
 

Ada beberapa jenis obat antijamur 

yang bisa diberikan untuk mengatasi 

infeksi jamur pada tinea corporis,     

yaitu: 

• Clotrimazole 

• Miconazole 

• Econazole 

• Ketoconazole 

• Terbinafine 

Jika tidak ditangani, tinea corporis 

dapat meluas ke bagian tubuh yang 

lain dan dapat menyebabkan        

komplikasi berupa: 

• Infeksi sekunder pada kulit 

• Abses 

• Peradangan pada folikel rambut 

(folikulitis) 
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• Cucilah pakaian, handuk, serta seprai 

secara rutin. 

• Kenakan pakaian yang tidak sempit 

atau longgar. 

• Hindari untuk menggaruk bagian kulit 

yang terinfeksi jamur. 

• Bersihkan bagian kulit yang terinfeksi 

setiap hari dan keringkan seluruhnya. 

• Mengganti pakaian dalam dan kaus 

kaki setiap hari. 

• Pastikan hewan peliharaan yang    

dimiliki diperiksa secara rutin ke    

dokter hewan, terutama jika diduga           

terinfeksi jamur. 

• Jangan meminjamkan sisir, sikat 

kepala, atau topi kepada orang lain. 

• Cucilah tangan setelah kontak fisik 

dengan binatang 

 

SEMOGA BERMANFAAT 

  

    L.P.Pkk.07/PKRS/2022 

TINEA CORPORIS/

KURAP 

Pencegahan Pengobatan Tinea Corporis 

Komplikasi Tinea Corporis 

https://www.alodokter.com/clotrimazole
https://www.alodokter.com/ketoconazole
https://www.alodokter.com/?p=47925
https://www.alodokter.com/tidak-cuma-di-kulit-abses-bisa-terjadi-di-mana-saja
https://www.alodokter.com/folikulitis


Tinea Corporis atau kurap tubuh     

adalah infeksi jamur yang bisa       

menimbulkan ruam melingkar       

kemerahan atau keperakan pada kulit. 

Penyakit kulit ini bisa muncul di        

seluruh bagian tubuh, tetapi umumnya 

muncul pada lengan dan kaki  

 

• Munculnya ruam melingkar       

kemerahan atau keperakan pada   

kulit. 

• Kulit bersisik. 

• Terasa gatal dan terjadi peradangan  

• Muncul luka melepuh dan berisi 

nanah di sekitar ruam  

Jamur bernama Dermatophytes     

adalah penyebab utama munculnya 

kondisi ini. Jamur ini biasanya 

berkembang biak pada keratin 

(jaringan yang keras dan antiair pada 

kulit, rambut, dan kuku). 

• Kontak fisik antar manusia. 

• Kontak fisik manusia dengan hewan 

yang terinfeksi. 

• Kontak fisik manusia dengan benda 

yang menempel jamur Dermato-

phytes. 

• Kontak fisik manusia dengan tanah 

yang mengandung spora jamur 

• Tinggal di daerah dengan iklim yang 

hangat atau lembap 

• Mengalami keringat yang berlebihan 

• Mengenakan pakaian yang terlalu    

sempit atau ketatMenggunakan          

pakaian, seprai, atau handuk penderita 

tinea corporis 

• Melakukan olahraga yang melibatkan 

kontak fisik dan kulit secara langsung, 

seperti gulat 

• Memiliki daya tahan tubuh yang lemah 

• Menderita diabetes 

• Pernah menderita tinea corporis     

 
TINEA CORPORIS??? 

Gejala Tinea Corporis 

AYO JAGA KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN PHBS 

Penyebab  

Penularan dan Penyebaran 

Jamur Dermatophytes  

Faktor Risiko 

https://www.alodokter.com/penyakit-serius-ternyata-bisa-jadi-penyebab-keringat-berlebih
https://www.alodokter.com/diabetes

