
 

BENZASIL-CL GEL 
 

KOMPOSISI :  

Tiap gram gel mengandung: 

Benzoyl peroxide  50 mg 

Clindamycin phosphate  12 mg 

 

CARA KERJA OBAT : 

Benzoyl peroxide bekerja sebagai antibakteri pada pengobatan acne vulgaris. Benzoyl peroxide bersifat keratolitik 

dan mempunyai efek pengelupasan kulit. Clindamycin phosphate tidak aktif secara in vitro, tetapi in vivo akan cepat 

terhidrolisa menjadi clindamycin yang aktif. Clindamycin topikal bekerja dengan mengurangi konsentrasi asam 

lemak bebas pada kulit dan menekan pertumbuhan Propionibacterium acnes. 

 

INDIKASI : 

- Digunakan secara topikal untuk mengatasi acne vulgaris papula postula yang berat. 

- Tidak dibenarkan untuk digunakan pada acne yang ringan. 

 

DOSIS DAN POSOLOGI : 

- Cucilah wajah hingga bersih. 

- Tunggu 20 sampai 30 menit agar pengeringan sempurna (penggunaan obat pada kulit yang basah dapat 

menyebabkan iritasi pada kulit). 

- 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 laim, maka gunakan gel 1 kali sehari pada malam hari 

menjelang tidur dengan cara mengoleskan gel tipis-tipis dan hati-hati pada tempat yang berjerawat dan 

sekitarnya. Hindarkan pemakaian yang berlebihan. 

- Cucilah tangan setelah mengoleskan obat. 

 

KONTRA INDIKASI : 

- Penderita yang hipersensitif terhadap Benzoyl peroxide dan Clindamycin phosphate. 

- Pasien hamil dan menyusui. 

 

EFEK SAMPING : 

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

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

- Kekeringan kulit, pengelupasan kulit, rasa tegang atau terbakar pada kulit, kemerahan kulit.  

 

PERINGATAN DAN PERHATIAN : 

- Jangan gunakan obat lebih sering dari yang telah ditentukan. 

- Konsultasikan pada dokter bila tidak tampak adanya perbaikan setelah 4 minggu. 

- Jangan gunakan pada kulit yang merekah karena terpapar secara berlebihan oleh angin, terbakar sinar matahari 

atau pada luka terbuka. 

- Hanya untuk pemakaian luar, hindarkan kontak dengan mata, mulut dan hidung atau selaput lendir lainnya. 

- Pada pemakaian biasa mungkin akan timbul rasa panas pada penggunaan pertama dan kulit menjadi agak 

merah dan mengelupas setelah beberapa hari. Hal ini tidak berbahaya dan akan hilang dalam waktu satu atau 

dua hari bila pengobatan dihentikan untuk sementara waktu. Sesudah reaksi hilang pengobatan dapat 

dilanjutkan dengan mengurangi pemakaiannya. 

- Hentikan pemakaian apabila terjadi iritasi. Konsultasikan dengan dokter bila terjadi iritasi yang lebih parah. 

- Jangan gunakan obat di dekat panas, api atau ketika merokok. 

- Jangan menggunakan obat topikal lain pada daerah yang sama selama pemakaian. 

- Gunakan pelembab untuk mengurangi iritasi dan kekeringan kulit. 

- Keamanan pemakaian dan efektifitas pada anak-anak belum ditetapkan. 

- Jangan gunakan 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 sensitif lainnya. Pada uji 

dengan menggunakan hewan percobaan dapat menimbulkan tumor kulit pada tikus. 



 

INTERAKSI OBAT : 

- Dengan asam vitamin A 

- Dengan sabun atau kosmetik yang mengandung obat atau bersifat abrasive. 

- Cleanser atau preparat jerawat yang mengandung peeling agent seperti resorsinol, salicylic acid, sulfur. 

- Preparat topikal yang mengandung alkohol seperti after-shave lotion, astringent, perfumed toiletries, shaving 

cream atau lotion. 

- Kosmetik atau sabun yang mempunyai sifat mengeringkan. 

 

CARA PENYIMPANAN : 

Simpan pada suhu di bawah 30
o
C dan kering, dalam wadah tertutup baik. 

 

KEMASAN :  

Dus, Pot @  10 gram  No. Reg. : DKL 1007120328 A1 

 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 

 

 

 

 

PRODUKSI 

PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo – Indonesia 


