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BEN-GAY Maść P/bólowa (0,15g+0,1g)/g 50g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,15g+0,1g)/g

Opakowanie 50 g

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Substancja
czynna

Methylis salicylas, Mentholum

Opis produktu
 

O produkcie
Bengay, 150 mg + 100 mg/g, maść przeciwbólowa, 50 g

Opis
BenGay to produkt leczniczy w postaci maści działający przeciwbólowo stosowany w bólach mięśni, stawów, kręgosłupa.

Skład
Substancjami czynnymi leku są salicylan metylu (Methylis salicylas) i mentol (Mentholum). 1 g maści zawiera 150 mg salicylanu metylu
i 100 g mentolu
Substancje pomocnicze: stearyynowy kwas, glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna, polisorbat 85, sorbitol tristearynian,
trietyloamina, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: maść do stosowania na skórę, nanieść na chorobowo zmienione miejsce delikatnie masując do
całkowitego wchłonięcia 3 do 4 razy na dobę.

Stosowanie leku BenGay bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.

Działanie
Lek BenGay działa miejscowo przeciwbólowo.

Wskazania
Lek BenGay wskazany jest do stosowania w przypadku:
bólów i sztywności mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym,
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 bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku BenGay:
1) gdy występuje nadwrażliwość na salicylan metylu, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
2) na podrażnioną skórę i otwarte rany,
3) u dzieci poniżej 12 lat.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (1 na 10 000 pacjentów): obrzęk naczynioruchowy, duszność (jako reakcję uczuleniową), pęcherze, pieczenie, rumień,
podrażnienie, ból, parastezję (uczucie mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry), świąd i wysypkę oraz oparzenia w miejscu
podania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający.
Należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry.
Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Produkt leczniczy zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Stosowanie innych leków
Lek BenGay może wchodzić w interakcje z:
1) kwasem acetylosalicylowym,
2) lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
MCNEIL C/O JOHNSON&JONHSON
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