
 פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות 
ותוכנו נבדק ואושר על ידו ביולי 2014

 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

בן-גיי קרם לא שומני 
להקלת כאב

קרם
חומרים פעילים - כל יחידה מכילה:

Methyl Salicylate 15% מתיל סליצילאט
Menthol 10% מנטול

בן-גיי אולטרא חזק
קרם

חומרים פעילים - כל יחידה מכילה:
Methyl Salicylate 30% מתיל סליצילאט

Menthol 10% מנטול
Camphor 4% קמפור

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע 
נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. 
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות 

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה אינה מיועדת למצבים הדומים לדלקת פרקים 
בתינוקות וילדים מתחת לגיל 12. מתחת לגיל זה יש 

לפנות לרופא. 
עליך להשתמש בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך 
זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני 
המחלה )סימפטומים( מחמירים או אינם משתפרים 

לאחר 10 ימים.

למה מיועדת התרופה?   .1
התרופה מיועדת להקלה זמנית של כאבים קלים של 
השרירים, הפרקים, הגב, שגרון, שרירים תפוסים, חבורות 

ונקעים.

קבוצה תרפויטית: מתיל סליצילאט משתייך לקבוצת 
הסליצילאטים שהינם חומרים אנטי דלקתיים אשר אינם 

סטרואידים.

לפני שימוש בתרופה  .2
 אין להשתמש בתרופה:

אם אתה רגיש )אלרגי( לחומרים הפעילים או לכל   •
אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

על עור פגוע או על פצעים.  •
בילדים ותינוקות מתחת לגיל 12 שנים ללא הוראת   •

רופא.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה  
שימוש מופרז עלול להוביל לרעילות של סליצילאטים   •
 Reye's  - ריי  תסמונת  עם  קושרו  )סליצילאטים 

.)syndrome
אין להשתמש עם כרית חימום או לחבוש בחבישה   •

מהודקת.
יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים. במקרה של מגע   •

יש לשטוף מיד עם מים.
יש למנוע מגע התכשיר עם רקמות ריריות )כגון בפה   •

ובאף(.
אם מופיע גירוי יתר, הפסק את השימוש. ראה פרק 4   •

"תופעות לוואי".

לפני הטיפול ב- בן-גיי, ספר לרופא אם:
הנך רגיש למזון כלשהו או תרופה כלשהי, ובמיוחד   •

לסליצילאטים.
אתה משתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה   •

ממושכת.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות 
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר 
על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא 

או הרוקח אם אתה לוקח:
תכשירים אחרים המכילים סליצילאטים )כגון: אספירין(:   •

שימוש במקביל עלול להוביל להרעלת סליצילאטים.
נוגדי קרישת דם, כגון קומדין: השילוב עלול להגביר את   •

הפוטנציאל לדימום, מאחר ובן-גיי מכיל סליצילאט.

הריון והנקה
אין מספיק מידע לשימוש בטוח בהריון או הנקה. השימוש 

בהריון ו/או בהנקה צריך להיות תחת השגחה רפואית.

נהיגה ושימוש במכונות
או להפעיל  לנהוג  היכולת  על  אין השפעה  לתרופה 

מכונות.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון 

המקובל בדרך כלל הוא: 
למרוח עד 3-4 פעמים ביום לפי הצורך.

אופן השימוש: למרוח שכבה דקה באזור הכאב בלבד 
ולעסות בעדינות עד אשר הקרם נעלם )נספג(.

אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לבלוע! לשימוש חיצוני בלבד. 

יש לפנות  ימים   10 אם לא חל שיפור במצבך תוך 
לרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פנה מיד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת 

התרופה איתך.
והמנה  התווית  בדוק  בחושך!  תרופות  ליטול   אין 
בכל פעם שהנך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנך 

זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ 

ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש ב- בן-גיי עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 

תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם 
האפשרי אם מופיע:

גירוי )נדיר(  •
פריחה )נדיר(  •

דלקת מקומית )נדיר(  •
תופעות לוואי נוספות

המופיעות לעיתים נדירות:
עיניים: גירוי בעיניים  •

הפרעות במערכת החיסונית: אנגיואדמה  •
מערכת הנשימה: קוצר נשימה )בהקשר לרגישות   •

יתר(
באזור המריחה: בצקות עור, שלפוחיות, תחושת שריפה,   •
אודם, גירוי, כאב, נימול, גרד ופריחה. בנוסף, סרפדת, 

תחושה קרה )בן-גיי אולטרא חזק(
פצעים או רעילות באזור המריחה: כוויות 	•

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי 
מחמירה, כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה 
בעלון, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ 

עם הרופא.

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור   •
במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות 
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה 

מפורשת מרופא.
 )exp. date( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה  •
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום 

האחרון של החודש.
 .20-25°C אחסן במקום קריר בין  •

אחסן באריזה המקורית. אין לאחסן תרופות שונות   •
באותה אריזה.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

בן-גיי קרם לא שומני להקלת כאב:  -
Xanthan Gum, Methylparaben, Propylparaben, 
Glycerin, Isopropyl Palmitate, Stearic acid, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate V, Potassium Cetyl 
Phosphate, Potassium Hydroxide, Purified Water, 
Phenoxyethanol.

בן-גיי אולטרא חזק:  -
Carbomer, Stearic acid, Glyceryl Stearate SE, Tween 
80 (Polysorbate 80), Lanolin, Trolamine, Potassium 
Hydroxide, Edetate Disodium, Purified Water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בן-גיי קרם לא שומני להקלת כאב:   -

.2 OZ שפופרת פלסטיק  
בן-גיי אולטרא חזק:   -

.2 OZ, 4 OZ, 6 OZ שפופרת פלסטיק  
ייתכן שלא כל סוגי האריזות ישווקו.

בעל הרישום וכתובתו:
ג'יי-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

היצרן וכתובתו:
ג'ונסון קונסיומר פרודוקטס,

חטיבה בחברות ג'ונסון אנד ג'ונסון קונסיומר, ניו ג'רזי, 
ארה"ב.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך יולי 
.2014

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד 
הבריאות: 

בן-גיי קרם לא שומני להקלת כאב:  -
 133-96-23330-00  

בן-גיי אולטרא חזק:   -
 133-94-27518-00  

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. 
על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
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The format of this leaflet was determined by 
the Ministry of Health and its content was 

checked and approved in July 2014
PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE 

WITH THE PHARMACISTS’ REGULATIONS 
(PREPARATIONS) - 1986

This medicine is dispensed  
without a doctor’s prescription 

Ben Gay® Greaseless 
Pain Relieving Cream
Cream
Active ingredients - each unit contains:
Methyl Salicylate 15%
Menthol 10%

Ben Gay® Ultra Strength
Cream
Active ingredients - each unit contains:
Methyl Salicylate 30%
Menthol 10%
Camphor 4%
Inactive ingredients and allergens: see section 6 
“Further Information”.
Read this leaflet carefully in its entirety before 
using this medicine. This leaflet contains concise 
information about the medicine. If you have further 
questions, refer to the doctor or pharmacist.
The medicine is not intended for conditions similar 
to arthritis in infants and children under 12 years of 
age. Under this age, refer to a doctor.
Use correctly. Consult a pharmacist if you need 
further information. Refer to the doctor if the signs 
of the disease (symptoms) worsen or if they do not 
improve after 10 days.

1. WHAT IS THIS MEDICINE INTENDED FOR?
The medicine is intended for temporary relief 
of minor aches of the muscles, joints, back, 
rheumatism, stiff muscles, bruises and sprains.
Therapeutic group: Methyl salicylate belongs 
to the salicylates group, which are non-steroidal  
anti-inflammatory agents.

2. BEFORE USING THE MEDICINE: 
 Do not use this medicine:
• if you are sensitive (allergic) to the active 

ingredients or to any of the other ingredients 
contained in the medicine.

• on damaged skin or on sores.
• in children and infants under 12 years of age, 

without a doctor’s instructions.
 Special warnings regarding use of the 

medicine
• Excessive use may result in salicylate toxicity 

(salicylates have been associated with Reye’s 
syndrome).

• Do not use with a heating pad or bandage with 
tight dressing.

• Avoid contact of the preparation with the eyes. In 
case of contact, wash immediately with water.

• Avoid contact of the preparation with mucosal 
tissues (e.g., the mouth and nose).

•	If hyperirritation occurs, stop use. See section 4 
“Side Effects”.

Before treatment with Ben Gay, tell the doctor 
if:
• you are sensitive to any food or medicine, 

especially to salicylates.
• you use this medicine frequently or for a prolonged 

period.
If you are taking, or have recently taken, other 
medicines, including non-prescription medicines 
and nutritional supplements, tell the doctor 
or pharmacist. Especially inform the doctor or 
pharmacist if you are taking:
• other preparations containing salicylates (e.g., 

aspirin): concomitant use may lead to salicylate 
poisoning.

• anticoagulants, such as Coumadin: the 
combination may increase the potential for 
bleeding, since Ben Gay contains salicylate.

Pregnancy and breastfeeding
There is not enough information for safe use 
during pregnancy or breastfeeding. Use during 
pregnancy and/or breastfeeding must be under 
medical supervision.
Driving and use of machinery 
This medicine has no effect on ability to drive or 
operate machines.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Check with the doctor or pharmacist if you are 
uncertain. The usual dosage is generally:
Apply 3-4 times a day, as needed.

Directions for use: Apply a thin layer on the achy 
area only and gently massage until the cream 
disappears (is absorbed).
Do not exceed the recommended dose. 
Do not swallow! For external use only.
If there is no improvement in your condition within 
10 days, refer to a doctor.
If you took an overdose, or if a child accidentally 
swallowed the medicine, immediately refer to a 
doctor or proceed to a hospital emergency room 
and bring the package of the medicine with you.
Do not take medicines in the dark! Check the 
label and dose each time you take medicine. Wear 
glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the 
medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Ben Gay may cause 
side effects in some users. Do not be alarmed 
when reading the list of side effects. You may not 
experience any of them.
Discontinue use and refer to a doctor as soon 
as possible, if the following occur:
• Irritation (rare)
• Rash (rare)
• Local inflammation (rare)
Additional side effects
Occurring rarely:
• Eyes: ocular irritation
• Immune system disorders: angioedema
• Respiratory system: shortness of breath 

(associated with hypersensitivity)
• Application site: skin edema, blisters, burning 

sensation, redness, irritation, pain, tingling, 
itching, and rash. In addition, urticaria, cold 
sensation (Ben Gay Ultra Strength)

• Application site sores or toxicity: burns 
If a side effect occurs, if any of the side effects 
worsen, if you suffer from a side effect not 
mentioned in this leaflet, or if there is a change in 
your general feeling, consult the doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE 
STORED?

• Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine must be kept in a safe place out of 
the reach of children and/or infants to avoid 
poisoning. Do not induce vomiting without 
explicit instruction from the doctor. 

• Do not use the medicine after the expiry date 
(exp. date) that appears on the package. The 
expiry date refers to the last day of that month. 

• Store in a cool place between 20-25°C.
• Store in the original package. Do not store 

different medicines in the same package.

6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredients, the medicine 
also contains:
- Ben Gay Greaseless Pain Relieving Cream:

Xanthan Gum, Methylparaben, Propylparaben, 
Glycerin, Isopropyl Palmitate, Stearic acid, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate V, Potassium Cetyl 
Phosphate, Potassium Hydroxide, Purified Water, 
Phenoxyethanol.

- Ben Gay Ultra Strength:
Carbomer, Stearic acid, Glyceryl Stearate SE, 
Tween 80 (Polysorbate 80), Lanolin, Trolamine, 
Potassium Hydroxide, Edetate Disodium, Purified 
Water. 

What the medicine looks like and the contents 
of the package: 
- Ben Gay Greaseless Pain Relieving Cream:
 A plastic tube 2 oz.
- Ben Gay Ultra Strength:
 A plastic tube 2 oz, 4 oz, 6 oz.
Not all pack sizes may be marketed.
License holder and address: 
J-C Healthcare Ltd., Kibbutz Shefayim 6099000, 
Israel.
Manufacturer and address: 
JOHNSON CONSUMER PRODUCTS COMPANY, 
DIVISION OF JOHNSON AND JOHNSON 
CONSUMER COMPANIES, INC, NJ, USA.
This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in July 2014.
Registration number of the medicine in the National 
Drug Registry of the Ministry of Health: 
- Ben Gay Greaseless Pain Relieving Cream:
 133-96-23330-00
- Ben Gay Ultra Strength:
 133-94-27518-00
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