
BENZASIL 5 % 
 
 

KOMPOSISI :  

Tiap gram gel mengandung Benzoyl peroxide 50 mg 

 
INDIKASI : 

Pengobatan jerawat secara topikal 

 
CARA KERJA OBAT : 

Bekerja lokal pada kulit sebagai obat jerawat berdasarkan sifat yang dimiliki, yaitu menurunkan konsentrasi asam 

lemak bebas dalam sebum, bersifat anti mikroba terhadap propini bacterium acnes dan bersifat keratolitik. 

  
DOSIS DAN POSOLOGI : 

- Cucilah wajah hingga bersih. 

- Cobalah tes terhadap kulit. Oleskan gel ini dengan ujung jari pada bagian yang berjerawat selama 3 hari 

pertama. Bila tidak terjadi reaksi alergi atau gangguan lain, maka gunakan gel 1 – 2 kali sehari dengan cara 

mengoleskan gel tipis-tipis dan hati-hati pada tempat yang berjerawat dan sekitarnya. Hindarkan pemakaian 

yang berlebihan. 

- Bila terjadi kekeringan atau kulit yang terkelupas dosis dikurangi menjadi 1 kali sehari atau 2 hari sekali. 

  
EFEK SAMPING : 

- Dermatitis kontak alergi telah dilaporkan pada pengobatan dengan benzoyl peroxide secara topical 

- Iritasi local (sering kali terjadi reaksi hebat pada beberapa orang) 

 
KONTRA INDIKASI : 

Jangan dipakai oleh penderita yang diketahui peka terhadap benzoyl peroxide 

  
INTERAKSI OBAT : 

Dengan asam vitamin A 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 

- Hindari kontak dengan mata, pelupuk mata, bibir atau selaput lendir lainnya. Pada permukaan biasa mungkin 

akan timbul rasa panas pada penggunaan pertama dan kulit menjadi agak merah serta mengelupas dalam 

beberapa hari. Hal ini tidak berbahaya dan akan hilang dalam waktu satu atau dua hari bila obat dihentikan untuk 

sementara waktu. Sesudah reaksi hilang, pengobatan dapat dilanjutkan dengan mengurangi pemakaiannya. 

- Hati-hati pemberian pada wanita hamil dan menyusui. Keamanan pemakaian dan efektifitas pada anak-anak 

belum ditetapkan. 

- Jangan digunakan dengan kasa yang tertutup rapat (acclusive dressing), karena dapat merangsang timbulnya 

reaksi sensitisasi. 

- Bila terjadi pembengkakan, iritasi, kemerahan atau kekeringan yang berlebihan, hentikan pemakaian. 

- Bila gejalanya tidak berhenti hubungi dokter. 

- Benzoyl peroxide dapat memutihkan baju. Hati-hati dipakai pada leher dan daerah sensitive lainnya. Pada uji 

dengan menggunakan hewan percobaan dapat menimbulkan tumor kulit pada tikus. 

  
Hanya untuk pemakaian pada kulit. 

Simpan pada suhu di bawah 30
o
C. 

 

KEMASAN : 

Dus, 1 pot @ 10 gram   No. Reg. : DTL1007120528B1 
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Hanya untuk bagian luar badan 


