
BENCZEMA Cream 
 
 
KOMPOSISI : 
Tiap gram krim mengandung Betamethasone valerate yang setara dengan Betamethasone 1 mg. 
 
CARA KERJA OBAT : 
Betamethasone valerate merupakan suatu kortikosteroid topikal yang mempunyai sifat anti inflamasi, anti 
pruritik dan vasokonstriktif. 
 
INDIKASI : 
Untuk meringankan inflamasi dari dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid 
 
DOSIS : 
Dioleskan secara tipis dan merata pada bagian kulit yang meradang / sakit, dilakukan 2 atau 3 kali sehari 
atau sesuai dengan petunjuk dokter 
 
KONTRA INDIKASI : 
- TBC kulit 
- Penyakit kulit yang disebabkan oleh virus seperti : cacar, herpes zoster dan setelah vaksinasi 
- Infeksi yang disebabkan jamur 
- Rosacea, acne vulgaris 
- Dermatitis perioral, genital pruritus 
- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen diatas 

 
EFEK SAMPING : 
- Penggunaan kortikosteroid topikal dapat menyebabkan efek samping lokal seperti : kulit kering, 

gatal-gatal, rasa terbakar, iritasi, folikulitis, hipertrikosis, erupsi menyerupai acne, hipopigmentasi, 
dermatitis perioral, dermatitis alergi kontak. 

- Penggunaan bersama pembalut oklusif dapat meningkatkan insiden maserasi kulit, atrofi kulit, striae, 
miliaria dan infeksi sekunder. 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Hanya untuk penggunaan luar, tidak untuk mata 
- Penggunaan topikal steroid jangka waktu lama atau pengobatan pada daerah yang luas dapat 

terjadi absorbsi sistemik. 
- Pemakaian jangka waktu lama dan berkelanjutan dapat menyebabkan perubahan kulit yang atropik 
- Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau sensitisasi 
- Hindari penggunaan dalam jangka panjang terutama untuk anak-anak karena dapat menyebabkan 

supresi adrenal dan pertumbuhan terhambat.  
- Jangan digunakan pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun. 
- Penggunaan pada remaja dan pada daerah muka agar dibatasi selama 5 hari dan jangan 

menggunakan pembalut.  
- Absorpsi sistemik dari kortikosteroid akan meningkat bila digunakan bersama pembalut oklusif atau 

pada bagian yang ekstensif 
- Keamanan penggunaan pada wanita hamil belum diketahui dengan pasti 
- Agar ditetapkan penghentian pemberian obat atau penghentian pemberian ASI dengan 

mempertimbangkan  kepentingan pengobatan bagi ibu menyusui 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan di pada suhu di bawah 30 ˚C 
 
KEMASAN :  
Dus, Tube @ 5 gram      No. Reg. : DKL9907109829A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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