
 

TREMACORT CREAM 
 

KOMPOSISI 

Tiap gram krim mengandung Triamcinolone acetonide 1 mg 

 
CARA KERJA OBAT 

Triamcinolone acetonide biasanya digunakan secara topikal untuk berbagai macam penyakit kulit dan efektif 

sebagai anti inflamasi, anti pruritik dan vasokonstriksi.  

 
INDIKASI 

Tremacort diindikasikan untuk pengobatan tambahan dan untuk penyembuhan sementara pada gejala yang 

berhubungan dengan luka inflamasi oral dan luka bernanah akibat dari trauma. 

 
DOSIS 

Oleskan pada membran mukosa oral, 2 – 3 kali sehari, sesudah makan dan sebelum tidur. Bila dalam 7 hari tidak 

terdapat perbaikan yang bermakna dan regenerasi jaringan oral, etiologi dari lesi harus diinvestigasi lebih lanjut 

 
KONTRA INDIKASI 

- Tuberkulosis kulit 

- Infeksi jamur, virus (termasuk herpes simplex dan varicella) serta bakteri pada daerah mulut dan tenggorokan, 

bila tidak disertai terapi antiinfeksi yang sesuai 

- Penderita yang hipersensitif terhadap komponen obat  

 
EFEK SAMPING 

Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping seperti yang terjadi pada penggunaan 

steroid secara sistemik seperti supresi adrenal, perubahan metabolism glukosa, katabolisme protein, aktivasi ulkus 

peptikum dan lain-lain. Efek samping ini biasanya bersifat reversibel dan akan hilang bila penggunaan dihentikan. 

 
PERINGATAN DAN PERHATIAN 

- Dapat terjadi supresi adrenal pada penggunaan jangka panjang atau dengan penggunaan 

perban/plester/dibalut. Efek ini biasanya terjadi pada bayi atau anak-anak sehingga interval penggunaan harus 

dibatasi sampai 5 hari 

- Penggunaan jangka panjang serta pada daerah yang luas dapat menyebabkan pertumbuhan dari 

mikroorganisme 

- Hati-hati penggunaan pada wanita hamil. Penggunaan pada wanita hamil (terutama pada awal kehamilan) 

hanya diberikan jika manfaat terapetik lebih besar dibandingkan kemungkinan resiko yang akan terjadi. 

   
OVERDOSIS 

Kortikosteroid topikal dapat diabsorbsi dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan efek sistemik. Jika tertelan, 

pasien harus diawasi dan diobati berdasarkan gejala yang timbul  

 
CARA PENYIMPANAN 

Simpan pada suhu di bawah 30
o
C. 

Baik digunakan sampai 2 minggu setelah kemasan dibuka.  

 
KEMASAN 

Dus, tube  @ 5 gram krim      No. Reg. : DKL0807118629A1 

Dus, tube @ 10 gram krim      No. Reg. : DKL0807118629A1 

 
HARUS DENGAN RESEP DOKTER 

 

 

 

PRODUKSI 

PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo – Indonesia 


