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Kreon TRAVIX 10000j Ph Eur 50 kaps
 

Cena: 58,67 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 000 j. Ph.Eur.

Opakowanie 50 kaps. (butelka)

Postać kaps.dojel.

Producent MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Pancreatinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: MYLAN

ILOŚĆ:  50 kapsułek

 

OPIS:

Kreon Travix to lek w postaci kapsułek dojelitowych wspomagających trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie
człowieka przez enzymy zawarte w leku.

 

DZIAŁANIE:

Lek zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia wieprzowego. Działają one poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito
cienkie człowieka. Z tego powodu lek należy przyjmować w trakcie głównych posiłków lub przekąsek, co ułatwia jego dokładne
wymieszanie z pokarmem.

 

WSKAZANIA:
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Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki u dzieci i dorosłych.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza; kapsułkę należy połknąć w całości. Należy pić duże ilości płynu w ciągu dnia. W
przypadku mukowiscydozy: dzieci poniżej 4. lat zwykle początkowa dawka leku wynosi 1000 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.
Dzieci w wieku 4. lat i osoby dorosłe: zwykle dawka początkowa wynosi 500 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek. W innych
zaburzeniach trzustki: zwykle dawka początkowa wynosi 25000-80000 jednostek lipazy. W przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi
połowę dawki przyjmowanej w czasie głównego posiłku.

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera substancje czynną: 150 mg pankreatyny o aktywności: 10000 j.Ph.Eur. lipazy, 8000 j.Ph.Eur. amylazy, 600 j.Ph.Eur.
proteaz; pozostałe składniki: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian; skład kapsułki
żelatynowej: żelatyna, żelaza III tlenekbezwodny (E172), żelaza III tlenek uwodniony (E172), żelaza II, III tlenek (E172), tytanu dwutlenek
(E171), sodu laurulosiarczan.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Wczesne stadium ostrego zapalenia trzustki.

W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży przyjmowanie leku należy skonsultować z lekarzem. Preparat może być stosowany w okresie
karmienia piersią.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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