
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Kreon Travix 10 000 j.m. , 50 kapsułek
 

Cena: 57,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 000 j. Ph.Eur.

Producent BGP PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Kreon Travix to lek w postaci kapsułek, który zawiera mieszaninę enzymów trawiennych nazywanych pankreatyną. Składnik ten pomaga
trawić pokarm. Enzymy są pozyskiwane z trzustek wieprzowych. Lek Kreon Travix zawiera małe granulki, które powoli uwalniają
pankreatynę w jelicie (granulki odporne na działanie kwasu żołądkowego, nazywane Minimikrosfery).
 

Wskazania

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u dzieci i dorosłych.

 

Skład

1 kapsułka zawiera: 
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150mg pankreatyny o zawartości enzymów: 10 000 j. Ph. Eur. lipazy, 8 000 j. Ph. Eur. amylazy i 600 j. Ph. Eur. proteaz;
pozostałe składniki to: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian; skład kapsułki
żelatynowej: żelatyna, żela III tlenek bezwodny (E172), żelaza III tlenek uwodniony (E172), żelaza II,III tlenek (E172), tytanu
dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczam.

 

Działanie

Trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie człowieka przez enzymy zawarte w leku.

Dawkowanie

Należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.
Lekarz dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. 

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Wczesne stadium ostrego zapalenia trzustki.
Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

 

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 

 

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

niestrawność, ból brzucha, nudności,
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różnego rodzaju wysypki skórne,
pokrzywka i świąd.

 

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
zawroty głowy,
drażliwość, zmęczenie.

 

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna,
aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
niewydolność serca i obrzęk,
zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

 

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność.
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