APTEKA MGfarm Małgorzata Glimos
ul. Pocztowa 13, Jaworzno
+48 32 6156383

Kreon 10 000 j. x 20 kaps
Cena: 19,52 PLN
Opis słownikowy
Opakowanie

20 kaps. (butelka)

Producent

SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH

Opis produktu
Działanie:
Lek zawiera pankreatynę wieprzową w postaci minimikrosfer w otoczce dojelitowej, umieszczonych w kapsułce żelatynowej. Po
rozpuszczeniu kapsułki, minimikrosfery mieszają się z treścią pokarmową (formuła dawki wielokrotnej), następnie w jelicie cienkim
(pH>5,5) ich otoczka ulega rozpuszczeniu i uwalniają się enzymy o działaniu lipolitycznym, amylolitycznym i proteolitycznym.
Wskazania:
Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych często związana, ale nie ograniczająca się do: zwłóknienia
torbielowatego (mukowiscydozy), przewlekłego zapalenia trzustki, stanu po usunięciu trzustki (pankreatektomia), stanu po usunięciu
żołądka (gastrektomia), raka trzustki, stanu po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II), zwężenia
przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu), zespołu Shwachmana-Diamonda lub stanu po
ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.
Dawkowanie:
Doustnie. Zwłóknienie torbielowate trzustki: początkowo 1000 j. lipazy/kg mc./posiłek u dzieci poniżej 4 lat i 500 j. lipazy/kg mc./posiłek
u dzieci powyżej 4 lat; u większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg
mc./dobę lub 4000 j. lipazy/g spożytego tłuszczu; dawkowanie należy dostosować uwzględniając nasilenie choroby, kontrolę biegunek
tłuszczowych i utrzymanie dobrego stanu odżywienia. Inne zaburzenia związane z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki: dawka
w przypadku głównego posiłku wynosi 25 000-80 000 j. Ph. Eur. lipazy, w przypadku przekąsek między posiłkami połowę indywidualnie
wyznaczonej dawki; dawkowanie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta w zależności od nasilenia
zaburzeń trawienia i zawartości tłuszczu w pożywieniu. Kapsułki należy połykać w całości, w trakcie posiłków lub zaraz po posiłku,
popijając płynem. Jeśli połknięcie kapsułki sprawia trudności, można ją otworzyć i dodać minimikrosfery do kwaśnego, miękkiego
pokarmu lub płynu (o pH
Pamiętaj o przeczytaniu ulotki informacyjnej. Znajdziesz tam dokładne informacje o sposobie przyjmowania leku, przeciwskazania,
działania niepożądane a także wiele innych szczegółów dotyczących produktu.
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