
Меновазан ПРО
(Menovasan PRO)

пластир знеболюючий
Інструкція із застосування

Склад:
Гідрогелева основа, нетканий матеріал, плівка поліпропіленова.
Діюча речовина: ментол рацемічний – 0,25 г (g)
Допоміжні речовини: мелоксикам 0,1 г (g), прокаїну гідрохлорид 0,1 г (g), бензокаїн 0,1 г (g).
Механізм дії складових:
Меновазан ПРО — це медичний виріб, призначений для місцевого застосування і його властивості зумовлені
дією активних компонентів. Зокрема, завдяки селективній дії ментолу на холодові рецептори пластир спричи-
няє відчуття холоду, а подразнювальна дія може змінюватися незначною анестезією. Рефлекторно ментол
змінює тонус судин. Це стосується як поверхневих судин, так і судин, розташованих глибше. Мелоксикам
проникає через шкіру, досягаючи підшкірних тканин, та чинить болезаспокійливу, протизапальну дію, зменшує
набряк тканин. Прокаїну гідрохлорид має анестезуючу активність. Він не змінює тонус судин. Бензокаїн спри-
чиняє поверхневу анестезію.

Показання:
Місцеве тимчасове знеболення:
– запалення сухожиль, зв’язок, м’язів та суглобів травматичної етіології, наприклад, при розтягненні зв’язок та
сухожиль, вивихах, забиттях;
– локалізованих форм ревматизму м’яких тканин та суглобів.

Дозування та спосіб використання:
Пластир накладають на уражену ділянку тіла. Застосовують по 1 пластиру 2 рази на добу, ранком та ввечері.
Пластир не підлягає поділу. Не використовувати пластир з оклюзійною пов’язкою.
Один пластир розрахований на безперервне використання протягом 12 годин.
За один раз можна накладати тільки 1 пластир на одну ділянку. Максимальна добова доза становить 2 пластирі,
навіть якщо є необхідність застосувати пластир більш ніж на одній ділянці.
Тривалість використання медичного засобу не повинна перевищувати 7 днів.

Застосування у період вагітності або годування груддю:
Не застосовувати.
Використовувати з обережністю пацієнтам з порушеннями функцій нирок, серця або печінки, з виразковою
хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки в анамнезі, флегмоною кишечнику або геморагічним діатезом

Порядок застосування: Перед застосуванням знімають прозору плівку, яка захищає поверхню пластиру.
За необхідності пластир фіксують еластичним бинтом.
Тривалість використання медичного засобу не повинна перевищувати 7 днів.

Діти: Не застосовувати дітям віком до 18 років.

Побічні дії: Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, подразнення шкіри, відчуття свербежу, висипання,
набряк, кропив’янка), контактний дерматит.

Протипоказання:
• Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої іншої речовини, що входить до складу.
• Наявність в анамнезі нападів бронхіальної астми, кропив’янки або гострого риніту, зумовлених прийомом
ацетилсаліцилової кислоти або інших нестероїдних протизапальних засобів.
• Загострення виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, відкриті ураження шкіри, опіки, інфекції
шкіри або екзема.
• Відкриті ураження шкіри, опіки, інфекції шкіри або екзема.

Запобіжні заходи:
При появі будь-яких шкірних висипань після застосування пластиру потрібно припинити його використання.
Пластир не можна накладати на відкриті рани (наприклад на подряпини, порізи) або на екзематозні ділянки
шкіри. Запобігати контакту з очима та слизовими оболонками.
Пацієнтам літнього віку слід застосовувати НПЗП з обережністю через більшу схильність до виникнення побі-
чних ефектів.
У пацієнтів з алергією або бронхіальною астмою при застосуванні НПЗП в анамнезі можливе виникнення
бронхоспазму.
Слід уникати потрапляння прямих сонячних променів чи випромінювання в солярії на місце застосування пла-
стиру протягом приблизно 1 дня для зниження ризику фотосенсибілізації.

Форма випуску: №5: по 1 пластиру у пакеті, по 5 пакетів в коробці.

Термін придатності: 3 роки. Дата кінцевого терміну використання вказана на коробці.

Умови зберігання: Зберігати при температурі від 2 °С до 25 °С в недоступному для дітей місці.


