
Di Indonesia, ketokonazol terdiri dari          
sediaan oral (tablet) dan topikal (krim, 
shampoo).  
Ketokonazol oral diindikasikan untuk pen-
gobatan infeksi jamur  sistemik 
(mempengaruhi bagian dalam tubuh secara 
umum). Obat ini tidak digunakan untuk 
mengobati infeksi jamur pada kulit, kuku, 
atau kepala.  
Ketokonazol topikal diindikasikan untuk 
mengobati infeksi di kulit, ketombe, dan 
dermatitis seboroik yaitu penyakit kulit yang 
biasanya menjangkiti kulit kepala dan area 
tubuh yang berminyak seperti punggung, 
wajah serta dada bagian atas. 
 

Sebelum menggunakan ketokonazol 
beritahu dokter dan apoteker jika anda      
sedang menyusui, pernah mengalami        
masalah pada liver/hati, dan reaksi alergi 
dengan tanda seperti ruam, gatal-gatal,      
sesak napas, nafas berbunyi, batuk, pem-
bengkakan wajah, bibir, lidah, tenggorokan  
atau tanda-tanda lain. Beritahu ke dokter 
atau apoteker terkait obat, produk herbal, 
vitamin, suplemen yang sedang Anda       
konsumsi. 

Apa itu Ketokonazol ? 

 

 Ketokonazol oral (tablet) dapat digunakan 
setiap  24 jam (1 kali sehari) untuk dosis 
200-400mg,        bersamaan atau tanpa 
makanan (1 jam sebelum atau 2 jam 
setelah makan). 

 Hindari minum antasida dalam waktu 1 
jam sebelum atau 2 jam sesudah minum 
ketokonazol. 

 Tetap minum ketokonazol dan beritahu 
dokter atau apoteker meskipun Anda            
sudah merasa membaik. 

 Sebaiknya gunakan ketokonazol pada 
waktu yang sama setiap harinya dan   un-
tuk meningkatkan manfaatnya maka hin-
dari melewatkan dosis (lupa minum).  

 Bila lupa minum ketokonazol, segera 
minum ketokonazol yang terlupakan ketika 
ingat. Tetapi jika waktunya mendekati 
dosis berikutnya, lewati dosis tersebut, 
kemudian lanjutkan menggunakan obat 
sesuai jadwal berikutnya. JANGAN minum 
dua dosis sekaligus. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila ada 
yang tidak dimengerti. 

 
 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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 Untuk sediaan krim, gunakan     han-
ya pada kulit bukan pada mulut, 
hidung atau mata.  

 Cuci tangan dengan sabun sebelum 
dan sesudah mengoleskan krim Ke-
tokonazol. Oleskan secara tipis pada 
kulit yang terinfeksi. 

 Untuk penggunaan topikal shampoo, 
gunakan hanya pada kulit kepala dan 
rambut saja. Basahi kepala dan 
gosokkan busa yang terbentuk secara 
merata  ke seluruh bagian kepala dan 
rambut. Tunggu sekitar 5 menit. 
Kemudian bilas dengan air hingga 
bersih lalu dilap kering. 

 Efek samping berat (1-10%) : Mual 
muntah, nyeri perut (untuk sediaan 
tablet). Iritasi parah, gatal, rasa me-
nyengat / terbakar (untuk        sediaan 
krim). Kulit kering, rambut rontok, 
iritasi (untuk sediaan shampoo). 

 Efek samping ringan (< 1 %) : pusing / 
sakit kepala, diare (untuk sediaan tab-
let). Nyeri, iritasi kulit, sensasi rasa ter-
bakar (untuk sediaan krim).  Rambut 
rontok, iritasi kulit kepala, kulit kering 
(untuk sediaan shampoo). 

 

Apa efek samping dari 
Ketokonazol ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan obat pada suhu ruang (<30oC) di 
tempat yang sejuk dan kering. Penyimpanan 
dapat di kotak / lemari obat atau jika tidak 
tersedia dapat disimpan di dalam toples 
bekas yang kosong, bersih dan kering 

Apabila terjadi reaksi alergi / efek samping, 
segera hubungi dokter atau apoteker. 

Ketokonazol oral dapat 
berinteraksi (serius) dengan :  
* Alprazolam, Midazolam * Hidrokortison 
* Antasida  * Diazepam 
* Warfarin  * Sildenafil 
* Ranitidin, Loratadin * Epinefrin 
* Amitriptilin * Ergotamin 
* Itrakonazol * Eritromisin, Rifampisin 
* Atorvastatin * Estradiol 
* Budesonid  * Fentanil, Teofilin 
* Nikardipin, Verapamil, Diltiazem  
* Deksametason * Omeprazol, Pantoprazol 
* Metilprednisolon * Lansoprazol 
* Nevirapin, Lopinavir  *Moksifloksasin 
Bila menggunakan bersamaan, konsultasikan 
dengan dokter. 
.  
 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Ketokonazol ? 

Interaksi Ketokonazol 
dengan 
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Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker di Apotek, 
jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan. 
 

Segera ke Dokter/Puskesmas /Rumah Sakit, 
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari.  

Cara mendapatkan Ketokonazol, 
Hubungi dan Konsultasikan dengan dokter 

atau apoteker 
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