
KUTIL



KUTIL
Kutil dalam istilah medis disebut papilloma

atau veruka.

Beberapa orang menyebut kutil sebagai

caplak.

Kutil adalah pertumbuhan kulit jinak yang 

merupakan sejenis tumor jinak yang berasal

dari penebalan lapisan luar kulit yang 

berlebihan.



 Kutil dapat tumbuh dimana saja pada bagian

tubuh tetapi paling sering di tangan dan kaki. 

Kutil bukan merupakan penyakit yang 

berbahaya tetapi cukup mengganggu. Bahkan

beberapa kutil dapat tumbuh menjadi ganas.



PENYEBAB KUTIL

 Kutil disebabkan oleh Human Papilloma Virus 

(HPV).

 Virus ini jenisnya lebih dari 100 macam.

 60 jenis diantaranya menyebabkan kutil-kutil

kulit yang tidak berbahaya misalnya HPV-1 

menyerang kaki dan HPV-2 menyerang tangan.



JENIS-JENIS KUTIL

 Veruka Vulgaris / Common Warts

 Veruka Plantaris

 Veruka Filiformis

 Veruka Flat

 Veruka Genitalis



VERUKA VULGARIS / COMMON WARTS

 Veruka Vulgaris disebut kutil yang biasa

 biasanya memiliki permukaan yang kasar

 bentuknya bundar atau tidak beraturan

 berwarna keabuan, kuning atau coklat

 biasanya memiliki garis tengah kurang dari 1 cm

 Biasanya tumbuh di bagian tubuh yang sering

mengalami cedera, seperti jari tangan, di sekitar kuku 

(kutil periungual), lutut, wajah dan kulit kepala

 Kutil ini bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya tetapi

tidak pernah berubah menjadi keganasan



 Common warts can grow on your hands or fingers. 

They're small, grainy bumps that are rough to the 

touch. They're usually flesh-colored, white, pink or 

tan.





VERUKA PLANTARIS

 tumbuh di telapak kaki

 bentuknya biasanya mendatar karena mengalami

penekanan akibat berjalan dan dikelilingi oleh kulit

yang tebal

 cenderung mengalami perdarahan berupa bintik-bintik

kecil jika disayat dengan pisau bedah



 Plantar warts are caused by the same type of 

virus that causes warts on your hands and fingers. 

But, because of their location, they can be painful.





VERUKA FILIFORMIS

 kutil yang bentuknya memanjang

 berwarna kemerahan

 biasanya ditemukan di kelopak mata, wajah, leher

atau bibir







VERUKA FLAT

 Veruka Flat disebut juga kutil datar

 kutil jenis ini paling lembut di antara jenis kutil

yang lain

 ukurannya kecil dengan permukaan atasnya flat 

(datar)

 berwarna pink, coklat terang, atau kuning

 biasanya tumbuh di kulit wajah, ketiak, dan

tangan



 Flat warts are smaller and smoother than other 

warts. They generally occur on the face or legs and 

are more common in children and teens than in 

adults.





VERUKA GENITALIS

 kutil lembab yang ditemukan di daerah kemaluan

 Virusnya ditularkan melalui hubungan seksual



GEJALA-GEJALA

 Adanya penebalan jaringan kulit dengan ukuran yang 

bervariasi

 Permukaan tidak rata

 Bentuk bulat atau tidak teratur

 Kutil telapak kaki permukaan datar, berdarah bila

tertekan



PENULARAN KUTIL

 Bersentuhan fisik secara intim atau menyentuh

permukaan benda yang disentuh pemilik kutil

 Luka kecil atau luka parutan

 Kebiasan mengutak-atik kutil yang sehingga

dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain



PECEGAHAN KUTIL

 Ingatkan selalu anak untuk rajin mencuci tangan dan

kulit secara teratur dan benar

 Mandi dua kali sehari sehingga kebersihan kulit

senantiasa terjaga

 Bila terdapat luka kecil atau luka parutan, bersihkan

dengan sabun dan air hangat serta langsung

dikeringkan

 Kenakan selalu alas kaki, bila perlu yang tahan air 

atau anti selip terutama saat menggunakan fasilitas

umum



PENGOBATAN KUTIL

Biasanya kutil akan hilang sendiri dalam 6 bulan

sampai 2 tahun bila tanpa pengobatan. Tapi, kalau

sudah tidak sabar dengan gangguan ini maka dokter

mungkin akan melakukan beberapa tindakan seperti:

 Meresepkan obat yang langsung diberikan di kutil

agar mudah saat dilepaskan

 Membakarnya dengan menggunakan lampu listrik

khusus

 Membekukannya dengan menggunakan cairan

nitrogen (disebut bedah sirio)

 Menggunakan laser



SEGERA HUBUNGI DOKTER BILA:

 Bila ditemukan kutil di sekujur tubuh bayi atau anak

 Adanya kutil di wajah, genital, atau rektum

 Bila kutil terasa sakit, merah, berdarah, berair, dan

berlendir



PENGOBATAN TRADISIONAL

 Bahan baku : buah pepaya mentah (kates istilah jawa)

 Caranya:

1. Pilih kates yang masih mentah.

2. Terus dibakar sampai keliatan agak matang (keluar titik-
titik air getah)

3. Setelah itu tempelkan ke bagian kutil yang ada dalam
keadaan agak-agak panas. Sampai kates sudah tidak
terasa panas lagi.

4. Lakukan itu tiap hari atau dua hari sekali.

5. Secara rutin selama 2 minggu. Mudah-mudahan penyakit
kutil akan sembuh dan hilang dan copot sendiri.

Mungkin awalnya akan terasa agak gatal di bagian kutil
tsb. Tapi tidak apa-apa karena itu reaksi awal..



OBAT YANG DAPAT DIGUNAKAN

1. DIBERIKAN OBAT YANG MENGANDUNG ASAM SALISILAT 2 G, ASAM

LAKTAT 0,5 G, POLIDOKANOL 0,2 G.

KEGUNAAN : UNTUK PENEBALAN KULIT YANG MENGERAS DI JARI-

JARI KAKI, KUTIL, MATA IKAN, KAPALAN.

CARA PEMAKAIAN

OLESKAN 1 TETES PADA PAGI DAN MALAM HARI

PERHATIAN

JANGAN MENGENAI KULIT YANG SEHAT. SEBAIKNYA LINDUNGI KULIT

YANG SEHAT DI SEKITARNYA DENGAN SALEP SENG OKSIDA

PERINGATAN

JANGAN OLESKAN PADA TANDA LAHIR, KUTIL YANG BERAMBUT, KUTIL

DI DAERAH KEMALUAN ATAU DI MUKA. JANGAN MENGENAI MATA DAN

MULUT



2.ASAM SALISILAT

KEGUNAAN : MEMPUNYAI EFEK KERATOLITIK.

CARA PEMAKAIAN

DIOLESKAN 1 TETES, 2 KALI SEHARI

PERHATIAN

JANGAN MENGENAI KULIT SEHAT

3.ASAM LAKTAT

KEGUNAAN : MEMPUNYAI EFEK KAUSTIK.
CARA PEMAKAIAN

DIOLESKAN 1 TETES, 2 KALI SEHARI

PERHATIAN

JANGAN MENGENAI KULIT YANG SEHAT






