
זילנד ניו של נתונים גיליון

CREON10,000,® CREON ®קריאון
20,000® CREON25,000,®35,000 המוצר שם1.

כמוסות10,000  קריאון

כמוסות20,000  קריאון

כמוסות25,000  קריאון

כמוסות35,000  קריאון

וכמותי איכותי הרכב2.

 אבקת( פנקריאטין ג"מ150  המכילים חום בצבע חום ציפוי בעלי כדורים מכילהCreon 10,000  של כמוסה כל
Ph.Eur. -600 ו ליפאז יחידותPh.Eur. 10,000 , עמילאז יחידותPh.Eur. -8,000 מ פחות ללא ערך שווה) לבלב

.פרוטאז יחידות

 אבקת( פנקריאטין ג"מ300  המכילים אנטרי ציפוי עם חום בצבע כדורים מכילהCreon 20,000  של כמוסה כל
Ph.Eur. -1,200 ו ליפאז יחידותPh.Eur. 20,000 , עמילאז יחידותPh.Eur. -16,000 מ פחות ללא ערך שווה) לבלב

.פרוטאז יחידות

 אבקת( פנקריטין ג"מ300  המכילים אנטרי ציפוי עם חום בצבע כדורים מכילהCreon 25,000  של כמוסה כל
Ph.Eur. -1,000 ו ליפאז יחידותPh.Eur. 25,000 , עמילאז יחידותPh.Eur. -18,000 מ פחות ללא ערך שווה) לבלב

.פרוטאז יחידות

) לבלב אבקת( פנקריטין ג"מ420  המכילים חום חום ציפוי בעלי כדורים מכילהCreon 35,000  של כמוסה כל
 יחידותPh.Eur. -1,400 ו ליפאז יחידותPh.Eur. 35,000 , עמילאז יחידותPh.Eur. -25,200 מ פחות ללא ערך שווה

.פרוטאז

.חזירית לבלב מרקמת מופק הלבלב

6.1. סעיף ראה, העזר חומרי של המלאה לרשימה

תרופות טופס3.

 כדורים( במיני-מיקרוספרות מלאה, צבע חסר שקוף וגוף חום אטום מכסה עם2  בגודל קשה לטין'ג קפסולת היא.
10,000Creon ) לגסטרו עמידים

 במיני-מיקרוספרות מלאה, צבע חסר שקוף וגוף חום אטום מכסה עם0  בגודל מוארכת קשה לטין'ג קפסולת היא.
20,000Creon ) לגסטרו עמידים כדורים(

( במיני-מיקרוספרות מלא, צבע חסר שקוף וגוף שוודי כתום אטום מכסה עם0  בגודל קשה לטין'ג קפסולת היא.
25,000Creon ) לגסטרו עמידים כדורים

 מלאה, צבע חסר שקוף וגוף אדום חום פקק עם00  בגודל מוארכת קשה לטין'ג קפסולת היא.
35,000Creon ) לגסטרו עמידים כדורים( במיני-מיקרוספרות

קליניים פרטים4.
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TITLE - PANCREATIN / CREON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-pancreatin-creon-zenpep-online
https://www.medsafe.govt.nz/Profs/Datasheet/c/CreonCreonFortecap.pdf


טיפוליות התוויות4.1

Creon הלבלב של אקסוקרינית ספיקה באי לטיפול  מיועד )PEI(ומבוגרים ילדים אצל.

:ל מוגבלת לא אך, קרובות לעתים קשורה הלבלב של אקסוקרינית ספיקה אי

-
-
-
-
-

פיברוזיס סיסטיק

כרונית לבלב דלקת

לבלב כריתת לאחר

II, gastroenterostomy (Billroth  למשל( העיכול מערכת של מעקפים ניתוח לאחר
).מנאופלזמה למשל( המשותף המרה צינור או הלבלב של צינורית חסימה

מתן ואופן מינון4.2

מנָהָ

 מותאם קריאון של הנדרש המינון. המזון ובהרכב המחלה בחומרת ותלויה האישיים לצרכים מכוונת הפוסולוגיה
.המחלה ולחומרת בארוחה השומן לתכולת בהתאם

 של העיקרית המטרה2006,  משנת פיברוזיס בסיסטיק לתזונה באוסטרליה קליני תרגול הנחיות על בהתבסס
 בסימפטומים לשלוט גם כמו, המטופל של והגדילה התזונתי המצב את לשפר היא בלבלב אנזימים תחליפי טיפול

 ללא דיאטה באמצעות אופטימלית תזונתית צריכה באמצעות מושג זה). סטאטוריאה למשל( עיכול הפרעות של
.משקל מעודף סובל המטופל אם אלא), חמש גיל מעל אם ליום שומן גרם(>100  שומן תכולת של הגבלה

 ומחקר ב"ארה שלCF  קרן של מקרה-ביקורת מחקר(CF),  פיברוזיס הסיסטיק ועידת של המלצה על בהתבסס
:החלופיים הלבלב באנזימי לטיפול למינון הבאה הכללית ההמלצה את להציע ניתן, בבריטניה מקרה-ביקורת

ומבוגרים ילדים בחולים לטיפול משקל מבוססות מינון המלצות
Creon באמצעות(CF)  פיברוזיס סיסטיק עם

מקסימלי מינוןטיטרציה שיקוליהתחלתי מינוןהחולה גיל

ילְדִָים
שנים4 <

ג"ק/ליפאז יחידות1,000
לארוחה גוף משקל

:לפי מינון התאם
-
-

גרם/ליפאז יחידות4,000

בתזונה שומן צריכת -המחלה חומרת
אֹו-סטאטוריא על שליטה

חולים
שנים4  ≥

ג"ק/ליפאז יחידות500
לארוחה גוף משקל

טוב של תחזוקה-
-תזונתי מצב

ג"ק/ליפאז יחידות10,000
ליום גוף משקל

בלבלב לטיפול-Creon ב המשתמשים מבוגרים בחולים מינון המלצות
אחרים לתנאים הקשורה(PEI)  אקסוקרינית ספיקה אי

:ל הגדל, הצורך במידתטיטרציה שיקוליהתחלתי מינון

40,000 עד25,000
 תגובה לגבי המטופל הערכתארוחה

ל ותאימות קלינית
.תרֶּפַיהָ

ליפאז יחידות80,000
ליפאז יחידות

מנָהָארוחהחצימנָהָארוחהחציחטִָיף

ליום גוף משקל ג"לק ליפאז יחידות10,000  מקסימלי מינון

 את כמגבירים דווחו, פרוטונים משאבת ומעכבי אנטגוניסטיםH2 כגון, בקיבה-pH ה את המגבירים חומרים
 זו. הלבלב באנזימי לטיפול נאותה תגובה משיגים שאינם בחולים להועיל ועשויים הניתן לבלב ליפאז של הפעילות

מאושרת אינדיקציה לא
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.לא או זו בדרך בהם להשתמש אם, שפורסמו ראיות סמך על, להחליט הנרשמים על. אלה סוכנים עבור

ניהול שיטת

.הארוחות לאחר מיד או במהלך האנזימים את ליטול מומלץ

. חטיף או ארוחה כל אחרי או במהלך נוזלים מספיק עם, ללעוס או למעוך מבלי, שלמות הכמוסות את לבלוע יש
 הקפסולות את בזהירות לפתוח ניתן), קשישים חולים או קטנים ילדים למשל( קשה כמוסות בליעת כאשר

-5.5 מ נמוךpH  עם פירות מיץ או יוגורט, תפוחים רסק כגון חומצי רך למזון המיני-מיקרוספרות את ולהוסיף
 מיץ למשל-5.5, מ נמוךpH  עם פירות מיץ כמו נוזל עם יילקחו שהמיני-מיקרוספרות או, לעיסה מצריך שאינו

 לאחסן ואין נוזלים או מזון עם מיני-מיקרוספרות של תערובת בכל מיד להשתמש יש. אננס או תפוזים, תפוחים
.אותה

 הציפוי את לשבש עלולים-5.5 מ גבוהpH  עם נוזלים או מזון עם ערבוב או המיני-מיקרוספרות של ולעיסה ריסוק
 של ולגירוי היעילות להפחתת להוביל ועלול הפה בחלל אנזימים של מוקדם לשחרור לגרום יכול זה. המגן האנטי

.הריריות הממברנות

.בפה יישמר לא מוצר ששום להקפיד יש

 של מוגבר איבוד של בתקופות במיוחד, קריאון מינון בזמן עת בכל המטופלים של מספקת לחות להבטיח חשוב
.עצירות להחמיר עלולה מספקת לא הידרציה. נוזלים

נגד התוויות4.3

6.1. בסעיף המפורטים העזר מחומרי אחד לכל או לפנקריאטין יתר רגישות

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4

 פיברוזיס סיסטיק עם בחוליםcolonopathy (brosing פי( הגס המעי ושלcaecum ileo- של היצרות על דווח
 או חריגים בטן תסמיני רפואית להעריך יש, זהירות כאמצעיpancreatin.  תכשירי של גבוהים מינונים הנוטלים
-10,000 מ יותר נוטל החולה אם במיוחד, קולונופתיה פיברוסי של אפשרות לשלול כדי הבטן בתסמיני שינויים
.יום/ג"ק/ליפאז יחידות

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרות תרופות עם אינטראקציה4.5

.אינטראקציה מחקרי בוצעו לא

והנקה הריון, פוריות4.6

הרֵיָֹון

.חשופים הריונות על קליניים נתונים אין, הלבלב אנזימי לגבי
 לרעילות לצפות אין, לכן. חזירים לבלב אנזימי של כלשהי לספיגה עדות שום מראים לא חיים בבעלי מחקרים

.התפתחותית או רבייה

.בהריון לנשים מרשם מתן בעת זהירות משנה לנקוט יש

הנקה

 המניקה האישה של מערכתית חשיפה על מצביעים חיים בבעלי מחקרים שכן הילד על השפעות צפויות לא
.ההנקה במהלך הלבלב באנזימי להשתמש ניתן. הלבלב לאנזימי

 תזונתי מצב לספק כדי מספיקים במינונים-Creon ב להשתמש יש וההנקה ההריון במהלך הצורך במידת
.הולם
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פוריות

.זמינים קליניים נתונים אין

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7

.מכונות להפעיל או לנהוג היכולת על כלשהי השפעה יש-Creon של לכך ראיות אין

רצויות לא תופעות4.8

 הפרעות היו שדווחו ביותר השכיחות הלוואי תגובות. לקריאון נחשפו חולים-900 מ יותר, קליניים בניסויים
.בחומרתה בינוניות או קלות בעיקר היו והן העיכול במערכת

:להלן המצוינת התדירות עם קליניים ניסויים במהלך נצפו הבאות הלוואי תופעות

שכיח מאדאורגנית מערכת
≤ 1/10

מׁשְּותףָ
ל1/100  ≥
>1/10

נדִָיר
ל1/1000  ≥
>1/100

לא תדירות
ידוע

העיכול מערכת
הפרעות

,בחילה*בטן כאבי
,הקֲָאָה

,עצירות
ּבטִנִי

,התִנּפַחְּות
*ׁשלִׁשּול

של ההקצרות
caecumileo- ו

הגס המעי
פיברוסינג(

)קולונופתיה

-

ו עור
עֹורִי תתַ

ברקמות הפרעות

אורטיקריה, גירודפריחה

--

חיסון מערכת
הפרעות

יתר רגישות
אנפילקטי(

)תגובות ---

 לפלסבו בהשוואה יותר נמוכים או דומים מקרים. הבסיסית למחלה בעיקר קשורות העיכול במערכת הפרעות*
.ושלשולים בטן כאבי עבור דווחו

 פיברוזיס סיסטיק עם בחוליםcolonopathy (brosing פי( הגס המעי ושלcaecum ileo- של היצרות על דווח
4.4. סעיף ראהpancreatin,  תכשירי של גבוהים מינונים הנוטלים

 מכיוון. האישור לאחר השימוש במהלך שליליות כתגובות וזוהו נצפו לעור רק לא אך בעיקר אלרגיות תגובות
.תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה ספונטני באופן דווחו אלו שתגובות

מיוחדות אוכלוסיות

ילדים

 בילדים דומות היו הלוואי תגובות וחומרת סוג, תדירות. הילדים באוכלוסיית ספציפיות לוואי תגובות זוהו לא
.למבוגרים בהשוואה פיברוזיס סיסטיק עם

לוואי לתופעות חשד על דיווח

 סיכון/התועלת מאזן אחר מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח
reporting//לוואי לתופעות חשד כל על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של

https://nzphvc.otago.ac.nz
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יתר מנת4.9
תסמינים

.והיפראוריקמיה להיפראוריקוזוריה קשוריםpancreatin  של במיוחד גבוהים מינונים כי דווח

יחַסַ

.מספקת הידרציה והבטחת באנזימים טיפול הפסקת הכוללים תומכים לאמצעים מגיבים המקרים רוב

766).764 0800  אוPOISON (0800  לרעלים הלאומי המידע למרכז פנה אנא, יתר מנת ניהול על נוסף לייעוץ

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינמיות תכונות5.1

ATC: A09AA02 קוד), פרוטאז, ליפאז, עמילאז( מולטי-אנזימים; אנזימים. כולל, עיכול מערכת: תרופתית קבוצה

פעולה מנגנון

. לטין'ג כמוסות בתוך) לחומצות עמידות( אנטרי מכוסות כמיני-מיקרוספרות המנוסח חזיר לבלב מכיל קריאון
 להגיע נועד אשר רב-מינוני עיקרון, מיני-מיקרוספרות מאות ומשחררות בקיבה במהירות מתמוססות הכמוסות

. החמין בתוך אנזימים של טוב פיזור, שחרור ולאחר החמין עם יחד מהקיבה התרוקנות, החמין עם טוב לערבוב
 בעלי אנזימים לשחרורpH) -5.5> ב( במהירות מתפרק הציפוי הדק למעי מגיעות המיני-מיקרוספרות כאשר

 של העיכול תוצרי. וחלבונים עמילנים, שומנים עיכול להבטיח כדי ופרוטאוליטית עמילוליטית, ליפוליטית פעילות
.מעיים אנזימי ידי על נוספת הידרוליזה בעקבות או ישירות מכן לאחר נספגים הלבלב

קלינית ובטיחות יעילות

. הלבלב של אקסוקרינית ספיקה אי עם בחוליםCreon  של היעילות את שחקרו מחקרים30  נערכו הכל בסך
 מצבים או כרונית לבלב דלקת, פיברוזיס סיסטיק עם בחולים שבוצעו פלצבו מבוקרי מחקרים היו מהם עשרה

.ניתוח שלאחר

 של עליונות להראות הייתה מראש שהוגדרה העיקרית המטרה, פלצבו מבוקרי, האקראיים היעילות מחקרי בכל
Creonהשומן ספיגת מקדם, העיקרי היעילות בפרמטר פלצבו פני על  .(CFA)אחוז את קובע השומן ספיגת מקדם 
-CFA ה, פלצבו מבוקריPEI  במחקרי. בצואה השומן והפרשת השומן בצריכת התחשבות תוך בגוף הנספג השומן

 משפר-Creon ב טיפול(62.6%).  לפלסבו בהשוואה83.0%( Creon -)ב טיפול עם יותר גבוה היה(%)  הממוצע
 ותדירות גזים, בטן כאבי, צואה עקביות כולל, הלבלב של אקסוקרינית ספיקה אי של הסימפטומים את ניכר באופן
.הבסיסית במחלה תלות ללא, צואה

, צואה עקביות כולל, הלבלב של אקסוקרינית ספיקה אי של הסימפטומים את ניכר באופן משפר-Creon ב טיפול
.הבסיסית במחלה תלות ללא, צואה ותדירות גזים, בטן כאבי

ילדים אוכלוסיית

 ועד מיילודים גילאים טווח המכסים ילדים מטופלים-288 ב הוכחהCreon  של היעילות(CF)  פיברוזיס בסיסטיק
 קבוצות בכל דומה באופן-Creon ב80%  על עלו הטיפול בסוף הממוצעים-CFA ה ערכי, המחקרים בכל. מתבגרים

.הילדים של הגיל

פרמקוקינטיות תכונות5.2

קלְִיטהָ

קלאסיים ולכן שלמים אנזימים של לספיגה עדויות הראו לא חיים בבעלי מחקרים
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לא הלבלב אנזימי תוספי. פרמקוקינטיים מחקרים בוצעו לא

 של לומן מתוך מופעלת שלהם המלאה הטיפולית הפעילות, להיפך. השפעותיהם את להפעיל כדי ספיגה דורשים
 מערכת לאורך עוברים שהם תוך פרוטאוליטי עיכול עוברים וככאלה, חלבונים הם, כן על יתר. העיכול מערכת
.אמינו וחומצות כפפטידים נספגים שהם לפני העיכול

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

, גנוטוקסיות על מחקרים. רלוונטית כרונית או כרונית תת, אקוטי רעילות מראים אינם פרה-קליניים נתונים
.בוצעו לא לרבייה רעילות או סרטן

פרמצבטיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1

 ליבת :גם מכילות קריאון כמוסות
גלולה

4000 מאקרוגול-

גלולה ציפוי

-
-
-
-

פתלט היפרומלוז
צטיל אלכוהול
ציטראט טריאתיל

דימתיקון

קשה לטין'ג קפסולת

-
-
-
-

לטין'ג
 דוE) (172  ברזל תחמוצת
E) (171  טיטניום תחמוצת

סולפט לאוריל נתרן

.חמצנית דו גופרית שאריות להכיל עשוי לטין'ג גלם חומר

התאמה אי6.2

.ישים לא

מדף חיי6.3

.הייצור מתאריך שנתיים

לאחסון מיוחדים זהירות אמצעי6.4

.ויבשים קרירים לתנאים מתחת או25°C  של בטמפרטורה אחסן

.ילדים של ידם מהישג הרחק בטוח במקום אחסן

.חודשים שישה תוך ולהשתמש צלזיוס מעלות25  מעל לאחסן אין, הפתיחה לאחר

.לחות מפני להגן מנת על היטב סגור המיכל את שמור

המיכל ותכולת אופי6.5

.כמוסות100  של אריזה גודל. מחבל ברור פיתולPP  סגירת עםHDPE  בקבוק

.משווקות להיות עשויות החוזקות כל לא
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לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6
.ישים לא

תרופות לוח7.

35,000Creon  מרשם עם תרופה היא.

25,000Creon  מרשם תרופה היא.

20,000Creon  כללית למכירה תרופה היא.

10,000Creon  כללית למכירה תרופה היא.

חסות פרטי8.

Ellerslieד.ת . Ltd. 11-183
Viatris
אוקלנד

www.viatris.co.nz
168169 0800  טלפון

הראשון האישור תאריך9.

1999 בספטמבר16 10,000:  קריאון

1991 במרץ22 25,000:  קריאון

20,000Creon 2020  באוקטובר15 -30,000: ו

הטקסט תיקון תאריך10.

2021 באוגוסט17

השינוי סיכוםסעִָיף
-Viatris.ל מחדש מיתוגכל את
.בעריכה קלים שינויים, ולקטוז גלוטן ללא הצהרה הסרת6
.מעודכנים החסות נותני פרטי8

Viatris. חברת של מסחרי סימן הוא®קריאון
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