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Ketoconazole umumnya digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit badan, pada lipatan kulit, pada kaki, untuk
mengatasi panu, dan juga sering dipakai untuk mengatasi ketombe. Penggunaan ketoconazole krim harus hingga infeksi
tuntas karena penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kekambuhan. Ketoconazole berbentuk krim, sampo dan
tablet minum. Di tempat tertentu masih sering digunakan ketoconazole karena lebih murah dan mudah didapat.
Penggunaan dosis ketoconazole lebih dari mg perhari secara oral akan meningkatkan resiko supresi hormon kelenjar
anak ginjal. Pemakaian ketoconazole ditemukan dapat menyebabkan gangguan hati dan dapat menyebabkan gangguan
irama jantung bila digabung dengan obat obatan tertentu. Umumnya digunakan sediaan topikal dahulu sebelum
menggunakan sedian oral dikarenakan adanya efek samping pada fungsi hati. Obat golongan azole ini umumnya dipakai
untuk mengatasi infeksi jamur C. Daftar isi Indikasi dan kontraindikasi Efek samping Dosis. Efek samping yang
mungkin terjadi bervariasi dari rasa melayang hingga pingsan , kesemutan, mual, muntah, demam , hilangnya nafsu
makan, depresi , nyeri kepala. Obat jenis ini menghambat pertumbuhan jamur dengan menghambat enzim pertumbuhan
pada jamur. Dalam penelitian dibuktikan bahwa jamur jenis C.Ketoconazole adalah obat yang digunakan untuk
mengatasi infeksi jamur pada kulit. Misalnya kurap pada kaki, badan, atau lipat paha, panu, dermatitis seboroik, serta
ketombe. Obat rubeninorchids.comt?: ?Menangani infeksi jamur; Mengatasi. Ketoconazole merupakan obat anti jamur
yang mempunyai spektrum antimikotik yang efektif terhadap dermatofit dan ragi. Obat ini biasa digunakan dalam
bebera. Krim KOMPOSISI:: Setiap gram krim mengandung: Ketoconazole 20 mg INDIKASI:: Untuk pengobatan
topikal infeksi dermatophyte pada kulit seperti tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis yang disebabkan oleh
Trichopyton mentagrophytes, Microsporum canis dan Epidermophyton floccosum. Dapat juga. Harga tersebut tidak
mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. KETOCONAZOLE KRIM 15GRM [2%]
Q Cream Komposisi: Tiap gram krim mengandung Ketoconazole 20 mg. Farmakologi Ketoconazole adalah suatu
derivat imidazole-dioxolane sintetis yang memiliki aktifitas. Berikut ini adalah informasi lengkap nizoral cream yang
disertai tautan merk-merk obat lain dengan nama generik yang sama. pabrik. Janssen cilag. golongan. Harus dengan
resep dokter. kemasan. nizoral cream dipasarkan dengan kemasan sebagai berikut: Tube cream 5 gram; Tube cream 15
gram. kandungan. Aug 24, - Ketoconazole merupakan suatu obat anti jamur yang digunakan untuk mengatasi infeksi
jamur terutama pada kulit, saluran cerna dan saluran kemih. Ketoconazole Cream diindikasikan untuk perawatan infeksi
jamur, infeksi ragi kulit dan kondisi lainnya. Ketoconazole Cream mengandung komposisi aktif berikut: Ketoconazole.
May 18, - Definisi Obat Ketoconazole adalah obat antijamur sintetis yang digunakan untuk melawan infeksi yang
disebabkan oleh jamur. Ketoconazole digunakan untuk. Menghambat sintesis ergosterol yang merupakan komponen
vital dalam membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Indikasi: Pengobatan topikal infeksi
dermatofit di kulit: Tinea korporis, tinea kruris, tinea manus dan tinea pedis yang disebabkan oleh trichophyton
rubrum,. trichophyton. Eksim, kadas, alergi, ruam kemerahan, dan gatal-gatal akibat biang keringat. Ketoconazole
Cream. Klik pada gambar untuk memperbesar. Zoom Out . Dimana kandungan Tee Tree Oil nya dapat bekerja sebagai
antibakteri dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit, yang diharapkan dapat Komposisi?:
?Tiap gram krim mengandung: Keto.
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