
BETADINE® ANTISEPTIC SKIN CLEANSER  
Antiseptik untuk membersihkan kulit dan membunuh kuman penyebab penyakit. 
Mengandung Povidone-Iodine 7,5% w/v 
 
Cara Penggunaan: 
Tuangkan BETADINE® Antiseptic Skin Cleanser secukupnya, usapkan pada kulit yang telah dibasahi dengan 
air sampai berbusa. Diamkan selama 30 detik, bilas dengan air bersih. 

 
Perhatian 
Jangan menggunakan BETADINE®:  
• Jika Anda alergi terhadap povidone iodine atau bahan lainnya dalam produk ini  
• Jika Anda penerima atau saat ini sedang menerima pengobatan Radioiodine  
• Jika Anda pengguna produk mengandung merkuri seperti thiomersal  
• Jika Anda memiliki gangguan tiroid  
• Pada anak di bawah usia 1 tahun  
 
Konsultasikan dengan dokter sebelum penggunaan:  
• Jika Anda hamil atau menyusui  
• Jika Anda sudah menerima pengobatan Radioiodine pada 4 minggu terakhir 
• Pada anak berusia 1-2 tahun  
 
Konsultasikan dengan dokter jika:  
• Gejala tidak membaik atau memburuk  
• Anda mengalami alergi atau iritasi kulit seperti kemerahan, lecet kecil, gatal atau ruam yang dapat 
terjadi dengan cepat. 

 
Efek Samping  
• BETADINE® dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi dan perubahan warna kulit, kemerahan, 
bengkak, lecet kecil, gatal, atau kulit kering, kelelahan, kelemahan, kebingungan, napas dangkal, buang 
air kecil sedikit atau tidak sama sekali, retensi cairan, pembengkakan kaki dan pergelangan kaki. 
 
Segera hubungi dokter jika mengalami salah satu gejala atau tanda:  
• Reaksi alergi yang muncul cepat dan termasuk gatal ruam kulit, ruam badan, gangguan napas mendadak, 
rasa ingin pingsan, pembengkakan mulut, wajah, bibir, lidah atau tenggorokan – segera cari pertolongan 
medis 
• Gejala gangguan tiroid termasuk merasa gelisah, muram, susah tidur, tangan gemetar, detak jantung 
cepat atau tidak teratur, kesulitan bernapas, merasa sangat panas atau berkeringat, penurunan dan 
penambahan berat badan, kelelahan. 
 
Cara Penyimpanan 
• Simpan di bawah suhu 30oC, kering dan terlindung dari cahaya 
• Jangan digunakan setelah tanggal kadaluarsa 
• Jauhkan dari jangkauan anak-anak 
• Jika tidak sengaja tertelan atau terkena mata, segera hubungi dokter 
• Jangan dipanaskan sebelum digunakan. 
 
HANYA UNTUK PEMAKAIAN LUAR 



 
Kemasan: 
Botol 100 mL dan 1000 mL 
KEMENKES RI PKD 20501710172 
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