
Tinea Kapitis
(Infeksi Jamur di Kepala)
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Menghilangkan faktor yang memudahkan infeksi, dengan cara:

Ÿ Cuci rambut menggunakan shampoo dengan teratur setiap hari.

Ÿ Hindari kontak dengan sumber penularan.

Ÿ Topi, handuk, seprei, sarung bantal dan bahan lain yang dipakai 

selama mengalami gatal direndam 15 menit dengan desinfektan kuat, 

misalnya karbol atau cairan pemutih.

Pengobatan

Ÿ Kerion, Kulit kepala yang terinfeksi 

jamur mengalami peradangan berat, 

berupa pembengkakan menyerupai 

sarang lebah. Kelainan ini dapat 

menimbulkan jaringan parut dan 

kebotakan yang menetap.

Diagnosis pasti ditegakkan dengan ditemukannya jamur pada 

pemeriksaan kerokan kulit dan rambut.

Pemberian obat:

Ÿ Obat minum antijamur.

Ÿ Obat pereda gatal.

Ÿ Untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan, dapat 

memakai shampoo anti jamur.

Hal ini dilakukan dengan menjaga kebersihan pribadi, rajin berkeramas 

dengan sampo yang mengandung 2% selenium sulfida (bila gejala sudah 

timbul), dan memerhatikan kebersihan barang-barang pribadi. Karena 

penyakit ini sering menimpa anak-anak, ada baiknya untuk memberikan 

informasi yang lengkap kepada mereka mengenai akibat dan penyebab 

dari kurap.

Penyakit ini memang mengganggu dan dapat menghilangkan rasa 

percaya diri, namun ini dapat diatasi. Hanya saja dibutuhkan kesabaran 

karena proses pengobatannya yang cukup lama.

Pencegahan



Penderita umumnya mengalami keluhan gatal di kepala. Penyakit ini 

memiliki 3 bentuk kelainan, yaitu:

Pengertian

Gejala

Tinea kapitis merupakan infeksi jamur golongan dermatofita mengenai kulit 

kepala dan rambut.

Penyakit ini sering mengenai anak-anak dan remaja memasuki masa 

puber. Sumber penularan dapat melalui:

Ÿ Orang lain yang memiliki penyakit 

serupa.

Ÿ Hewan terinfeksi, sering kali 

berasal dari kucing atau anjing 

yang mengalami pitak/botak 

setempat.

Ÿ Grey patch ringworm, ditandai dengan rambut rontok dan mudah 

patah. Warna rambut menjadi abu-abu dan tidak berkilat lagi. Dapat 

terbentuk botak setempat (alopesia).

Ÿ Black dot ringworm, rambut yang terinfeksi akan patah tepat pada 

pangkal rambut. Sisa rambut akan memberikan gambaran titik-titik 

hitam.
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KERAK PADA KEPALA BAYI
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Perawatan Gigi Semasa
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Jl. Wijaya No. 45 Petogogan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170, Indonesia
Telp. (6221) 721 1305 (Hunting), Faks. (6221) 720 5396
e-mail: sammarie@centrin.net.id
Keyword on Google Maps: SamMarie Family Healthcare

Jl. Basuki Rachmat No. 31, Pondok Bambu, Duren Sawit
Jakarta Timur, DKI Jakarta 13430, Indonesia
Telp. (6221) 8661 3145 (Hunting), Faks. (6221) 8661 3147
e-mail: contact.sambasra@gmail.com
www.sammariebasra-hospital.com
Keyword on Google Maps: RSIA SamMarie Basra

Jl. Tebet Barat Dalam VII No. 21, Tebet Barat, Tebet
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12810, Indonesia
Telp. (6221) 829 5515 (Hunting), Faks. (6221) 8379 0034
e-mail: contact.tebet7@gmail.com
Keyword on Google Maps: Rucitra Skin & Healthcare

RSIA SamMarie Basra
@SamMarie_Basra
sammarie_basra

SamMarie Wijaya
@SamMarieWijaya
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