
FISA TEHNICA NOUA ZELANDA

CREON®10.000, CREON®20.000 
CREON®25.000, CREON®35.000

1. Numele produsului

Creon 10.000 capsule
Creon 20.000 capsule
Creon 25.000 capsule
Creon 35.000 capsule

2. Compoziția calitativă și cantitativă
Fiecare capsulă Creon 10.000 conține pelete de culoare maronie, acoperite enteric, care conțin 150 mg 
pancreatină (pulbere de pancreas) echivalent cu nu mai puțin de 8.000 Ph.Eur. unitati amilaza, 10.000 
Ph.Eur. unități lipază și 600 Ph.Eur. unități de protează.

Fiecare capsulă Creon 20.000 conține pelete de culoare maronie, acoperite enteric, care conțin 300 mg 
pancreatină (pulbere de pancreas) echivalent cu nu mai puțin de 16.000 Ph.Eur. unitati amilaza, 20.000 
Ph.Eur. unități lipază și 1.200 Ph.Eur. unități de protează.

Fiecare capsulă Creon 25.000 conține pelete de culoare maronie, acoperite enteric, care conțin 300 mg 
pancreatină (pulbere de pancreas) echivalent cu nu mai puțin de 18.000 Ph.Eur. unitati amilaza, 25.000 
Ph.Eur. unități lipază și 1.000 Ph.Eur. unități de protează.

Fiecare capsulă Creon 35.000 conține pelete de culoare maronie, acoperite enteric, care conțin 420 mg 
pancreatină (pulbere de pancreas) echivalent cu nu mai puțin de 25.200 Ph.Eur. unitati amilaza, 35.000 
Ph.Eur. unități lipază și 1.400 Ph.Eur. unități de protează.

Pancreatina este produsă din țesutul pancreatic porcin.

Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. Forma farmaceutică
Creon 10.000 este o capsulă de gelatină tare de mărimea 2, cu capac maro opac și corp transparent incolor, 
umplută cu minimicrosfere (pelete gastrorezistente).

Creon 20.000 este o capsulă de gelatină tare alungită de mărimea 0, cu un capac opac maro și un corp 
transparent incolor, umplut cu minimicrosfere (pelete gastrorezistente).

Creon 25.000 este o capsulă de gelatină tare de mărimea 0, cu un capac opac portocaliu suedez și un corp 
transparent incolor, umplut cu minimicrosfere (pelete gastrorezistente).

Creon 35.000 este o capsulă de gelatină tare alungită de mărimea 00, cu capac roșu maro și corp 
transparent incolor, umplută cu minimicrosfere (pelete gastrorezistente).

4. Detalii clinice
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4.1 Indicații terapeutice
Creon este indicat pentru tratamentul insuficienței pancreatice exocrine (PEI) la copii și adulți.

Insuficiența exocrină pancreatică este adesea asociată cu, dar fără a se limita la:

-
-
-
-
-

fibroză chistică
pancreatită cronică
postpancreatectomie
chirurgie de bypass post-gastrointestinal (de exemplu Billroth II, gastroenterostomie) 

obstrucție ductală a pancreasului sau a căii biliare comune (de exemplu, din neoplasm).

4.2 Doză și mod de administrare
Doza
Pozologia vizează nevoile individuale și depinde de severitatea bolii și de compoziția alimentelor. 
Doza de Creon necesară este ajustată în funcție de conținutul de grăsime al mesei și de 
severitatea bolii.

Pe baza Ghidurilor de practică clinică din Australia pentru nutriție în fibroza chistică 2006, obiectivul cheie al terapiei de 
substituție a enzimelor pancreatice este de a îmbunătăți starea nutrițională și de creștere a pacientului, precum și de a 
controla simptomele maldigestiei (de exemplu, steatoreea). Acest lucru se realizează printr-un aport alimentar optim 
folosind o dietă fără restricție de conținut de grăsimi (>100 g grăsime pe zi dacă are peste cinci ani), cu excepția cazului în 
care pacientul este supraponderal.

Pe baza unei recomandări a Conferinței de consens pentru fibroza chistică (CF), a studiului caz-control al 
Fundației CF din SUA și a studiului caz-control din Marea Britanie, se poate propune următoarea 
recomandare generală de dozare pentru terapia de substituție a enzimelor pancreatice:

Recomandări de dozare bazate pe greutate pentru tratamentul pacienților pediatrici și adulți
cu fibroză chistică (FC) folosind Creon

Varsta pacientului Doza inițială Considerații privind titrarea Doza maximă

Copii
< 4 ani

1.000 unități lipază/kg
greutatea corporală pe masă

Ajustați doza în funcție de:
-
-

4.000 unități lipază/g
aportul de grăsimi alimentareseveritatea bolii-

controlul steatoreei - SAU
Pacienții
≥ 4 ani

500 unități lipază/kg
greutatea corporală pe masă

- intretinerea binelui
starea nutritionala-

10.000 unități lipază/kg
greutatea corporală pe zi

Recomandări de dozare la pacienții adulți care utilizează Creon pentru tratamentul pancreatic
Insuficiență exocrină (PEI) asociată cu alte afecțiuni

Doza inițială Considerații privind titrarea Dacă este necesar, creșteți la:

25.000 până la 40.000Masă Evaluați pacientul pentru 
răspunsul clinic și conformitatea la

terapie.

80.000 de unități de lipază
unități de lipază

Gustare Jumatate demasădoza Jumatate demasădoza

Doza maximă 10.000 unități lipază pe kg greutate corporală pe zi

Agenți care cresc pH-ul gastric, cum ar fi H2-antagoniştii şi inhibitorii pompei de protoni, au fost 
raportate că măresc activitatea lipazei pancreatice administrate şi pot fi de ajutor la pacienţii care nu 
obţin un răspuns adecvat la terapia cu enzime pancreatice. Aceasta nu este o indicație aprobată
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pentru acești agenți. Medicii care prescriu ar trebui să decidă, pe baza dovezilor publicate, dacă le utilizează sau 
nu în acest mod.

Mod de administrare
Se recomandă administrarea enzimelor în timpul mesei sau imediat după masă.

Capsulele trebuie înghițite intacte, fără zdrobire sau mestecat, cu suficient lichid în timpul sau după fiecare 
masă sau gustare. Atunci când înghițirea capsulelor este dificilă (de exemplu, copii mici sau pacienți 
vârstnici), capsulele pot fi deschise cu atenție și minimicrosferele adăugate alimentelor moi acide, cum ar fi 
sosul de mere, iaurtul sau suc de fructe cu un pH mai mic de 5,5 care nu necesită mestecare, sau 
minimicrosferele vor fi luate cu lichid precum suc de fructe cu un pH mai mic de 5,5, de exemplu suc de 
mere, portocale sau ananas. Orice amestec de minimicrosfere cu alimente sau lichide trebuie utilizat 
imediat și nu trebuie păstrat.

Zdrobirea și mestecarea minimicrosferelor sau amestecarea cu alimente sau fluide cu un pH mai mare de 5,5 
poate perturba învelișul enteric protector. Acest lucru poate duce la eliberarea timpurie a enzimelor în cavitatea 
bucală și poate duce la reducerea eficacității și iritarea membranelor mucoase.

Trebuie avut grijă ca niciun produs să nu fie reținut în gură.

Este important să se asigure o hidratare adecvată a pacienților în orice moment în timpul administrării Creon, în special 
în perioadele de pierdere crescută de lichide. Hidratarea inadecvată poate agrava constipația.

4.3 Contraindicații
Hipersensibilitate la pancreatină sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Stricturi ale ileo-cecului și ale intestinului gros (colonopatie fibrozantă) au fost raportate la pacienții cu 
fibroză chistică care iau doze mari de preparate cu pancreatină. Ca măsură de precauție, simptomele 
abdominale neobișnuite sau modificările simptomelor abdominale trebuie evaluate medical pentru a 
exclude posibilitatea apariției colonopatiei fibrozante, mai ales dacă pacientul ia mai mult de 10.000 de 
unități de lipază/kg/zi.

4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune
Nu au fost efectuate studii de interacțiune.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea
Sarcina
Pentru enzimele pancreatice, nu sunt disponibile date clinice privind expunerea sarcinilor.

Studiile la animale nu arată nicio dovadă pentru absorbția enzimelor pancreatice porcine. Prin urmare, nu este 
de așteptat nicio toxicitate pentru reproducere sau dezvoltare.

Se recomandă prudență atunci când prescrieți femeilor însărcinate.

Alăptarea
Nu sunt anticipate efecte asupra copilului, deoarece studiile pe animale sugerează că femeia care alăptează 
nu are nicio expunere sistemică la enzimele pancreatice. Enzimele pancreatice pot fi utilizate în timpul 
alăptării.

Dacă este necesar în timpul sarcinii și alăptării, Creon trebuie utilizat în doze suficiente pentru a asigura o 
stare nutrițională adecvată.
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Fertilitate

Nu sunt disponibile date clinice.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu există dovezi că Creon are vreun efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacții adverse
În studiile clinice, peste 900 de pacienți au fost expuși la Creon. Reacțiile adverse cel mai frecvent raportate au 
fost tulburările gastrointestinale și au fost în primul rând uşoare sau moderate ca severitate.

Următoarele reacții adverse au fost observate în timpul studiilor clinice cu frecvențele indicate 
mai jos:

Sistemul de organe Foarte comun
≥ 1/10

Uzual
≥ 1/100 până la

< 1/10

Mai puțin frecvente

≥ 1/1000 până la

< 1/100

Frecvența nu
cunoscut

Gastrointestinal
tulburări

durere abdominală* greaţă,
vărsături,
constipație,
abdominale
distensie,
diaree*

stricturi ale
ileo-cecum și
intestin gros
(fibrozare
colonopatie)

-

Pielea și
subcutanat
tulburări tisulare

eczemă prurit, urticarie
- -

Sistem imunitar
tulburări

hipersensibilitate
(anafilactic
reactii)- - -

* Tulburările gastro-intestinale sunt asociate în principal cu boala de bază. Au fost raportate incidențe 
similare sau mai mici în comparație cu placebo pentru durerile abdominale și diaree.

Stricturi ale ileo-cecului și ale intestinului gros (colonopatie fibrozantă) au fost raportate la pacienții cu 
fibroză chistică care iau doze mari de preparate cu pancreatină, vezi pct. 4.4.

Au fost observate și identificate ca reacții adverse în timpul utilizării post-aprobare, dar nu exclusiv, 
reacții alergice la nivelul pielii. Deoarece aceste reacții au fost raportate spontan de la o populație de 
dimensiune incertă, nu este posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor.

Populații speciale
Pediatric
Nu au fost identificate reacții adverse specifice la populația pediatrică. Frecvența, tipul și 
severitatea reacțiilor adverse au fost similare la copiii cu fibroză chistică comparativ cu adulții.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Permite 
monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt 
rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectatăhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Supradozaj
Simptome
S-a raportat că dozele extrem de mari de pancreatină sunt asociate cu hiperuricozurie și 
hiperuricemie.

Tratament

Cele mai multe cazuri răspund la măsuri de susținere, inclusiv oprirea terapiei enzimatice și asigurarea unei 
hidratări adecvate.

Pentru sfaturi suplimentare privind gestionarea supradozajului, vă rugăm să contactați Centrul Național de Informare a 
Otrăvurilor (0800 POISON sau 0800 764 766).

5. Proprietăţi farmacologice

5.1 Proprietăți farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: Digestive, incl. enzime; Multienzime (amilază, lipază, protează), cod 
ATC: A09AA02

Mecanism de acțiune
Creon conține pancreatină porcină formulată ca minimicrosfere acoperite enteric (rezistente la acizi) 
în capsule de gelatină. Capsulele se dizolvă rapid în stomac eliberând sute de minimicrosfere, un 
principiu multi-doză care este conceput pentru a obține o bună amestecare cu chim, golirea din 
stomac împreună cu chim și după eliberare, o bună distribuție a enzimelor în interiorul chimului. Când 
minimicrosferele ajung în intestinul subțire, învelișul se dezintegrează rapid (la pH > 5,5) pentru a 
elibera enzime cu activitate lipolitică, amilolitică și proteolitică pentru a asigura digestia grăsimilor, 
amidonului și proteinelor. Produsele digestiei pancreatice sunt apoi absorbite fie direct, fie în urma 
hidrolizei ulterioare de către enzimele intestinale.

Eficacitate și siguranță clinică

În total, au fost efectuate 30 de studii care investighează eficacitatea Creon la pacienții cu insuficiență 
exocrină pancreatică. Zece dintre acestea au fost studii controlate cu placebo efectuate la pacienți cu 
fibroză chistică, pancreatită cronică sau afecțiuni post-chirurgicale.

În toate studiile de eficacitate randomizate, controlate cu placebo, obiectivul primar predefinit a fost acela de a 
arăta superioritatea Creon față de placebo în ceea ce privește parametrul primar de eficacitate, coeficientul de 
absorbție a grăsimilor (CFA). Coeficientul de absorbție a grăsimilor determină procentul de grăsime care este 
absorbit în organism ținând cont de aportul de grăsimi și excreția de grăsime din fecale. În studiile PEI controlate 
cu placebo, CFA medie (%) a fost mai mare cu tratamentul cu Creon (83,0%) comparativ cu placebo (62,6%). 
Tratamentul cu Creon îmbunătățește semnificativ simptomele insuficienței exocrine pancreatice, inclusiv 
consistența scaunului, durerea abdominală, flatulența și frecvența scaunului, independent de boala de bază.

Tratamentul cu Creon îmbunătățește semnificativ simptomele insuficienței exocrine pancreatice, 
inclusiv consistența scaunului, durerea abdominală, flatulența și frecvența scaunului, independent de 
boala de bază.

Populatie pediatrica
În fibroza chistică (FC), eficacitatea Creon a fost demonstrată la 288 de copii și adolescenți care acoperă o gamă de vârstă 
de la nou-născuți până la adolescenți. În toate studiile, valorile medii ale CFA la sfârșitul tratamentului au depășit 80% la 
Creon în mod comparabil în toate grupele de vârstă pediatrică.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice
Absorbţie
Studiile la animale nu au arătat nicio dovadă pentru absorbția enzimelor intacte și, prin urmare, clasice
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nu au fost efectuate studii farmacocinetice. Suplimentele cu enzime pancreatice nu
necesită absorbție pentru a-și exercita efectele. Dimpotrivă, activitatea lor terapeutică completă este 
exercitată din interiorul lumenului tractului gastrointestinal. În plus, ele sunt proteine   și, ca atare, suferă 
digestie proteolitică în timp ce trec de-a lungul tractului gastrointestinal înainte de a fi absorbite ca peptide 
și aminoacizi.

5.3 Date preclinice de siguranţă
Datele preclinice nu arată nicio toxicitate acută, subcronică sau cronică relevantă. Nu au fost efectuate studii privind 
genotoxicitatea, carcinogenitatea sau toxicitatea asupra reproducerii.

6. Detalii farmaceutice

6.1 Lista excipienților
Capsulele Creon mai conțin: Miez 

de peleți

-macrogol 4000

Acoperire cu pelete

-
-
-
-

ftalat de hipromeloză
alcool cetilic
citrat de trietil
dimeticonă

Capsulă de gelatină tare

-
-
-
-

gelatină
oxid de fier (E 172) 
dioxid de titan (E 171) 
lauril sulfat de sodiu

Materia primă de gelatină poate conține reziduuri de dioxid de sulf.

6.2 Incompatibilități
Nu se aplică.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani de la data fabricatiei.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare
A se păstra la sau sub 25°C, în condiții răcoroase și uscate.

A se păstra într-un loc sigur, la îndemâna copiilor.

După deschidere, nu păstrați la temperaturi peste 25°C și utilizați în decurs de șase luni.

Păstrați recipientul bine închis pentru a fi protejat de umiditate.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului
Flacon din HDPE cu închidere de tip PP cu închidere prin răsucire. Dimensiunea pachetului de 100 capsule.

Nu toate punctele forte pot fi comercializate.
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6.6 Precauţii speciale pentru eliminare
Nu se aplică.

7. Programul medicamentelor

Creon 35.000 este un medicament pe bază de prescripție medicală.

Creon 25.000 este un medicament pe bază de prescripție medicală.

Creon 20.000 este un medicament de vânzare generală.

Creon 10.000 este un medicament de vânzare generală.

8. Detalii sponsor
Viatris Ltd PO Box 11-183 
Ellerslie
AUCKLAND
www.viatris.co.nz
Telefon 0800 168 169

9. Data primei aprobări
Creon 10.000: 16 septembrie 1999

Creon 25.000: 22 martie 1991

Creon 20.000 și 30.000: 15 octombrie 2020

10. Data revizuirii textului
17 august 2021

Secțiune Rezumatul schimbării
Toate Rebranding la Viatris.
6 Îndepărtarea declarației fără gluten și lactoză, modificări editoriale minore.
8 Detalii actualizate ale sponsorului.

Creon®este o marcă comercială a companiei Viatris.
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