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Ben-gay maść przeciwbólowa 50 g
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Maści

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Mentholum, Methylis salicylas

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bengay w postaci maści jest preparatem przeciwbólowym, który bazuje na właściwościach salicylanu metylu oraz mentolu. Produkt
leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Na co jest Bengay? Wskazaniem do
stosowania maści są bóle mięśni i stawów, a także ich sztywność, będące efektem przeciążenia, stanu zapalnego bądź urazu. Lek może
być pomocny także w przypadku dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Składniki czynne maści Bengay to
mentol oraz salicylan metylu. Maść działa znieczulająco oraz rozgrzewająco, dzięki czemu szybko przynosi ulgę w bólu mięśni i stawów.
Poza tym redukuje sztywność stawów.

W opakowaniu znajduje się 50 g maści przeciwbólowej Bengay. W skład leku wchodzą substancje czynne, czyli mentol i salicylan
metylu, a oprócz tego składniki pomocnicze. W 1 g maści znajduje się 150 mg salicylanu metylu oraz 100 mg mentolu. Przed
zastosowaniem maści przeciwbólowej Bengay należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Jeśli lekarz nie wskaże inaczej,
opisane w ulotce dawkowanie maści Bengay powinno być przestrzegane. Zaleca się aplikację maści na chore obszary ciała i jej
delikatne wcieranie przy jednoczesnym lekkim masowaniu skóry, aż lek całkowicie się wchłonie. Każdorazowo wystarczy nałożyć na
skórę ilość maści dostosowaną do wielkości smarowanej powierzchni. Zaleca się powtarzanie aplikacji Maść Bengay co kilka godzin.
Lek powinien być nakładany na skórę 3–4 razy na dobę. Bez konsultacji z lekarzem nie należy produktu leczniczego stosować dłużej niż
7 dni.

Stosowanie maści przeciwbólowej Bengay może wiązać się z tym, że u pacjentów wystąpią działania niepożądane. Skutki uboczne
produktu leczniczego nie występują jednak u każdej osoby, która z niego korzysta. Bardzo rzadkie działania niepożądane maści
obejmują obrzęk naczynioruchowy, pęcherze, rumień i uczuleniową duszność, a także pieczenie i podrażnienie. Pojawić mogą się także
dolegliwości bólowe, mrowienie, drętwienie lub zmiany temperatury skóry. Poza tym niewykluczone jest wystąpienie u pacjenta wysypki i
świądu, a nawet oparzenia w miejscu, gdzie maść była aplikowana – te działania niepożądane również występują bardzo rzadko.

Nie każdy pacjent powinien stosować lek Bengay, gdyż istnieją ku temu przeciwwskazania. Nie należy korzystać z maści w przypadku
nadwrażliwości na mentol, salicylan metylu lub którykolwiek z jej składników pomocniczych. Lek nie powinien być stosowany u dzieci w
wieku poniżej 12 lat. Nie zaleca się także aplikowania go na uszkodzoną skórę czy na otwarte rany. Nie powinno się łączyć maści
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przeciwbólowej Bengay z kwasem acetylosalicylowym, gdyż może to prowadzić do toksycznych działań salicylanu. Maść nie powinna
być też stosowana równocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, gdyż może dojść do krwawienia. Pacjentki w ciąży i okresie
laktacji powinny omówić ewentualne stosowanie maści Bengay z lekarzem.

Opis
(Methylis salicylas + Mentholum)
(150 mg + 100 mg)/g, maść

Lek wydawany bez recepty.

Maść Bengay to lek z mentolem łagodzący:

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

Maść jest przeznaczona dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Składniki
1 gram maści zawiera jako subsancję czynną 150 mg salicylanu mentylu + 100 mg mentolu oraz substancje pomocnicze, m.in. lanolinę
bezwodną

Stosowanie
Stosowanie miejscowe, na skórę.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką umieszczoną w opakowaniu

Nie należy stosować leku Bengay Maść Przeciwbólowa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Ważne
Pozwolenie nr R/1616

Zawartość opakowania
50

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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