
TREQUINON CREAM 
 
KOMPOSISI :  

Tiap gram krim mengandung Hidroquinon 40 mg, Tretinoin 0,5 mg dan Fluocinolone acetonide 0,1 mg 

 

CARA KERJA OBAT : 

Mengandung Hidroquinon yang merupakan depigmenting agent dan dapat mengganggu satu atau lebih rangkaian 

jalur tyrosine-tyrosinase pada sintesis melanin. Tretinoin bekerja sebagai keratolitik. Fluocinolone acetonide 

merupakan golongan kortikosteroid yang bekerja sebagai anti-inflamasi. Mekanisme kerja bahan aktif yang 

terkandung dalam Trequinon cream untuk pengobatan melasma tidak diketahui. 

 

INDIKASI : 

Untuk pengobatan jangka pendek melasma. Trequinon cream tidak diindikasikan untuk pemeliharaan pengobatan 

melasma. Keamanan dan kemanjuran untuk pengobatan hiperpigmentasi selain melasma pada wajah belum 

diketahui. 

 

KONTRA INDIKASI : 

Untuk individu yang hipersensitif, alergi atau intoleransi terhadap komponen obat ini. 

 

EFEK SAMPING : 

- Iritasi lokal seperti kekeringan, kemerahan kulit, rasa terbakar, kulit terkelupas 

- Jika terjadi reaksi hipersensitif / iritasi kimia, pengobatan harus dihentikan 

 

PERINGATAN DAN PERHATIAN : 

- Tidak diindikasikan untuk pemeliharaan pengobatan melasma. Setelah hasil pengobatan tercapai dapat 

dilanjutkan dengan pengobatan lain sebab melasma dapat timbul kembali setelah penghentian pemakaian. 

- Paparan matahari harus dihindarkan, gunakan sunscreen dengan SPF 30 atau lebih, payung, topi dan ubahlah 

untuk tidak menggunakan bentuk hormon sebagai pil KB, bila metode hormon digunakan. 

- Mengandung hidroquinon yang dapat menyebabkan exogenous ochronosis, yaitu penggelapan kulit secara 

berangsur-angsur dan terapi harus cepat dihentikan. Umumnya hal ini terjadi pada kelompok kulit hitam, namun 

juga dapat terjadi pada kelompok Caucasians dan Hispanics. 

- Keamanan dan kemanjuran obat terhadap pasien dengan kulit tipe V dan VI belum dipelajari. 

- Keamanan pada wanita hamil dan menyusui belum ditetapkan. 

- Hindarkan paparan dengan sinar matahari atau cahaya ultraviolet. Pasien yang secara terus menerus terpapar 

sinar matahari atau bahan iritan pada lingkungan kerja atau karena kebiasaan harus lebih berhati-hati. Gunakan 

sunscreen dan pelindung seperti topi pada daerah yang diobati. Penggunaan sunscreen merupakan aspek 

penting dalam pengobatan melasma karena minimnya sinar matahari akan menghambat aktivitas melanocytic. 

- Cuaca yang ekstrim seperti panas atau dingin dapat mengiritasi pasien yang sedang diobati menggunakan 

Trequinon cream. Gunakan pelembab pada pagi hari setelah wajah dibersihkan karena efek obat dapat 

mengeringkan kulit. 

- Hindarkan pemakaian pada daerah mata, hidung, atau sudut mulut karena lapisan mukosa pada daerah 

tersebut lebih sensitif. Hentikan penggunaan obat jika terjadi iritasi lokal atau bertambah parah dan segera 

konsultasikan dengan dokter. 

- Penanganan khusus diperlukan untuk kondisi seperti allergic contact dermatitis, blistering, crusting, severe 

burning dan iritasi pada membran mukosa seperti mata, hidung dan mulut. 

- Karsinogenik, mutagenik dan gangguan kesuburan : 

a. Beberapa penelitian penggunaan hidroquinon pada hewan menunjukkan adanya efek karsinogenik, namun 

potensi karsinogenik pada manusia tidak diketahui 

b. Penelitian pada hailess albino mice mengindikasikan bahwa penggunaan tretinoin berpotensi menyebabkan 

tumor 

c. Penelitian mutagenic tidak dilakukan dengan kombinasi bahan aktif ini. Hasil penelitian yang dipublikasikan 

menunjukkan bahwa hidroquinon bersifat mutagen dan clastogen 

Kehamilan : efek teratogenik 

Mengandung tretinoin yang bersifat teratogen dan dapat menyebabkan kematian janin, gangguan pertumbuhan, 

cacat janin dan mempunyai potensi neurologist deficits. Tidak ada penelitian yang memadai pada wanita hamil. 



Hanya digunakan selama kehamilan jika keuntungan yang didapat lebih besar dibandingkan dengan resiko bagi 

janin. 

 

INTERAKSI OBAT : 

- Dengan sabun / cleanser yang bersifat abrasive, kosmetik yang mempunyai sifat mengeringkan, mengandung 
alkohol dan astringent tinggi 

- Kosmetik yang menimbulkan photosensitizing  
 

CARA PENYIMPANAN : 

Simpan pada suhu di bawah 30
o
C 

 

KEMASAN :  

Dus, Tube @ 10 gram    No. Reg. : DKL1107121029A1 

 

HARUS DENGAN RESEP DOKTER 

 

 

PRODUKSI 

PT. FIRST MEDIPHARMA 

Sidoarjo – Indonesia 


