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Kreon Travix 150 mg, 50 kapsułek
 

Cena: 43,87 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 000 j. Ph.Eur.

Opakowanie 50 kaps. (butelka)

Postać kaps.dojel.

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Pancreatinum

Opis produktu
 

Opis leku:

Nazwa produktu leczniczego.

Kreon Travix, 10 000 j. Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe.

Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej.

Pankreatyna (Pancreatinum).

Dawka/stężenie substancji czynnej.

1 kapsułka produktu Kreon Travix zawiera jako 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.

Postać farmaceutyczna.

Kapsułka dojelitowa. Kapsułki żelatynowe, twarde, zawierające granulki w otoczce odpornej na działanie soku żołądkowego
(minimikrosfery). Kapsułki są dwukolorowe: jedna część jest nieprzezroczysta brązowa, druga przezroczysta bezbarwna.

Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania.
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Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej 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 trzustki (pankreatektomia), stan po usunięciu żołądka (gastrektomia), rak trzustki, 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.

Przeciwwskazania.

Nadwrażliwość na pankreatynę wieprzową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny.

Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

Niniejsza informacja została przygotowana dnia 25.06.2020 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Kreon Travix
zatwierdzonej 6/2020.
Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

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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