FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR
Ben-u-ron
Supositório
Ben-u-ron “lactente”125 mg de Paracetamol
Ben-u-ron “Infantil” 250 mg de Paracetamol
Ben-u-ron “Júnior” 500 mg de Paracetamol
Ben-u-ron “Adulto” 1000 mg de Paracetamol
Leia atentamente este folheto antes de utilizar este medicamento.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento
pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.
Neste folheto:
1.O que é Ben-u-ron Supositório e para que é utilizado
2.Antes de utilizar Ben-u-ron Supositório
3.Como utilizar Ben-u-ron Supositório
4.Efeitos secundários possíveis
5.Como conservar Ben-u-ron Supositório
6.Outras informações

1.O QUE É BEN-U-RON SUPOSITÓRIO E PARA QUE É UTILIZADO
ben-u-ron Supositório está disponível em embalagens de 10 unidades, nas
dosagens de 125 mg, 250 mg, 500 mg e 1000 mg de Paracetamol.
ben-u-ron Supositório alivia a dor e diminui a febre, pelo que pertence ao grupo
farmacoterapêutico: 2.10- Analgésicos e antipiréticos.
1 supositório contém:
125 mg de paracetamol
250 mg de Paracetamol
500 mg de Paracetamol
1000 mg de Paracetamol
Distribui-se uniformemente por todos os fluídos orgânicos.
A administração de uma ou mais doses terapêuticas, por administração repetida,
não tem qualquer efeito sobre as funções cardiovascular ou respiratória.
O BEN-U-RON, paracetamol, não provoca alterações no equilíbrio ácido-base,
irritação, erosão ou hemorragia gástrica, não aumenta o tempo de hemorragia, nem
influencia a concentração sérica de ácido-úrico, efeitos que poderão ocorrer com a
administração de salicilatos.
INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
O BEN-U-RON está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que
requerem um analgésico e/ou um antipirético, tais como síndromes gripais ou outras
hipertermias infecciosas, reacções hiperérgicas da vacinação, cefaleias,
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enxaquecas, dores de dentes, de ouvidos, menstruais, traumáticas, musculares e
articulares; como analgésico antes e após intervenções cirúrgicas.
2.ANTES DE UTILIZAR BEN-U-RON SUPOSITÓRIO
Não utilize Ben-u-ron Supositório
-se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa ou a qualquer outro
componente de Ben-u-ron Supositório.
-se tem insuficiência hepática ou renal
-se tem perturbações da hematopoiese
-se tem deficiência em Glucose-6-fosfodesidrogenase.
Tome especial cuidado com Ben-u-ron Supositório
Apesar de rara e reversível, aos primeiros sinais de ocorrência de hipersensibilidade,
interromper o tratamento de imediato e contactar o médico assistente.
Não usar doses maiores que as recomendadas, nem durante mais de 3 dias nem
em crianças com menos de 3 meses de idade, a não ser por expressa indicação do
médico.
Ao utilizar Ben-u-ron Supositório com outros medicamentos
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita
médica.
A administração repetida de doses terapêuticas de BEN-U-RON, poderá
eventualmente potenciar o efeito dos anticoagulantes cumarínicos, ou aumentar a
concentração sérica de cloranfenicol.
Gravidez e aleitamento
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Embora estudos efectuados demonstrem que a administração de BEN-U-RON
durante a gravidez ou em período de aleitamento, nas doses terapêuticas
recomendadas, não constitui factor de risco para o feto ou recém-nascido, só o
médico poderá decidir da sua administração nestas situações.
Condução de veículos e utilização de máquinas
O BEN-U-RON não tem qualquer efeito sobre a capacidade de condução ou
utilização de máquinas.
Efeitos em crianças e lactentes:
Salvo indicação médica em contrário, não administrar o medicamento a crianças
com menos de 3 meses de idade, e observar rigorosamente as doses terapêuticas
recomendadas.
Efeitos em idosos:
As doses recomendadas são aplicáveis a adultos de todas as idades, incluíndo os
de idade avançada.
Efeitos em doentes com patologias especiais:
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O BEN-U-RON deverá ser administrado com especial atenção a doentes com
insuficiência hepática ou renal. A administração na doença hepática crónica é
possível, desde que se cumpra estritamente o regime posológico nas doses
terapêuticas recomendadas.
O BEN-U-RON pode ser administrado em insuficientes renais desde que se proceda
ao ajuste do intervalo da dose.
Informações importantes sobre alguns componentes de Ben-u-ron Supositório
Não se aplica.
3.COMO UTILIZAR BEN-U-RON SUPOSITÓRIO
Administração rectal.
Lactentes com mais de 3 meses:
1 supositório de BEN-U-RON 125 mg, uma a três vezes ao dia.
Crianças:
1 - 6 anos : 1 supositório de BEN-U-RON 250 mg, uma a três vezes ao dia.
6 - 14 anos : 1 supositório de BEN-U-RON 500 mg, uma a três vezes ao dia.
Adultos e Crianças maiores de 14 anos:
1 supositório de BEN-U-RON 1000 mg, uma a três vezes ao dia.
Utilizar Ben-u-ron supositório sempre de acordo com as indicações do médico. Fale
com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Duração do tratamento médio e dose máxima diária:
BEN-U-RON não deve ser utilizado durante mais de 3 dias, salvo indicação médica
em contrário.
As doses diárias máximas recomendadas para o BEN-U-RON, paracetamol por via
oral ou rectal são as seguintes:
Crianças: até 40 mg/kg.
Adultos: até 4 g / dia
Não usar doses superiores às recomendadas.
Se utilizar mais BEN-U-RON SUPOSITÓRIO do que deveria
Os sintomas da sobredosagem com paracetamol (doses superiores a 10 g), nas
primeiras 24 horas após intoxicação, são: palidez, náuseas, vómitos, anorexia e dor
abdominal.
A sobredosagem com BEN-U-RON tem como consequências primárias a toxicidade
hepática e renal, com eventuais lesões hepáticas graves e insuficiência renal aguda
como situações extremas da intoxicação.
O tratamento da sobredosagem consiste na administração de acetilcisteína ou
metionina por IV, ou per os, se o doente estiver consciente e não vomitar. Este
tratamento é efectivo apenas até 15 horas após a ocorrência.
Em caso de sobredosagem acidental procurar imediatamente o médico.
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Em caso de observação de efeitos secundários não mencionados neste folheto,
aconselha-se a sua comunicação ao médico assistente ou farmacêutico.
Verifique o prazo de validade inscrito na embalagem que acondiciona o produto.
Caso se tenha esquecido de tomar Ben-u-ron Supositório
Retomar o esquema posológico recomendado.
Se parar de tomar Ben-u-ron Supositório
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS
Como todos os medicamentos, Ben-u-ron Supositório pode causar efeitos
secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.
O BEN-U-RON é geralmente muito bem tolerado, quando administrado nas doses
terapêuticas recomendadas.
Poderão ocorrer, embora raramente, reacções de hipersensibilidade ao BEN-URON, que se manifestam mais frequentemente por eritema ligeiro, urticária, dispneia
e hipotensão. Estas reacções alérgicas são em geral reversíveis e ocorrem com
mais frequência nos indivíduos com história pregressa de hipersensibilidade aos
salicilatos.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5.COMO CONSERVAR Ben-u-ron Supositório
Conserve o medicamento ao abrigo da luz e do calor.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Não utilize Ben-u-ron Supositório após o prazo de validade impresso no blister e na
embalagem exterior, após {VAL.:}.
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.
6.OUTRAS INFORMAÇÕES
Qual a composição de Ben-u-ron Supositório
A substância activa é Paracetamol:
125 mg, Ben-u-ron “lactente”
250 mg, Ben-u-ron “Infantil”
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500 mg, Ben-u-ron “Júnior”
1000 mg, Ben-u-ron “Adulto”
Os outros componentes são: hard fat (Ben-u-ron “lactente” e 250 mg, Ben-u-ron
“Infantil”)
Os outros componentes são: hard fat e lecitina de soja (Ben-u-ron “Júnior” e 250 mg,
Ben-u-ron “Adulto”)
Qual o aspecto de Ben-u-ron Supositório e conteúdo da embalagem
Ben-u-ron Supositório apresenta-se em embalagens de 10 supositórios de 125 mg,
250 mg, 500 mg e 1000 mg.
OUTRAS APRESENTAÇÕES
BEN-U-RON Comprimidos, embalagem de 20 comprimidos divisíveis, a 500 mg de
paracetamol.
BEN-U-RON Xarope, frasco de 85 ml (100 g), a 200 mg de paracetamol por colher
medida (5 ml).
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado
Neo Farmacêutica, S.A.
Avenida D. João II, Lote 1.02.2.1 D-2º
1990-090 Lisboa
Fabricante:
bene-Arzneimittel GmbH, Munique/Alemanha
Este folheto foi aprovado pela última vez em
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