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Kreon Travix 10 000j., 50 kapsułek
 

cena: 49,49 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita, trzustka

Działanie ułatwiające trawienie, wspomagające

Opakowanie 50 sztuk

Postać kapsułki

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

pankreatyna

Wskazania niestrawność, trawienie

Opis produktu
 

Wskazania:
Kreon Travix Lek w postaci kapsułek dojelitowych zalecany jest dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami trawienia tłuszczów, białek i
węglowodanów, wywołanego niedostateczną zewnątrzwydzielniczą czynnością trzustki. Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki
jest chorobą, polegającą na tym, że trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm.

Właściwości:
Kreon Travix to lek oparty na mieszaninie enzymów trawiennych zwanych „pankreatyną”. Zadaniem pankreatyny jest pomoc w trawieniu
pokarmów. Enzymy w leku Kreon Travix zamknięte w małych garnulkach - Minimikrosferach, odpornych na działanie kwasu
żołądkowego, pozyskiwane są z trzustek wieprzowych i po spożyciu są stopniowo uwalniane do jelit. Enzymy zawarte w leku działają
trawiąc pokarmy przechodzące przez jelito cienkie.

Skład:
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 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
(E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

Stosowanie:
Zaleca się doustne przyjmowanie leku Kreon Travix podczas lub bezpośrednio po głównych posiłkach lub przekąskach. Pozwala to na
dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.
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Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, który dostosowuje dawkę do potrzeb pacjenta. Dawka
leku natomiast zależy od rodzaju choroby, masy ciała, stosowanej diety oraz ilości tłuszczu obecnego w kale i jest mierzona w
jednostkach lipazy. Różne moce leku Kreon zawierają inne ilości lipazy.
Najczęściej stosowana dawka początkowa preparatu wynosi 10000-25000 jednostek lipazy w przypadku głównego posiłku. Średnio
zaleca się podawanie 20000-50000 jednostek lipazy podczas posiłków.
Kapsułki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynu.

Ważne informacje:
Nie należy stosować leku w przypadku uczulenia na pankreatynę wieprzową lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
W trakcie stosowania Kreon Travix w ciągu dnia należy pić duże ilości płynów.
W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży przed przyjęciem leku Kreon Travix należy skontaktować się z lekarzem.
Kreon Travix może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Opakowanie:
50 kapsułek
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