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Penggunaan dosis ketoconazole lebih dari mg perhari secara oral akan meningkatkan resiko supresi hormon kelenjar
anak ginjal. Di tempat tertentu masih sering digunakan ketoconazole karena lebih murah dan mudah didapat.
Ketoconazole berbentuk krim, sampo dan tablet minum. Umumnya digunakan sediaan topikal dahulu sebelum
menggunakan sedian oral dikarenakan adanya efek samping pada fungsi hati. Dalam penelitian dibuktikan bahwa jamur
jenis C. Pada preparat sampo, dapat digunakan untuk kulit kepala dan umumnya gejala membaik dalam 2 4 minggu.
Newsletter Subscribe to our email newsletter. Penggunaan ketoconazole krim harus hingga infeksi tuntas karena
penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kekambuhan. Obat jenis ini menghambat pertumbuhan jamur dengan
menghambat enzim pertumbuhan pada jamur. Saat ini ketoconazole telah banyak digantikan dengan itraconazole karena
efek supresi hormonnya lebih rendah. Untuk yang berbentuk krim dapat dioleskan secara tipis dan merata pada lesi kulit.
Hal yang perlu diingat pada penggunaan sampo ketoconazole adalah harus dipastikan tidak adanya luka pada tempat
pemberian ketoconazole. Ketoconazole merupakan obat anti jamur yang termasuk golongan azole. Efek samping yang
mungkin terjadi bervariasi dari rasa melayang hingga pingsan , kesemutan, mual, muntah, demam , hilangnya nafsu
makan, depresi , nyeri kepala. Pemakaian ketoconazole ditemukan dapat menyebabkan gangguan hati dan dapat
menyebabkan gangguan irama jantung bila digabung dengan obat obatan tertentu.Info obat nizoral cream:
dosis,indikasi,efek samping,efek terhadap kehamilan dan menyusui dilengkapi link obat dengan nama generik yang
sama. Info obat nizoral: dosis,indikasi,efek samping,efek terhadap kehamilan dan menyusui dilengkapi link obat dengan
nama generik yang sama. Ketoconazole adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit. Misalnya
kurap pada kaki, badan, atau lipat paha, panu, dermatitis seboroik, serta ketombe. Obat unahistoriafantastica.comt?:
?Menangani infeksi jamur; Mengatasi. Nizoral. Indikasi: Krem Nizoral diindikasikan untuk pengobatan topikal pada
pengobatan infeksi dermatofit pada kulit seperti: Tinea korporis, Tinea kruris, Tinea manus, dan Tinea pedis yang
disebabkan oleh Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis dan Epidermophiton
floccosum, juga. Oct 15, - Mengetahui Harga, Indikasi, Kegunaan, Dosis, Efek Samping Nizoral Untuk Panu Bagi
Dewasa, Anak Dan Ibu Hamil Itulah tips aturan pakai nizoral bila anda sedang hamil atau menyusui sebaiknya gunakan
yang salep saja karena nizoral mengandung zat ketoconazole maka tidak boleh diberikan. Ketoconazole merupakan obat
anti jamur yang mempunyai spektrum antimikotik yang efektif terhadap dermatofit dan ragi. Obat ini biasa digunakan
dalam beberapa jenis obat seperti Nizoral dan Mycoral. Artikel kali ini akan memberikan penjelasan mengenai
ketoconazole itu obat apa secara lebih rinci. May 18, - Definisi Obat Ketoconazole adalah obat antijamur sintetis yang
digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Ketoconazole digunakan untuk. Nizoral mengandung
ketokonazol. Ketokonazol digunakan untuk mengobati infeksi jamur yang serius. Penyakit jamur serius, antara lain
seperti kandidiasis (thrush, oral thrush), blastomycosis (penyakit Gilchrist), coccidioidomycosis, histoplasmosis,
chromoblastomycosis (chromomycosis), atau paracoccidioidomycosis. Ketoconazole merupakan sebuah salep untuk
mengatasi gatal yang sangat ampuh. Selain dapat menjadi salep gatal selangkangan, Ketoconazole juga dapat membantu
mengatasi masalah infeksi jamur pada kulit, tinea corporis, tinea kruris, tinea pedis, kandidiatis kutis dan tinea
versicolor. Ketoconazole di apotek hadir. Ketoconazole krim diindikasikan untuk pengobatan topikal pada pengobatan
infeksi dermatofita pada kulit seperti: Salep New As Tar Cream Dimana kandungan Tee Tree Oil nya dapat bekerja
sebagai antibakteri dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada kulit, yang diharapkan dapat
membantu Komposisi?: ?Tiap gram krim mengandung: Keto.
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