KT]LLAI\MA TALtrUATI
BENGAY Pomad
Haricen cilt iizerine siirtilerek kullanhr.

.

Etkinmoileler: Metil

salisilat, mentol.

BENGAY, etkin madde olarak %15 metul salisilat ve Vol0 mentol igerir.

.

Yardwnu moddeler: Hystrene (%45 stearik asit), gliserol monostearat, susuz lanolin,
tween 85 (polisorbat 85), span 65 (sorbitan nistearat), Eietanolamin, su.

Bu KULLANMA TALTUATII\II dikkaflice okuyunuz, giinkii sizin igin iinernli bilgiler
igermektedir.

\/

Bu ilag sizin regetesiz ohrak temin edip, bir doktor yardunt alrnadan eczacrntzm tavsiyesi ile
hafif bir hastahfr tedavi etmeniz igindir. Buna kargm, yine de BENGAY'dilt en iyi sonuglan
alabilmeniz ig in dikl<ntli hilanrruruz ge relorcktedir.

o
.
o
o

Bu kullawna talirnatmt saklaymtz Daha sonra tekrar ohunaya ihtiyag duyabilirsiniz
EEer ilove sorulartntz olursa, liitfen doktorunuza veya eczpcrruza darugmtz.
Bu ilag kigisel olarak sizin igin regete edilmistir, baglcalarmavenneyiniz
Bu il.acmkullantmr srasvrda doktoraveya hastaneye gittifiinizde, doknrunuza bu

o

ilaa kullan&fimru siiy ley iniz
Bu talimatta yatlanlara aynen

uyunuz" ilag hal:ktnda size iinerilen dozun &Smda

yiiksek veya diigiik doz hillanrnaymtz

Bu Kullanma Talimahnda:

\,

1. BENGAY nedirve ne Qinhrllmrhr?
2. BENGAY kulbnmadm iince dikkfr edilmesi gerekenler
3. BENGAY nasil kullarulw?
4. Olast yan etkibr nehrdh?
5. BENcAY'nsaklanmast
Baghklan yer almaktadrr.

1.

BENGAYnedir ve ne igin kullamhr?

.

BENGAY beyaz, ya[srz pomad formunda iiretilmekte ve 50 g'hk tiipler halinde
piyasaya sunulmaktadu.

o

BENGAY'daki etkin maddelerden biri olan metil salisilat, salisilik asit tiirevleri adl
verilen bir ilag grubuna aittir. AEn kesici (analjezik) ve iltihap giderici
(antienflamatuar) tizelliklere sahiptir.
DiSer etkin madde olan mentol ise, nane esansrndan elde edilen dolal bir bilegiktir.
Yerel olarak kullaruldr$nda derideki damarlan genigletir ve serinlik hissi verir.

BENGAY aga$daki hastahklann lokal tedavisinde
olarak etkilidir:

-

o

2.
\,

aln

kesici ve iltihap giderici

Kireglenme(osteoartit), eklem iltihaplanmasr (romatoid artrit), eklem gernesindeki
dokularda iltihaplanma (periartrit), eklem bdlgesinde alnh giglikler (bursit),
tendon iltihah (endinit) ve tendon krlfi iltihabr (tenosinevit) gibi romatizmal
hastahklar,
Ezilme ve burkulma gibi yumugak doku travmalan,
AEn, inflamasyon ve kas gerginli$ ile kendini giisteren kas iskelet sistemi
hastahklan.

BENGAY haricen kullamlan bir aln kesici ve iltihap gidericidir. Agnh bOlgelere
uygulandt$nda bu b6lgelerdeki damarlan genigleterek serinlik hissi verir ve a[nyr
azahr. Sinir ve kaslann gevgemesini sa$ar.
BENGAY kullanmadan iincrc dikkat edilmesi gerekenler

BENGAY'I aga$daki dummlarda KULLANMAYINIZ:
Ef,er;

-

Metil salisilat, mentol veya BENGAY'In igindeki yardrmcr maddelerden herhangi birine
kary alerjik (agrn duyarh) iseniz,

-

Cildinizde agrk yara varsa veya tatrig olmug ise, bu b6lgeler tizerinde kullanmayrmz.

BENGAY'I agagdaki dururnlarda DIKKATLI
- BENGAY sadece haricen uygulanmak igindir.

-

\"

KUUAMUZ:

Srcak su torbasr veya bandaj ile birlikte kullanmayrmz.

Qocuklar ve ergenlik gagndaki genglerde viral grrp veya sugige$ semptomlannda nadir
olarak giirtilebilen fakat ciddi bir hastahk olan Reye Sendromlu hastalarda,

-

Gtizlere ve a$z igi gibi ince bir tabaka (miik6z membran) ile kaph di[er bOlgelere
de[dirmemeye dikkat ediniz ve tahri$ olmug deriden uzak tutunuz.

-

Ciltte Onemli tatrig olugtu[u takdirde tedaviyi kesiniz.

AEn 10 giinden fazla devam eder veya iyilegmezse hemen bir doktora bagvurunuz.

Bu uyanlar,

gegmigteki herhangi

bir

dtinemde dahi olsa, sizin igin gegerliyse liifen

doktorunuza damgrmz.

BENGAY'm yiyecek ve igecek ile kullamlmasr:
Gegerli de$I.

Hamilelik

Ilaa kullanmodan

6nce doknrunuza vela eczactnqa darugmtz

BENGAY hamilelik srasrnda yarar-risk de[erlendirilmesi yaprldr]tan sonra kullarulmahdr.
Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuu
daru$mtz

fark edcrseniz hetrcn doktorunuza veya

eczactntza

Emzirme
Il.act kullanmadan iince doktorunuzflveya eczpc.n za daruSmtz

BENGAY, emzirme ddneminde yarar-risk de[erlendirilmesi yaprldilrtan sonra kullamlmahdrr.
Arag ve mnkine kullanrmr
Topikal uygulanan BENGAY'rn arag ve makine loillanma tizerinde herhangi bir etkisi yoktur.

BENGAY'm igeri$nde bulunan baa yardrmcr maddeler hakkmda dnemli bilgiler
BENGAY, susuz lanolin igermesinden dolayr yerel cilt reaksiyonlanna ftontakt dermatit
gibi) sebep olabilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullammr
Asetilsalisilik asitle beraber kullaruldr$nda salisilat zehirlenmesi gOriilebilir.
Varfarin gibi kan sulandmcr ve kamn prhulagmasrmn sa$aycr (antikoagtilan) ilag kullanan
hastalarda BENGAY'In salisilat igermesinden dolayr olasr bir kanama gtiriilebilir.

{v

E$er regeteli ya da regetesfu herhangi bir ilaa gu anda htllaruyorsan z vsya son zanunlarda
kullandmtz ise, liitfen doktorunuza veyo eczactruzg bunlar halrfuda bilgi veriniz

3.

BENGAYnaslkullamhr?

Erigkinler:
Uygun kullamm ve dozluygulama

skh$ igin talirnntlar:

BENGAY'I alnh bdlgeye giinde 2-3 defauygulanmahdr.
Agm kullammdan kagmrmz.

'
(_

Uygulama yolu ve metodu:

BENGAY haricen kullamm igindir. ince bir tabaka halinde alnh b0lgeyi kapatacak gekilde
yeteri kadar siiriiliir ve tamamen emilene kadar yavagga olugturulur.
Her uygulamada, bir tinceki uygulama alamm iyice temizleyiniz.

Deligik yag gruplan:
Qocuklarda kullamm: 12 yagrndan kiigtik gocuklarda kullamlmamahdr.
Yaghlarda kullanrm: Ozel bir kullammr yoktur.

kullanm durumlan:
Biibrck/Karaci[er yeturedi[i: Btibrelc/karacif,er yetmezli$nde 6zel bir kullamm dunrmu
Ozel

yoktur.

Efier BENGAY'w etkisinin gok giiglii ya da gok zay{ oldu$una dair bir izleniminiz var ise
dokto rwuz v eya eczpctruz ile konuSunuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla BENGAY kullandrysamz:

BENGAY'In a$m kullammr salisilat toksisitesine sebep olabilir. Yutulmasr durumunda
doktora damgmrz.

BEI{GAY'dan kullawnaruz gerekenden fazlasmt kullawrugsantz bir doktor veya eczaa ile
l<onugunuz

BENGAY kullanmayr unuhrrsamz:

E[er ilacrmzr kullanmayl unutursanz, aklmrza geldi$nde bir

sonralci uygulama zamanma
uzun siire var ise, uygulaymrz. Eler bir sonralci dozun zamam yaklagmry ise uygulamaytntzve
olaSan zamanlannda uygulamaya devam ediniz. Unuttulunuz uygulamayr telafi etmek igin,
her zaman oldu[undan daha fada miktarda pomat kullanmayrmz.
Unutulan d.ozlan dengelemek tgin Srfi dozkullawnaymw

U

Bu ilacm kullanmryla ilgili bagka sorulannz olursa, doktorunuza sorunuz.

4.

Olasr yan etkiler nelerdir?

fiim ilaglar gibi, BENGAY'rn igeri$nde

bulunan maddelerc duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir. Ancak bunlar herkeste ortaya grkmaz.
Agagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yalon hastanenin acil biiliimtine bagvurunuz: El, ayak" bileh yuz ve dudaklann gigmesi
yadaa$tz ve bof,aan yutmayl ve nefes almayr zorlagtracak gekilde gigmesi (Anjio6dem)
Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler gok
seyrek gdriiliir.
Agagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doltorunuza siiyleyiniz:
Uygulama bOlgesi reaksiyonlan (igi su toplamrg kabarcft" yanma, krzankhk, tahrig, a[n,
uyugma, kagrntr ve diikiintii datril)

U

BunlarBENGAY 'rn hafif yan etkileridir.
Yan etHler aga$daki kategorilerde giisterildi$ gekitde srmflandrnlmrghr:
Qok yaygm

Yaygm
Yaygrn olmayan
Seyrek
Qok seyrek

Bilinmiyor

:10 hastamn en az birinde gOrtilebilir.
:10 hastamn birinden az,fakat 100 hasamn birinden fazla g0riilebilir.
:100 hastamn birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla gtiriilebilir.
:1.000 hastanm birinden az gtirtilebilir.
:10.000 hastamn birinden az g6riilebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Qok Seyrek: Anjiotidem, nefes

darl6

(agrn hassasiyete ba$r), uygulama bdlgesi realcsiyonlan

(igi su toplamrg kabarcrls yanm4 krzankhk" tatrig, atn, uyugm4 kagmtl ve diikiintti dahil),
bag d6nmesi, sersemlih uyku hali, solunumda yavaglama (bradipne) ve komagibi santral sinir

sistemi depresyonu semptomlan, bulanfi, kusma, kann atnsr.

E{er bu kullarana talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile

kargilagtrsan L

dokto runuzu v ey a e czacrntu bil g ilendiriniz

5.

BENGAY'm saklanmasr

BENGAY' t gocuklann giiremeyece[i, erigemeyecefii yerlerde ve ambalajrnda saklaymtz
25

t'nin

altmdaki oda srcakh$nda saklayrmz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrruz.
Amb alaj daki s on kullawtta tarihinden

s

onra B EN GAY' t kullanmaymtz

E$er iiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz BENGAY'I kullanmayrmz.

,
V

Ralwal sahibi:
lohnson and Johnson Sfthi Malzeme San. ve Tic. Ltd. $ti.
Ertiirk Sokak, Kegeli Plaza,No.l3
Kavacrk-lstanbul

Tel
Faks

:(0216) 5382000
: (0216) 5382399

tiretici:
PharmaVision San. ve Tic. A.$.
Dawtpaga Cad. No.145 34010 Topkap/lsanbul
Regetesiz sahlr.
B
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u kullanma t alitnafi ( Siin/ayb tl ) tar ihinde onaylanmrynr.

