
KANAZOL Cream 
 
KOMPOSISI :  
Tiap gram krim mengandung Ketoconazole 20 mg 
  
CARA KERJA OBAT : 
Ketoconazole adalah suatu derivate imidazole-dioxolan sintetis yang memiliki aktifitas antimikotik yang poten 
terhadarp dermatovit, ragi. Misalnya Tricophyton Sp, Epidermophyton floccosum, Pityrosporum Sp, Candida Sp. 
Ketoconazole bekerja dengan menghambat “cytochrome P 450” jamur, dengan mengganggu sintesa ergosterol yang 
merupakan komponen penting dari membran sel jamur. 

  
INDIKASI : 
Diindikasikan untuk penggunaan topikal pada pengobatan infeksi dermatofit pada kulit seperti : Tinea korporis, Tinea 
kruris, Tinea manus dan Tinea pedis yang disebabkan oleh Trycophyton rubrum, Trycophyton mentagrophytes, 
Microsporum canis dan Epidermophyton flocosum, juga pengobatan pada kandidosis kutis dan tinea (pityriasis) 
versikolor. 
  
DOSIS : 
- Dioleskan sekali sehari pada daerah yang terinfeksi dan sekitarnya pada penderita kandidosis kutis, kantinea 

korporis, kantinea kruris, kantinea manus pedis dan tinea (pityriasis) versikolor. 
- Pada penderita dermatitis seboroik sekali atau dua kali sehari. 
- Pengobatan harus dilanjutkan untuk beberapa waktu, sedikitnya sampai beberapa hari setelah gejala-gejala hilang. 
- Diagnosa harus dipertimbangkan kembali jika tidak ada perbaikan klim setelah 4 minggu pengobatan. 

Lama pengobatan : 
- Tinea versikolor  : 2 – 3 minggu 
- Infeksi ragi   : 2 – 3 minggu 
- Tinea kruris   : 2 – 4 minggu 
- Tinea korporis  : 3 – 4 minggu 
- Tinea pedis   : 4 – 6 minggu 
- Dermatitis seboroik  : 2 – 4 minggu 
- Terapi penunjang dermatitis seboroik : oleskan 1 atau 2 kali seminggu 
 
KONTRA INDIKASI : 
- Hipersensitif terhadap ketoconazole atau salah satu komponen obat ini 
- Wanita hamil 
- Anak dibawah 2 tahun 

 
EFEK SAMPING : 
- Sedikit rasa iritasi dan rasa panas 
- Alergi kulit lokal dermatitis kontak karena ketoconazole atau salah satu komponen obat seperti natrium sulfit atau 

propilen glikol (jarang) 
 

PERINGATAN DAN PERHATIAN : 
- Hindarkan kontak dengan mata, bila hal ini terjadi bilas mata dengan air. 
- Untuk mencegah “rebound effect” pada pasien yang menggunakan topical kortikosteroid jangka panjang, 

dianjurkan untuk melanjutkan penggunaan topical kortikosteroid bersamaan dengan ketoconazole topikal  dan 
secara bertahap dosis steroid diturunkan selama 2 – 3 minggu sebelum menghentikannya. 

- Hati – hati penggunaan pada wanita hamil dan menyusui. 
- Keamanan dan efektifitas penggunaan pada anak-anak belum diketahui. 

 
CARA PENYIMPANAN : 
Simpan pada suhu dibawah 30 

o
C 

Masih dapat digunakan sampai 2 minggu setelah kemasan dibuka 
 
KEMASAN :  
Dus, 1 tube  @ 5 gram krim        No. Reg. DTL0307114529A1 
Dus, 1 tube  @ 15 gram krim       No. Reg. DTL0307114529A1 
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