelum atau sesudah 
makan. 

 Injeksi, penggunaan dilakukan oleh dokter 
atau perawat. 

 Gunakan pipet tetes atau gelas takar yang 
disediakan untuk mengukur dosis larutan 
oral risperidone. Jangan mengambil laru-
tan dengan teh atau cola. 

 Bila anda lupa minum obat, segera minum 
dosis obat yang terlupakan ketika ingat, 
tetapi jika waktunya mendekati dosis 
berikutnya, lewati dosis tersebut. 
Kemudian dilanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya, JANGAN minum 
dua obat sekaligus 

 Sebaiknya gunakan Risperidone pada 
waktu yang sama setiap harinya.  

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISPERIDONE 

Perhatian :  

Risperidone merupakan antipsikotik. An-
tipsikotik merupakan golongan obat yang 
dapat meringankan dan mengendalikan  
gejala psikosis.  digunakan untuk men-
gobati gejala skizofrenia (penyakit mental 
yang menyebabkan pikiran terganggu,  
atau kehilangan minat dalam menjalankan 
aktivitas, dan emosional. Risperidone ter-
masuk dalam kelas obat yang disebut an-
tipsikotik atipikal. Ia bekerja dengan men-
gubah aktivitas zat alami tertentu di otak. 

Apa itu Risperidone? 
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Risperidone  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Rinitis 
 Cemas 
 Gemetar 

 
Risperidonedapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Wajah bengkak 
 Nyeri perut 
 Mual muntah 
 

 

Apa efek samping dari Risperi-
done? 

  

 
Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan tablet, dan larutan pada suhu kamar 
di tempat yang sejuk dan kering, jangan di 
simpan di lemari pendingin atau freezer.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Risperidone dapat berinteaksi dengan  
 Amiodarone 
 Methadone 
 Bupropion 
 Fentanyl 
 
Apabila sedang mennggunakan obat-obatan 
tersebut, konsultasikan ke dokter. 

 
 
 
 
 
 
 

Cara mendapatkan  Risperidone 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Risperidone? 

Interaksi Risperidone dengan 
obat lain 
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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 7 hari.  
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