
ACNOSIL Krim 
 
 
KOMPOSISI 
Acnosil 0,025% tiap gram krim mengandung Tretinoin 0,25 mg 
Acnosil Forte    tiap gram krim mengandung Tretinoin 0,5 mg 
Acnosil 0,1%    tiap gram krim mengandung Tretinoin 1 mg 
 
CARA KERJA OBAT  
Mekanisme kerja Tretinoin belum diketahui secara tepat. Tretinoin secara topikal dapat mengurangi daya 
lekat sel-sel epitel folikel yang disertai pengurangan bentuk mikrokomedo. Tretinoin merangsang aktifitas 
mitosis dan mengganti sel epitel folikel dengan yang baru sehingga berakibat mendorong komedo. 
 
INDIKASI  
Untuk pengobatan topikal akne vulgaris, pengurangan komedo, papel dan postul. 
 
DOSIS  
Oleskan secukupnya, pelan-pelan dan tipis pada permukaan kulit yang diobati sekali sehari pada waktu 
akan tidur. Sebaiknya sebelum dioleskan kulit dibersihkan dulu dengan air hangat kuku dan sabun halus 
yang tidak menyebabkan iritasi. Umumnya hasil pengobatan sudah terlihat setelah 2-3 minggu, sedangkan 
hasil optimal dapat diharapkan setelah kira-kira 6-7 minggu. 
 
KONTRA INDIKASI  
- Hipersensitif terhadap Tretinoin 
- Peradangan kulit akut, eksim, terutama eksim akut dan rosacea. 

 
EFEK SAMPING  
- Kulit jadi merah, melepuh, oedema atau berkoreng. 

Bila efek samping ini terjadi, pengobatan harus dihentikan, sampai integritas kulit menjadi pulih kembali 
atau harus disesuaikan pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien. 

- Hiperpigmentasi sementara. 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN 
- Pada waktu penggunaan obat ini dianjurkan untuk menghindari atau seminimal mungkin kontak dengan 

sinar matahari. 
- Penggunaan obat yang berlebihan tidak menyebabkan perbaikan yang lebih cepat atau lebih baik tetapi 

dapat mengakibatkan kemerahan, pengelupasan, atau rasa tidak nyaman. 
- Tidak boleh mengenai mata, mulut, lubang hidung dan selaput lendir. 
- Keamanan penggunaan pada wanita hamil belum diketahui. 
- Kulit yang terbakar karena sinar matahari harus disembuhkan dulu sebelum diobati dengan tretinoin. 
- Selama pengobatan dengan tretinoin jangan menggunakan sabun mandi yang mengandung obat atau 

zat pengelupas atau zat pembersih kosmetik yang mengeringkan kulit atau bahan yang mengandung 
alkohol dengan kadar tinggi atau astringent. 

- Penggunaan topikal dapat menyebabkan eritema lokal dan pengelupasan kulit pada tempat yang 
dioleskan. Bila terjadi iritasi lokal berlebihan frekuensi pemakaian agar dikurangi, dihentikan sementara 
atau dihentikan sama sekali. 

 
INTERAKSI OBAT 
Dengan sediaan yang mengandung sulfur, resorcinol, asam salisilat dan benzoil peroksida meningkatkan 
efek samping. 
 
CARA PENYIMPANAN  
Simpan pada suhu dibawah 30 ºC. 
Masih dapat digunakan sampai 2 minggu setelah kemasan dibuka  
 
KEMASAN   
Acnosil 0,025%  Dus, 1 tube @ 10 gram   No.Reg. DKL 9907110529 A1 
Acnosil Forte      Dus, 1 tube @ 10 gram   No.Reg. DKL 9907110529 B1 
Acnosil 0,1%      Dus, 1 tube @ 10 gram   No.Reg. DKL 0807119329 A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 

     
PRODUKSI 

PT. FIRST MEDIPHARMA 
Sidoarjo - Indonesia 


