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Kreon Travix x50 kapsułek
 

Cena: 52,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Mylan Healthcare

Postać kapsułki

Substancja
czynna

pankreatyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Co to jest lek Kreon Travix

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).
W jakim celu stosuje się lek Kreon Travix
Kreon Travix jest stosowany u dzieci, młodzieży i dorosłych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Jest to choroba, w czasie
której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm. Choroba ta często występuje u pacjentów z niżej
wymienionymi jednostkami chorobowymi:

mukowiscydozą (rzadka choroba genetyczna)
zablokowaniem przewodów wyprowadzających z trzustki lub pęcherzyka żółciowego
atakiem ostrego zapalenia trzustki. Kreon Travix można zacząć przyjmować, gdy pacjent ponownie rozpocznie doustne
przyjmowanie pokarmów
przewlekłym zapaleniem trzustki
rakiem trzustki
usuniętą trzustką lub jej częścią
usuniętym żołądkiem lub jego częścią
zespoleniem żołądkowo-jelitowym
zespołem Shwachmana-Diamonda (bardzo rzadka choroba genetyczna).

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki może być również rozpoznana w innych niewymienionych powyżej stanach klinicznych.
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Jak działa lek Kreon Travix

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.

Wskazania do stosowania

Kreon Travix jest wskazany do stosowania w leczeniu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dawkowanie:

Dawkowanie jest związane z indywidualnymi potrzebami i zależy od ciężkości choroby oraz składu diety.

O ile lekarz nie zaleci inaczej u dorosłych (również w podeszłym wieku) oraz u dzieci:

początkowo podaje się co najmniej dwie kapsułki z każdym głównym posiłkiem i co najmniej jedną kapsułkę z każdą przekąską.

Co zawiera lek Kreon Travix

Substancją czynną leku jest 150 mg pankreatyny o aktywności:

10 000 j. Ph.Eur. lipazy (j. BP)
8 000 j. Ph.Eur. amylazy (j. BP)
600 j. Ph.Eur. proteazy.

Pozostałe składniki 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
(E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.
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