
 
 

GENTAMICIN SULFATE  Salep 
 
KOMPOSISI :  
Tiap gram salep mengandung Gentamicin sulfate yang setara dengan Gentamicin 1 mg 
 
CARA KERJA OBAT : 
Gentamicin merupakan antibiotika aminoglikosida dengan sifat bakterisidal terutama untuk basil aerobik gram 
negatif yang peka, gram positif yang peka hanya Staphylococcus aureus 

 
INDIKASI : 
Pengobatan topikal untuk infeksi kulit primer maupun sekunder karena bakteri yang rentan terhadap Gentamicin. 
Tidak untuk pencegahan karena untuk itu penyebab tidak diketahui dengan pasti. 
 
DOSIS : 
Oleskan secara tipis di permukaan kulit yang sakit tiga sampai empat kali sehari. Bagian yang sakit dapat ditutupi 
dengan pembalut tipis. Bila ada kerak (krusta) harus dihilangkan terlebih dahulu. Tukak statis terinfeksi memberi 
respon yang baik terhadap gentamicin salep dengan kompres gelatin. Pengobatan kulit sekitar tukak bersama 
dengan suatu kortikosteroid topikal membantu mengontrol inflamasi. 
 
KONTRA INDIKASI : 
Penderita yang hipersensitifitas terhadap gentamicin dan komponen obat, infeksi virus dan jamur. 

 
EFEK SAMPING : 

- Pemakaian gentamicin topikal menyebabkan iritasi sementara (eritema & pruritus) 
- Kemungkinan fotosensitisasi pada beberapa pasien namun tidak dapat diungkapkan kembali dengan 

pemakaian kembali gentamicin diikuti dengan pemajanan terhadap radiasi ultraviolet 
- Dapat menimbulkan iritasi ringan dan alergi seperti rash. 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN : 

- Hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau sensitisasi. 
- Dapat terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari organisme yang tidak rentan, begitu terjadi super infeksi, 

hentikan pengobatan dan mulailah dengan terapi yang sesuai. 
- Tidak untuk pemakaian mata. 

 
INTERAKSI OBAT 
Dapat terjadi alergi silang antar aminoglikosida 
 
OVERDOSIS 
Gejala: 
Kelebihan dosis tunggal Gentamicin tidak menyebabkan gejala apa-apa. Pemakaian jangka panjang dalam jumlah 
besar dari Gentamicin topikal dapat menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan dari lesi oleh jamur atau bakteri 
yang tidak rentan. 
Pengobatan: 
Bila terjadi pertumbuhan yang berlebihan diindikasikan terapi dengan antifungal atau antibakteri yang sesuai. 
 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC 
 
KEMASAN :  
Dus, tube @ 5 g     No. Reg. : GKL1007119730A1 
 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
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