
SKINESSE HQ Krim 
 
KOMPOSISI 
Tiap gram Skinesse HQ 2 % krim mengandung 20 mg Hidrokuinon 
Tiap gram Skinesse HQ 4 % krim mengandung 40 mg Hidrokuinon 
Tiap gram Skinesse HQ 5 % krim mengandung 50 mg Hidrokuinon 
 
CARA KERJA OBAT  
Hidrokuinon bekerja dengan cara menghambat oksidasi Tirosinase 3(3,4 dihydrophenyl) alanine (dopa) dan menekan 
proses metabolisme melanosit. 
 

INDIKASI  
Untuk mengatasi hiperpigmentasi dari “age spots”, bintik hitam dan noda hitam yang dapat timbul sebagai akibat 
pemakaian pil anti hamil. 
 

DOSIS  
Oleskan krim pada kulit yang mengalami hiperpigmentasi. Gunakan 1-2 x sehari setelah kulit dibersihkan terlebih dahulu 
dengan lotion pembersih. Waktu siang hari pakailah krim penolak sinar matahari (sunblock cream) pada tempat yang 
sedang diobati karena sinar matahari akan menghilangkan khasiat dari Hidrokuinon untuk mencegah repigmentasi. 
Depigmentasi biasanya berlangsung selama 2-6 bulan mengikuti penghentian pemakaian Hidrokuinon. Penggunaan 
Hidrokuinon harus dihentikan jika tidak ada perbaikan setelah 2 minggu pemakaian. Kurangi frekuensi penggunaan bila 
noda telah hilang. 
 

KONTRA INDIKASI  
Penderita dengan riwayat kepekaan yang berlebihan terhadap Hidrokuinon. 
 

EFEK SAMPING  
- Apabila terjadi kemerahan atau gatal-gatal pada kulit yang diobati maka hentikan pemakaian. 
- Iritasi ringan dan sensitisasi (meliputi : kulit terasa panas, dermatitis alergik, stinging sering ditemukan pada 

penggunaan SKINESSE HQ 4% disbanding 2%. 
- Toksisitas akut : pemberian Hidrokuinon dosis tunggal 5-12 g dapat menimbulkan gejala overdosis fenol (berupa 

tremor, seizure dan anemia hemolitik). 
- Hidrokuinon juga dapat menyebabkan kelainan pada gunjal (nefropati), kanker darah (leukemia) dan kanker sel hati 

(hepatoselular adenoma). 
- Penggunaan sediaan hidrokuinon 5% dalam jangka panjang (> 8 tahun) dapat menyebabkan ochronosis dan 

colloid milium. 
- Onchoronosia biasanya terlihat jelas setelah penggunaan hidrokuinon selama 6 bulan dan pernah dilaporkan 

adanya kemungkinan tidak dapat kembali. 
 
PERINGATAN DAN PERHATIAN 
- Jangan digunakan pada anak-anak dibawah umur 12 tahun. 
- Tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui. 
- Pakailah terus-menerus krim penolak sinar matahari (sunblock cream) setiap hari waktu pagi/siang hari untuk 

mencegah kulit yang telah sembuh menjadi hitam kembali. 
- Gunakan hanya pada daerah kulit yang mengalami hiperpigmentasi (pada tempat-tempat yang terbatas). 
- Selama penggunaan obat ini tidak boleh terpapar sinar matahari langsung. 
- Hindari penggunaan disekitar mata, mulut atau membran mukosa lainnya. 
- Jangan digunakan pada kulit dengan luka terbuka serta kulit yang sensitif.  
- Bila terjadi iritasi, hentikan segera penggunaan. 
- Produk akan berubah warna bila terpapar sinar terang serta suhu yang panas. 
- Tidak dianjurkan penggunaan Hidrokuinon jika terjadi reaksi hipersensitifitas berupa gatal, pembentukan fesikel 

(gelembung), respon inflamasi yang berlebihan (dalam 24 jam). 
- Keamanan penggunaan pada pasien lanjut usia belum diketahui. 
 

INTERAKSI OBAT 
Penggunaan bersamaan dengan produk peroksida dapat menimbulkan noda hitam yang tidak permanen pada area 
yang diterapi. 
 

CARA PENYIMPANAN  
Simpan pada suhu di bawah 30 ºC.  
 

KEMASAN   
Dus, Tube @ 10 gram krim 2 %   No.Reg. DKL 0807118529 A1 
Dus, Tube @ 10 gram krim 4 %   No.Reg. DKL 0807118529 B1 
Dus, Tube @ 10 gram krim 5 %   No.Reg. DKL 0807118529 C1 
 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUKSI 
PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo - Indonesia 


