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Kreon Travix 150 mg, 50 kapsułek dojelitowych
 

Cena: 55,00 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 000 j. Ph.Eur.

Opakowanie 50 kapsułek dojelitowych

Producent BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Pancreatinum

Opis produktu
 

Opis
Kreon Travix zawiera mieszaninę enzymów trawiennych nazywanych „pankreatyna”. Pankreatyna pomaga trawić pokarm. Enzymy są
pozyskiwane z trzustek wieprzowych. Kreon Travix zawiera małe granulki, które powoli uwalniają pankreatynę w jelicie (granulki odporne
na działanie kwasu żołądkowego, nazywane Minimikrosfery).

Wskazania
Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrz wydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której
wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi:

zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza),
przewlekłe zapalenie trzustki,
stan po usunięciu żołądka (gastrektomia),
rak trzustki,
stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia),
stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II),
zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu),
zespół Shwachmana-Diamonda,
stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.

Działanie
Enzymy zawarte w leku Kreon Travix działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie. Lek Kreon Travix należy
przyjmować podczas lub po głównych posiłkach lub przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.

Dawkowanie
Mukowiscydoza:
zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku poniżej 4 lat wynosi 1000 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek,
zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży i dorosłych wynosi 500 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.
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Inne zaburzenia trzustki:
zwykle dawka wynosi od 25 000 do 80 000 jednostek lipazy,
w przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi połowę dawki przyjmowanej w czasie głównego posiłku.

Zawsze przyjmować podczas lub zaraz po głównych posiłkach i przekąskach.

Skład
1 kapsułka zawiera substancję czynną 150 mg pankreatyny (Pancreatinum) o aktywności: amylazy 8 000 j. Ph.Eur. (j. BP), lipazy 10 000
j. Ph.Eur. (j. BP), proteazy 600 j. Ph.Eur.
Inne składniki leku to: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian.
Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek uwodniony (E 172), żelaza (II, III) tlenek (E
172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): bóle brzucha.
Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Działania te mogą być wynikiem choroby, która jest wskazaniem do przyjmowania leku Kreon Travix. W trakcie badań liczba pacjentów
przyjmujących Kreon, u których wystąpiły bóle brzucha lub biegunka była podobna lub mniejsza niż pacjentów nie przyjmujących leku
Kreon.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów): wysypka.
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): silny świąd i pokrzywka; Kreon może
powodować inne ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym trudności w oddychaniu lub obrzęk ust; zwężenie odcinka krętniczo-
kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki
przyjmujących duże dawki produktów zawierających pankreatynę.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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