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Cisapride astemizol hipersensitivitas penyakit hati yang sudah ada sebelumnya porfiria terfenadin. Apakah aman untuk
berkendara atau mengoperasikan alat berat saat sedang mengonsumsi? Mohon jangan menggunakan Ketoconazole
Cream untuk infeksi jamur dan infeksi ragi kulit tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda. Retrieved
March 03, , from http: Jangan memberikan obat Anda pada orang lain bahkan jika Anda tahu mereka memiliki kondisi
yang sama atau bahwa sepertinya mereka memiliki kondisi serupa. Untuk berada di sisi yang aman, penting untuk tidak
mengonsumsi obat yang kadaluwarsa. National Institute of Drug Abuse Ketoconazole Cream - Pertanyaan yang sering
Diajukan Dapatkah Ketoconazole Cream digunakan untuk infeksi jamur dan infeksi ragi kulit? Ketoconazole Cream
dapat berinteraksi dengan obat dan produk berikut ini:. Ketoconazole Cream - Efek samping Berikut adalah daftar efek
samping yang memungkinkan yang dapat terjadi dari semua bahan-bahan konstitusi Ketoconazole Cream. Ketoconazole
Cream - Kemasan dan Kekuatan Ketoconazole Cream tersedia dalam kemasan dan kekuatan berikut. What should I do if
I miss a dose of antibiotics?Merek dagang: Formyco, Formico Cream, Nizol, Nizoral Cream, Nizoral-SS, Solinfec,
Solinfec Cream, okasid, Tokasid Cream, Zoloral Cream, Zoloral-SS. Bagi wanita yang merencanakan kehamilan dan
sedang hamil, berkonsultasilah dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan ketoconazole. Sedangkan ibu
Manfaat?: ?Menangani infeksi jamur; Mengatasi. Ketoconazole merupakan obat anti jamur yang mempunyai spektrum
antimikotik yang efektif terhadap dermatofit dan ragi. tahun; penderita yang sedang dalam kedaan hamil; penderita yang
mendapat pengobatan dengan terfenadine, cisapride, astemizole, dan triazolam tidak boleh menggunakan ketoconazole
per oral. rubeninorchids.com Obat Ketoconazole adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk mengobati penyakit
kulit yang diakibatkan oleh infeksi jamur. Obat anti jamur ini diketahui tersedia dalam bentuk Ketoconazole salep dan
juga Ketoconazole tablet. Lalu, bagaimana cara menggunakan obat Ketoconazole tablet untuk. Jan 16, - Obat
ketoconazole dapat ditemukan dalam sediaan bentuk tablet dosis mg, salep dan shampo dosis %. Penggunaan
masing-masing bentuk sediaan ini tergantung pada jenis dan tempat penyakit yang diderita. Jika anda belum pernah
menggunakan ketoconazole sebelumnya, cobalah. Informasi lengkap tentang obat ketoconazole salep, cream, dan tablet,
beserta fungsi, efek samping, dan dosis penggunaan untuk mengobati panu dan gatal. tidak diperlukan lagi.
Konsultasikan kepada apoteker atau perusahaan pembuangan limbah lokal mengenai bagaimana cara aman membuang
produk Anda. Ketoconazole Cream Peringatan & Cara Penggunaan. Sebelum menggunakan obat ini, informasikan
dokter Anda tentang daftar obat Anda saat ini, produk toko (contoh, vitamin, suplemen herbal, dll.), alergi, penyakit
yang sudah ada, dan kondisi kesehatan saat ini (contoh, kehamilan, operasi yang akan datang, dll.). Eksim, kadas, alergi,
ruam kemerahan, dan gatal-gatal akibat biang keringat. Ketoconazole Cream. Klik pada gambar untuk memperbesar.
Zoom Out Cara Pakai. - Dioleskan sekali sehari pada daerah yang terinfeksi dan sekitarnya pada penderita kandidosis
kutis, tinea korporis, tinea kruris, tinea manus, tinea pedis dan Cara Pakai?: ?- Dioleskan sekali sehari pada da. Untuk
mencegah rebound effect pada pasien yang menggunakan kortikosteroid topikal jangka panjang, dianjurkan untuk
melanjutkan penggunaan kortikosteroid topikal bersamaan dengan ketoconazole topikal dan secara bertahap dosis
kortikosteroid topikal dapat diturunkan selama minggu sebelum dihentikan. Aug 19, - Ketoconazole (Krim 2%) Dosis
dan Cara Pemberian: Untuk mencegah rebound effect pada pasien yang menggunakan kortikosteroid topikal jangka
panjang, dianjurkan untuk melanjutkan penggunaan kortikosteroid topikal bersamaan dengan ketokonazol topikal dan
secara bertahap dosis steroid. Terbukti dari sekian banyak yang menggunakan Cream BL menunjukkan hasil yang
signifikan, dengan pemakaian yang teratur dapat membuat perubahan Aturan pakai Salep Gatal BL: Kurangnya
perhatian terhadap cara mandi benar dan praktis dapat berdampak buruk pada kulit dan organ tubh penting lainnya.
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