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KREON TRAVIX 10 000 50 kapsułek trzustka
 

Cena: 44,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 20 kaps.

Postać kaps.

Producent SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisKREON TRAVIX 10 000 50 kapsułekKreon Travix to produkt leczniczy zawierający mieszaninę enzymów trawiennych wskazany w
zaburzeniach trawienia.Kreon Travix wykazuje działanie lipolityczne, amylolityczne, proteolityczne - umożliwia trawienie tłuszczy, skrobi i
białek. Lek zawiera mieszaninę enzymów trawiennych - pomaga trawić pokarm. Stosowanie leku zmniejsza objawy związane z
zaburzeniem wydzielania enzymów trawiennych przez trzustkę (bóle brzucha, wzdęcia, częstość wypróżnień).Leczenie zaburzeń
trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z
poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi:zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza)przewlekłe zapalenie
trzustkistan po usunięciu trzustki (pankreatektomia)stan po usunięciu żołądka (gastrektomia)rak trzustkistan po zespoleniu żołądkowo-
jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II)zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu
nowotworu)zespół Shwachmana-Diamondastan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub
doustnego.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty.Lek do stosowania doustnego.Dawka leku jest uzależniona od rodzaju schorzenia, masy ciała pacjenta,
stosowanej diety.Kapsułek nie należy otwierać, gryźć, rzuć.Podczas stosowania należy pić znaczne ilości płynów w ciągu dnia.Lek
stosować po głównych posiłkach lub podczas.Dorośli: od 2 do 8 kapsułek na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja). W
przypadku przekąsek: 1-4 kapsułki (połowa dawki przyjmowanej dla posiłków głównych).WażnePrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować
leku Kreon Travix:jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę wieprzową lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku.SkładSubstancją czynną jest: pankreatyna (Pancreatinum) o aktywności:10000 j. Ph.Eur. lipazy, 8000 j. Ph.Eur. amylazy, 600 j.
Ph.Eur. proteazy.Substancje pomocnicze: 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.ProducentABBOTT PRODUCTS GMBH
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