
NYA ZEELAND DATABLAD

CREON®10 000, CREON®20 000 
CREON®25 000, CREON®35 000

1. Produktnamn
Creon 10 000 kapslar
Creon 20 000 kapslar
Creon 25 000 kapslar
Creon 35 000 kapslar

2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje Creon 10 000 kapsel innehåller brunaktigt färgade, enterodragerade pellets innehållande 150 
mg pankreatin (bukspottkörtelpulver) motsvarande minst 8 000 Ph.Eur. enheter amylas, 10 000 
Ph.Eur. enheter lipas och 600 Ph.Eur. enheter proteas.

Varje Creon 20 000 kapsel innehåller brunaktigt färgade, enterodragerade pellets innehållande 300 mg 
pankreatin (bukspottkörtelpulver) motsvarande minst 16 000 Ph.Eur. enheter amylas, 20 000 Ph.Eur. 
enheter lipas och 1 200 Ph.Eur. enheter proteas.

Varje Creon 25 000 kapsel innehåller brunaktiga, enterodragerade pellets innehållande 300 mg 
pankreatin (bukspottkörtelpulver) motsvarande minst 18 000 Ph.Eur. enheter amylas, 25 000 Ph.Eur. 
enheter lipas och 1 000 Ph.Eur. enheter proteas.

Varje Creon 35 000 kapsel innehåller brunaktiga, enterodragerade pellets innehållande 420 mg 
pankreatin (bukspottkörtelpulver) motsvarande minst 25 200 Ph.Eur. enheter amylas, 35 000 Ph.Eur. 
enheter lipas och 1 400 Ph.Eur. enheter proteas.

Pankreatinet produceras från bukspottkörtelvävnad från gris.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. Läkemedelsform
Creon 10 000 är en hård gelatinkapsel storlek 2 med en brun ogenomskinlig lock och en färglös transparent 
kropp, fylld med minimikrosfärer (mageresistenta pellets).

Creon 20 000 är en långsträckt hård gelatinkapsel i storlek 0 med en brun ogenomskinlig lock och en färglös 
transparent kropp, fylld med minimikrosfärer (mageresistenta pellets).

Creon 25 000 är en hård gelatinkapsel storlek 0 med en svensk orange ogenomskinlig lock och en färglös 
transparent kropp, fylld med minimikrosfärer (mageresistenta pellets).

Creon 35 000 är en långsträckt hård gelatinkapsel i storlek 00 med en rödbrun kapsel och en färglös 
transparent kropp, fylld med minimikrosfärer (mageresistenta pellets).

4. Kliniska uppgifter
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4.1 Terapeutiska indikationer
Creon är indicerat för behandling av pankreatisk exokrin insufficiens (PEI) hos pediatriska och vuxna 
patienter.

Pankreatisk exokrin insufficiens är ofta förknippad med, men inte begränsat till:

-
-
-
-
-

cystisk fibros
kronisk pankreatit
post-pankreatektomi
post-gastrointestinal bypass-operation (t.ex. Billroth II, gastroenterostomi) ductal 
obstruktion av bukspottkörteln eller vanlig gallgång (t.ex. från neoplasm).

4.2 Dos och administreringssätt
Dos
Doseringen syftar till individuella behov och beror på sjukdomens svårighetsgrad och 
sammansättningen av födan. Den dos av Creon som krävs anpassas efter fetthalten i måltiden 
och sjukdomens svårighetsgrad.

Baserat på Australasian Clinical Practice Guidelines for nutrition in Cystic Fibrosis 2006, är 
huvudmålet med pankreasenzymersättningsterapi att förbättra patientens näringsstatus och 
tillväxt samt att kontrollera symtomen på maldigestion (t.ex. steatorré). Detta uppnås genom 
optimalt intag av kosten med en diet utan begränsning av fetthalten (>100 g fett per dag om 
över fem år), om inte patienten är överviktig.

Baserat på en rekommendation från Cystic Fibrosis (CF) Consensus Conference, US CF 
Foundations fallkontrollstudie och den brittiska fallkontrollstudien, kan följande allmänna 
dosrekommendationer för ersättningsterapi för pankreasenzym föreslås:

Viktbaserade doseringsrekommendationer för behandling av pediatriska och vuxna patienter
med cystisk fibros (CF) med Creon

Patientålder Startdos Titreringsöverväganden Maximal dos

Barn
< 4 år

1 000 enheter lipas/kg
kroppsvikt per måltid

Justera dosen enligt:
-
-

4 000 enheter lipas/g
fettintag i kostensjukdomens svårighetsgrad-

kontroll av steatorré- ELLER

Patienter
≥ 4 år

500 enheter lipas/kg
kroppsvikt per måltid - underhåll av goda

näringsstatus-
10 000 enheter lipas/kg

kroppsvikt per dag

Doseringsrekommendationer hos vuxna patienter som använder Creon för behandling av pankreas
Exokrin insufficiens (PEI) associerad med andra tillstånd

Startdos Titreringsöverväganden Om det behövs, öka till:

25 000 till 40 000
Måltid Bedöma patientens kliniska svar 

och överensstämmelse med
terapi.

80 000 enheter lipas
enheter lipas

Mellanmål Hälften avmåltiddos Hälften avmåltiddos

Maximal dos 10 000 enheter lipas per kg kroppsvikt och dag

Medel som ökar magsäckens pH, såsom H2-antagonister och protonpumpshämmare, har 
rapporterats öka aktiviteten hos administrerat pankreaslipas och kan vara till hjälp hos patienter 
som inte uppnår adekvat svar på pankreasenzymterapi. Detta är inte en godkänd indikation
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för dessa ombud. Förskrivare bör, på grundval av publicerade bevis, besluta om de ska användas på detta 
sätt eller inte.

Administreringssätt
Det rekommenderas att ta enzymerna under eller omedelbart efter måltider.

Kapslarna ska sväljas intakta, utan att krossas eller tugga, med tillräckligt med vätska under eller efter 
varje måltid eller mellanmål. När det är svårt att svälja kapslar (t.ex. små barn eller äldre patienter), 
kan kapslarna öppnas försiktigt och minimikrosfärerna läggas till sura mjuka livsmedel som 
äppelmos, yoghurt eller fruktjuice med ett pH lägre än 5,5 som inte kräver tuggning, eller så kommer 
minimikrosfärerna att tas med vätska såsom fruktjuice med ett pH lägre än 5,5, till exempel äppel-, 
apelsin- eller ananasjuice. Varje blandning av minimikrosfärerna med mat eller vätskor ska användas 
omedelbart och ska inte förvaras.

Krossning och tuggning av minimikrosfärerna eller blandning med mat eller vätska med ett pH-värde över 
5,5 kan störa den skyddande enteriska beläggningen. Detta kan resultera i tidig frisättning av enzymer i 
munhålan och kan leda till minskad effekt och irritation av slemhinnorna.

Se till att ingen produkt hålls kvar i munnen.

Det är viktigt att säkerställa adekvat vätsketillförsel av patienterna hela tiden under behandlingen med Creon, 
särskilt under perioder med ökad vätskeförlust. Otillräcklig hydrering kan förvärra förstoppning.

4.3 Kontraindikationer
Överkänslighet mot pankreatin eller mot något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1.

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Förträngningar i ileo-caecum och tjocktarmen (fibroserande kolonopati) har rapporterats hos 
patienter med cystisk fibros som tar höga doser av pankreatinpreparat. Som en försiktighetsåtgärd 
bör ovanliga buksymtom eller förändringar i buksymtom utvärderas medicinskt för att utesluta 
möjligheten till fibroserande kolonopati, särskilt om patienten tar mer än 10 000 enheter lipas/kg/dag.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner
Inga interaktionsstudier har utförts.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet
För pankreasenzymer finns inga kliniska data tillgängliga om exponerade graviditeter.

Djurstudier visar inga bevis för någon absorption av pankreasenzymer från svin. Därför kan ingen 
reproduktions- eller utvecklingstoxicitet förväntas.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning till gravida kvinnor.

Amning
Inga effekter på barnet förväntas eftersom djurstudier inte tyder på någon systemisk exponering 
av den ammande kvinnan för pankreasenzymer. Bukspottkörtelenzymer kan användas under 
amning.

Om det behövs under graviditet och amning ska Creon användas i doser som är tillräckliga för att ge 
adekvat näringsstatus.
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Fertilitet
Inga kliniska data finns tillgängliga.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga bevis för att Creon har någon effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar
I kliniska prövningar exponerades mer än 900 patienter för Creon. De vanligaste rapporterade 
biverkningarna var gastrointestinala störningar och var främst lindriga eller måttliga i svårighetsgrad.

Följande biverkningar har observerats under kliniska prövningar med nedan angivna 
frekvenser:

Organsystem Väldigt vanligt
≥ 1/10

Allmänning
≥ 1/100 till
< 1/10

Ovanlig
≥ 1/1000 till
< 1/100

Frekvens inte
känd

Gastrointestinala
störningar

buksmärtor* illamående,

kräkningar,
förstoppning,
abdominal
utvidgning,
diarre*

begränsningar av
ileo-caecum och
stor skål
(fibroserande

kolonopati)

-

Hud och
subkutan
vävnadsrubbningar

utslag klåda, urtikaria
- -

Immunförsvar
störningar

överkänslighet
(anafylaktisk
reaktioner)

- - -

* Gastrointestinala störningar är främst förknippade med den underliggande sjukdomen. Liknande eller 
lägre incidens jämfört med placebo rapporterades för buksmärtor och diarré.

Förträngningar i ileo-caecum och tjocktarmen (fibroserande kolonopati) har rapporterats hos 
patienter med cystisk fibros som tar höga doser av pankreatinpreparat, se avsnitt 4.4.

Allergiska reaktioner huvudsakligen men inte uteslutande begränsade till huden har observerats och identifierats som 
biverkningar under användning efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporterades spontant från en 
population av osäker storlek är det inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens.

Särskilda populationer

Pediatrisk
Inga specifika biverkningar identifierades i den pediatriska populationen. Frekvens, typ och 
svårighetsgrad av biverkningar var liknande hos barn med cystisk fibros jämfört med vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör 
fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att 
rapportera alla misstänkta biverkningarhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Överdosering
Symtom
Extremt höga doser av pankreatin har rapporterats vara associerade med hyperurikosuri och 
hyperurikemi.

Behandling

De flesta fall svarar på stödjande åtgärder inklusive att avbryta enzymbehandling och säkerställa 
adekvat hydrering.

För ytterligare råd om hantering av överdosering vänligen kontakta National Poisons Information 
Center (0800 POISON eller 0800 764 766).

5. Farmakologiska egenskaper

5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Matsmältningsorgan, inkl. enzymer; Multienzymer (amylas, lipas, proteas), 
ATC-kod: A09AA02

Handlingsmekanism
Creon innehåller pankreatin från gris formulerat som magsaftresistenta (syraresistenta) 
minimikrosfärer i gelatinkapslar. Kapslarna löser sig snabbt i magsäcken och frigör hundratals 
minimikrosfärer, en flerdosprincip som är utformad för att uppnå god blandning med chymen, 
tömning från magen tillsammans med chymen och efter frisättning, god fördelning av enzymer i 
chymen. När minimikrosfärerna når tunntarmen sönderfaller beläggningen snabbt (vid pH >5,5) för 
att frigöra enzymer med lipolytisk, amylolytisk och proteolytisk aktivitet för att säkerställa 
nedbrytningen av fetter, stärkelser och proteiner. Produkterna från bukspottkörtelns matsmältning 
absorberas sedan antingen direkt eller efter ytterligare hydrolys av tarmens enzymer.

Klinisk effekt och säkerhet
Totalt har 30 studier utförts för att undersöka effekten av Creon hos patienter med exokrin 
insufficiens i bukspottkörteln. Tio av dessa var placebokontrollerade studier utförda på patienter 
med cystisk fibros, kronisk pankreatit eller postoperativa tillstånd.

I alla randomiserade, placebokontrollerade effektstudier var det fördefinierade primära målet att visa 
överlägsenhet hos Creon jämfört med placebo på den primära effektparametern, 
fettabsorptionskoefficienten (CFA). Fettabsorptionskoefficienten bestämmer procentandelen fett som 
tas upp i kroppen med hänsyn till fettintag och fekal fettutsöndring. I de placebokontrollerade PEI-
studierna var medel-CFA (%) högre med Creon-behandling (83,0 %) jämfört med placebo (62,6 %). 
Behandling med Creon förbättrar markant symtomen på bukspottkörtelns exokrin insufficiens, 
inklusive avföringskonsistens, buksmärtor, flatulens och avföringsfrekvens, oberoende av den 
underliggande sjukdomen.

Behandling med Creon förbättrar markant symtomen på bukspottkörtelns exokrin insufficiens, 
inklusive avföringskonsistens, buksmärtor, flatulens och avföringsfrekvens, oberoende av den 
underliggande sjukdomen.

Pediatrisk population
Vid cystisk fibros (CF) visades effekten av Creon hos 288 pediatriska patienter som täcker ett åldersintervall 
från nyfödda till tonåringar. I alla studier översteg de genomsnittliga CFA-värdena vid slutet av 
behandlingen 80 % på Creon, jämförbart i alla pediatriska åldersgrupper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper
Absorption
Djurstudier visade inga bevis för absorption av intakta enzymer och därför klassiska
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farmakokinetiska studier har inte utförts. Pankreasenzymtillskott gör det inte
kräver absorption för att utöva sina effekter. Tvärtom, deras fulla terapeutiska aktivitet utövas inifrån 
lumen i mag-tarmkanalen. Dessutom är de proteiner och genomgår som sådana proteolytisk 
matsmältning medan de passerar längs mag-tarmkanalen innan de absorberas som peptider och 
aminosyror.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar ingen relevant akut, subkronisk eller kronisk toxicitet. Studier av 
genotoxicitet, carcinogenicitet eller reproduktionstoxicitet har inte utförts.

6. Farmaceutiska uppgifter

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Creon kapslar innehåller också: 

Pelletskärna

-macrogol 4000

Pelletsbeläggning

-
-
-
-

hypromellosftalat
cetylalkohol
trietylcitrat
dimetikon

Hård gelatinkapsel
-
-
-
-

gelatin
järnoxid (E 172) 
titandioxid (E 171) 
natriumlaurylsulfat

Gelatinråvara kan innehålla svaveldioxidrester.

6.2 Inkompatibiliteter
Inte tillämpbar.

6.3 Hållbarhet
2 år från tillverkningsdatum.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar
Förvara vid eller under 25°C i svala, torra förhållanden.

Förvara på en säker plats utom räckhåll för barn.

Efter öppnande, förvara inte över 25°C och använd inom sex månader.

Förvara behållaren väl tillsluten för att skydda mot fukt.

6.5 Förpackningstyp och innehåll
HDPE-flaska med manipuleringssäker PP-twist-off-förslutning. Förpackningsstorlek om 100 kapslar.

Alla styrkor kanske inte marknadsförs.
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6.6 Särskilda anvisningar för destruktion
Inte tillämpbar.

7. Läkemedelsschema
Creon 35 000 är ett receptbelagt läkemedel.

Creon 25 000 är ett receptbelagt läkemedel.

Creon 20 000 är en allmän försäljningsmedicin.

Creon 10 000 är en allmän försäljningsmedicin.

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

9. Datum för första godkännande

Creon 10 000: 16 september 1999

Creon 25 000: 22 mars 1991

Creon 20 000 och 30 000: 15 oktober 2020

10. Datum för revidering av texten

17 augusti 2021

Sektion Sammanfattning av förändring

Allt Rebrand till Viatris.
6 Borttagning av gluten- och laktosfritt uttalande, mindre redaktionella ändringar.
8 Uppdaterade sponsordetaljer.

Creon®är ett varumärke från Viatris.
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