
FLUCIDERLON ACETONIDE  Cream 
 

KOMPOSISI 

Tiap gram krim mengandung Fluocinolone acetonide 0,25 mg 

 

INDIKASI 

Untuk meringankan manifestasi inflamasi dan pruritis pada dermatosis yang responsif terhadap kortikosteroid 

 

CARA KERJA OBAT 

Fluocinolone acetonide merupakan steroid antiinflamasi sintetik mempunyai efek anti inflamasi, anti pruritik dan anti 

alergi. 

Mekanisme kerjanya berhubungan dengan vasokonstriksi dan penekanan permeabilitas membran dan pelepasan 

mediator inflamasi. 

 

DOSIS DAN POSOLOGI 

Oleskan tipis di tempat yang sakit 2 – 4 kali sehari 

 

EFEK SAMPING 

Dapat timbul rasa seperti terbakar, gatal, iritasi, kekeringan pada kulit, infeksi sekunder, folikulitis, hipertrikosis, 

hipopigmentasi, dermatitis kontak, maserasi kulit, atropi kulit, striae dan miliaria 

 

KONTRA INDIKASI 

- Hipersensitif terhadap komponen obat ini 

- Infeksi primer pada kulit karena bakteri, fungi atau virus 

- Rosacea, acne, peri-oral dermatitis, kemerahan karena pembalut, anogenital pruritus 

- Anak dibawah 2 tahun 

 

PERINGATAN DAN PERHATIAN 

- Bila timbul iritasi, pemakaian harus dihentikan 

- Pada kasus infeksi, harus dikombinasikan dengan preparat antibakteri atau antijamur 

- Obat ini bukan untuk mata 

- Hindari kontak dengan mata, jika terjadi kontak dengan mata dan timbul iritasi yang berat, segera bilas dengan 

air dalam jumlah yang banyak 

- Absorbsi sistemik dari kortikosteroid topikal dapat menyebabkan HPA (Hypothalamic Pituitary Adrenal) secara 

reversibel, penekanan terhadap sendi-sendi, manifestasi cushing’s syndrome, hyperglycaemia dan glucosuria 

pada beberapa pasien 

- Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan superinfeksi 

- Jangan membalut, menutup ataupun membungkus area kulit yang diobati kecuali atas petunjuk dokter. 

Pembalut jangan digunakan untuk anak atau wajah 

- Penderita sebaiknya memberi keterangan lengkap atas reaksi efek samping yang timbul terutama akibat dari 

pembalut 

- Hati-hati penggunaan kortikosteroid topikal pada ibu menyusui dan wanita hamil. 

   

OVERDOSIS 

Penggunaan berlebihan kortikosteroid dapat menyebabkan absorbsi dalam jumlah cukup besar yang dapat 

menghasilkan efek sistemik (lihat Peringatan dan Perhatian) 

 

Hanya untuk pemakaian pada kulit 

CARA PENYIMPANAN  

Simpan pada suhu di bawah 30
o
C  

 

KEMASAN 

Dus, pot @ 10 gram   No. Reg. : DKL1007120729A1 

Dus, tube @ 10 gram   No. Reg. : DKL1007120729A2 

 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 

 

PRODUKSI 

PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo – Indonesia 


