
 Triamcinolon merupakan kortikosteroid top-
ical poten yang digunakan untuk mengatasi  
gatal, bengkak, atau infeksi karena bebera-
pa penyakit seperti eczema atau dermatitis, 
infeksi mata dan rheumatoid artritis 
(rematik) 

 Triamcinolon tidak dapat digunakan untuk 
mengatasi jamur. 

 
 

Sebelum menggunakan Triamcinolon, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi terhadap: 

 Triamcinolon 
 Sedang hamil atau menyusui 
 Tidak digunakan pada pasien yang habis 

melakukan vaksin 
 Salisilat 
 Riwayat penyakit ulcer 
 Penggunaan obat syaraf dan teofilin. 

 
Triamcinolon tersedia dalam bentuk tablet 
dengan kekuatan 4 mg, injeksi dengan 
kekuatan 5-40 mg/ml, orabase dental paste 
0,1%, salep 0,1% dan 0,5%. 

Apa itu Triamcinolon? 

 

 Sediaan Triamcinolon berupa cairan in-
jeksi yang dilarutkan dalam pelarut yang 
sesuai dan diberikan secara suntikan 
melalui darah. 

 Gunakan Triamcinolon sesuai petunjuk 
aturan pakai yang tepat dan benar. 

 Tablet per oral digunakan  hingga 4 kali 
sehari, namun dosis dapat berubah dis-
esuaikan dengan kondisi pasien 
(konsultasikan dengan dokter). Tablet per 
oral diminum menggunakan air putih.  

 Bila pasien lupa mengkonsumsi tablet tri-
amcinolon segera minum ketika ingat, na-
mun tidak perlu diminum jika telah men-
dekati jadwal minum berikutnya. 

 Orabase paste sebaiknya digunakan sebe-
lum tidur, dioleskan tipis pada area mulut 
yang sakit. 

 Triamcinolon krim dioleskan pada kulit 
secara tipis 2-3 kali sehari, sebelum 
menggunakan pastikan tangan pasien te-
lah cuci tangan. Hindari kontak dengan 
mata. 

 

Bagaimana cara penggunaan Tri-
amcinolon yang aman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAMCINOLON 

Perhatian :  

Bentuk Sediaan 
 

INSTALASI FARMASI 
INSTALASI PROMOSI KESEHATAN 

RUMAH SAKIT (PKRS) 

RSUD Dr. SOETOMO - SURABAYA 

2022 

L/102.6.4.24/208 



Triamcinolon dapat menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila gejala  
yang berat seperti: 
 Bengkak, nyeri pada lokasi penyuntikan 

atau pada organ tubuh yang lain 
 Susah bernafas 
 Jantung berdetak cepat atau lambat 
 Nyeri otot 
 Sakit kepala 
 Kejang  
 
Triamcinolon dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seperti: 
 Perubahan nafsu makan 
 Jerawat pada wajah 
 Nyeri pada perut 
 Mual, muntah 
 
Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  

Apa efek samping dari 
Triamcinolon? 

  

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak dan 
hewan peliharaan.   Simpan Serbuk injeksi 
disimpan di suhu 20-25oC.   
 

 
 

 

Triamcinolon dapat berinteraksi dengan  
-Vaksin BCG 
-Antibiotik klaritromisin dan eritromisin  
-Ketokonazol,atau obat yang diindikasikan 
menagatasi infeksi karena fungi/jamur 
Bila menggunakan bersamaan 
konsultasikan dengan dokter. 

 
 
 
 

Cara mendapatkan Triamcinolon 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat Menyimpan 
dan Membuang Triamcinolon? 

Interaksi Triamcinolon dengan 
obat lain 
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Hubungi apoteker/ Asisten Apoteker 
di Apotek, jika ada pertanyaan tentang 

obat yang digunakan. 
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