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Ÿ Pakai pakaian dengan bahan menyerap keringat, misalnya bahan kaos 

atau katun.

Ÿ Jika berkeringat, segera dikeringkan dengan handuk atau kain. Segera 

ganti pakaian apabila basah karena berkeringat.

Ÿ Hindari kontak dengan sumber penularan.

Ÿ Pakaian, handuk, seprei, dan bahan lain yang dipakai selama 

mengalami gatal direndam 15 menit dengan desinfektan kuat, 

misalnya karbol atau cairan pemutih.

Ÿ Jika bercak tidak luas, dapat dioleskan krim antijamur. 

Ÿ Jika bercak luas, dapat diberikan obat minum antijamur.

Ÿ Obat pereda gatal.

Pengobatan

Menghilangkan faktor yang memudahkan infeksi, dengan cara:

Pemberian obat:

Pengobatan

Faktor-faktor yang perlu dihindari atau dihilangkan untuk mencegah terjadi 

tinea korporis antara lain:

Ÿ Mengurangi kelembaban dari tubuh pasien dengan menghindari 

pakaian yang panas (karet, nylon), memperbaiki ventilasi rumah dan 

menghindari berkeringat yang berlebihan.

Ÿ Menghindari sumber penularan yaitu binatang, kuda, sapi, kucing, 

anjing, atau kontak pasien lain.

Ÿ Menghilangkan fokal infeksi ditempat lain misalnya di kuku atau di kaki.

Ÿ Meningkatkan hygiene dan memperbaiki makanan.

Ÿ Faktor-faktor predisposisi lain seperti diabetes mellitus, kelaian 

endokrin yang lain, leukemia, harus dikontrol.

Pencegahan



Tinea kruris merupakan infeksi jamur golongan dermatofita mengenai 

daerah lipat paha, sekitar anus, dapat meluas ke bokong, hingga perut 

bagian bawah. 

Tinea korporis adalah infeksi yang mengenai daerah badan, lengan, atau 

tungkai. 

Istilah awam untuk penyakit ini adalah kurap. 

Penyakit ini mudah terjadi jika sering berkeringat, lembab, dan sering 

bergesekan. 

Sumber penularan dapat melalui:

   - Orang lain yang memiliki penyakit serupa,

   - Tertular dari hewan terinfeksi,

   - Kontak dengan tanah atau tanaman yang mengandung jamur 

     dermatofita.

Penderita umumnya merasa gatal, terutama saat berkeringat. Kelainan kulit 

berupa bercak kemerahan yang semakin meluas, bagian tepi bercak 

tampak lebih aktif (lebih merah, tebal, dan bersisik). Beberapa bercak 

dapat bergabung.

Diagnosis pasti ditegakkan dengan ditemukannya jamur pada 

pemeriksaan kerokan kulit.

Pengertian

Gejala

Tinea Kruris Tinea Korporis
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KERAK PADA KEPALA BAYI
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