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Bengay, maść przeciwbólowa (150 mg + 100 mg)/ g, 50 g
 

Cena: 18,89 zł

Opis słownikowy

Dawka (150 mg + 100 mg)/ g,

Opakowanie 50 g

Postać maść

Producent MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON
& JOHNSON LTD

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Methylis salicylas, Mentholum

Opis produktu
 

Opis

Maść Bengay to produkt leczniczy na łagodzenie bólu mięśni i stawów spowodowanych urazami, przeciążeniami lub stanem zapalnym.
Może być także stosowany w przypadku bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Maść przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci
w wieku powyżej 12 lat.

Wskazania

Ból i sztywność mięśni oraz stawów spowodowanych przeciążeniem, urazem lub stanem zapalnym.
Ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa.

Działanie
Miejscowe działanie przeciwbólowe.

Dawkowanie

Na chore miejsce nałożyć odpowiednią ilość maści i wcierać, delikatnie masując do całkowitego wchłonięcia.
Stosować tylko na chorobowo zmienione miejsce. Wcieranie powtarzać co kilka godzin (3 do 4 razy na dobę).
Stosowanie bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 7 dni.

Skład
Substancje czynne: salicylan metylu i mentol.
Pozostałe składniki to: stearynowy kwas, glicerolu monostearynian, lanolina bezwodna, polisorbat 85, sorbitolu tristearynian,
trietyloamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
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Uczulenie na salicylan metylu, mentol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
Uszkodzona skóra i rany,
Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

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

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przerwać stosowanie, jeżeli wystąpi nadmierne podrażnienie skóry.
Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.
Nie stosować pod opatrunek okluzyjny lub pod okład rozgrzewający.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje stosować.
Jednoczesne stosowanie leku Bengay Maść Przeciwbólowa z kwasem acetylosalicylowym może prowadzić do wystąpienia
działań toksycznych salicylanu.
Nie należy stosować leku Bengay Maść Przeciwbólowa u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (warfaryna), gdyż
istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwawienia.
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.
Bengay Maść Przeciwbólowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek zawiera lanolinę bezwodną
Lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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