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المنتجاسم 1.
كبسولة10000 كريون

كبسولة20000 كريون

كبسولة25000 كريون

كبسولة35000 كريون

والكميالنوعي التركيب 2.

مسحوق (بنكرياس مجم 150 على تحتوي بني بلون معوية مغلفة حبيبات على 10000 كريون نوع من كبسولة كل تحتوي

600 و الليباز وحدات . 10000Ph.Eur األميليز ، وحدات األقل. على أوروبية دكتوراه 8000 يعادل ما أي  )بنكرياس

Ph.Eur . البروتيني.األنزيم وحدات

(بنكرياس مجم 300 على تحتوي بني لون ذات معوية مغلفة حبيبات على 20000 كريون نوع من كبسولة كل تحتوي
1200 و الليباز وحدات . 20000Ph.Eur األميليز ، وحدات األقل. على  16000Ph.Eur يعادل ما  )بنكرياسمسحوق

البروتيني.األنزيم وحدات أور. دكتوراه درجة

(بنكرياس مجم 300 على تحتوي بني لون ذات معوية مغلفة حبيبات على 25000 كريون نوع من كبسولة كل تحتوي
و الليباز وحدات . 25000Ph.Eur األميليز ، وحدات األقل. على أوروبية دكتوراه 18000 يعادل ما  )بنكرياسمسحوق

1،000Ph.Eur . البروتيني.األنزيم وحدات

(بنكرياس مجم 420 على تحتوي بني لون ذات معوية مغلفة حبيبات على 35000 كريون نوع من كبسولة كل تحتوي
1400Ph.Eur و الليباز وحدات . 35000Ph.Eur األميليز ، وحدات . 25200Ph.Eur عن يقل ال ما أي  )بنكرياسمسحوق

البروتيني.األنزيم وحدات .

الخنازير.البنكرياس أنسجة من البنكرياتين إنتاج يتم

6.1.القسم انظر السواغات ، من كاملة قائمة على للحصول

الصيدالنيالشكل 3.

بالكرات مليء اللون ، عديم شفاف وجسم معتم بني غطاء مع 2 بحجم صلبة جيالتينية كبسولة عن عبارة 10000 كريون

.)المعدةمقاومة حبيبات (الدقيقة

مليء اللون ، عديم شفاف وجسم معتم بني غطاء مع 0 بحجم ممدودة صلبة جيالتينية كبسولة عن عبارة 20000 كريون

.)المعدةمقاومة حبيبات (الدقيقة بالكرات

عديم شفاف وجسم شفاف غير سويدي برتقالي غطاء مع 0 بحجم صلبة جيالتينية كبسولة عن عبارة 25000 كريون

.)المعدةمقاومة حبيبات (الدقيقة بالكرات مليء اللون ،

اللون ، عديم شفاف وجسم أحمر بني غطاء مع 00 بحجم ممدودة صلبة جيالتينية كبسولة عن عبارة 35000 كريون

.)المعدةمقاومة حبيبات (الدقيقة بالكرات مليء

السريريةالتفاصيل 4.
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العالجيةالمؤشرات 4.1

والبالغين.األطفال لدى البنكرياس إفرازات قصور لعالج كريون يستخدم

الحصر:ال المثال سبيل على يلي بما اإلفرازي البنكرياس إفرازات قصور يرتبط ما غالباً

-

-

-

-

-

الكيسيالتليف

المزمنالبنكرياس التهاب

البنكرياساستئصال

األقنية انسداد  ء)واألمعاالمعدة فغر  ، IIبيلروث مثل (الالحقة المعوية المعدية المجازة جراحة

.)األوراممن المثال سبيل على (الشائعة الصفراوية القناة أو البنكرياس في

اإلعطاءوطريقة الجرعة 4.2

جرعة

كريون جرعة تعديل يتم الطعام. وتكوين المرض شدة على ويعتمد الفردية االحتياجات تلبية إلى الوجود علم يهدف

المرض.وشدة الوجبة في الدهون لمحتوى وفقاً المطلوبة

الرئيسي الهدف فإن 2006 ، لعام الكيسي التليف في للتغذية األسترالية السريرية الممارسة إرشادات إلى استناداً

مثل (الهضم سوء أعراض في التحكم وكذلك ونموه للمريض التغذوية الحالة تحسين هو البنكرياس إنزيم ببدائل للعالج

محتوى على قيود بدون غذائي نظام باستخدام األمثل الغذائي المدخول خالل من ذلك تحقيق يتم . )الدهنياإلسهال

زيادة من يعاني المريض يكن لم ما  ، )سنواتخمس من أكبر عمره كان إذا اليوم في الدهون من غرام 100  (>الدهون

الوزن.

ودراسة األمريكية ،  CFمؤسسة في والشواهد الحاالت ودراسة  ، )(CFالكيسي التليف إجماع مؤتمر توصية على بناء ً

البنكرياس:إنزيم استبدال لعالج التالية العامة الجرعة توصية اقتراح يمكن المتحدة ، المملكة في والشواهد الحاالت

والبالغيناألطفال المرضى لعالج الوزن أساس على الجرعات توصيات
كريونباستخدام الكيسي التليف مع

القصوىالجرعةالمعايرةاعتباراتالبدءجرعةالمريضعمر

أطفال

سنوات4 <

كغم  /ليبازوحدة 1000

وجبةلكل الجسم وزن

لـ:وفقاً الجرعة اضبط

-

-

جم  /ليبازوحدة 4000

الغذائيةالدهون تناول المرض-شدة

أوالدهني-اإلسهال على السيطرة
مرضى

سنوات4  ≥

كغم  /ليبازوحدة 500

وجبةلكل الجسم وزن
الخيرصيانة-

التغذوية-الحالة

كجم  /ليبازوحدة 10000

يومياالجسم وزن

البنكرياسلعالج كريون يستخدمون الذين البالغين المرضى في الجرعات توصيات
أخرىبشروط المرتبط  )(PEIالخارجية اإلفرازات قصور

إلى:بالزيادة قم األمر ، لزم إذاالمعايرةاعتباراتالبدءجرعة

40000إلى 25000 من
لالستجابة المريض تقييموجبة

واالمتثالالسريرية

نفسي.عالج

ليبازوحدة 80.000
الليبازوحدات

جرعةوجبةنصفجرعةوجبةنصفخفيفةوجبة

اليومفي الجسم وزن من كجم لكل ليباز وحدة 10000 للجرعة األقصى الحد

لزيادة البروتون ، مضخة ومثبطات مضادات عن اإلبالغ تم - H2مثل المعدة ، في الحموضة درجة من تزيد التي العوامل

البنكرياس. بإنزيم للعالج كافية استجابة يحققون ال الذين المرضى في مفيدة تكون وقد المعطى البنكرياس إنزيم نشاط

معتمدةإشارة ليست هذه
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ال.أم الطريقة بهذه سيستخدمونها كانوا إذا ما المنشورة ، األدلة أساس على الواصفون ، يقرر أن يجب العمالء. لهؤالء

اإلعطاءطريقة

مباشرة.الوجبات بعد أو أثناء اإلنزيمات بتناول يوصى

وجبة أو وجبة كل بعد أو أثناء السوائل من كافية كمية مع مضغها ، أو سحقها دون سليمة ، الكبسوالت ابتالع يجب

بعناية الكبسوالت فتح يمكن  ، )المسنينالمرضى أو الصغار األطفال مثل (صعباً الكبسوالت ابتالع يكون عندما خفيفة.

أقل حموضة بدرجة الفاكهة عصير أو الزبادي أو التفاح صلصة مثل اللينة الحمضية األطعمة إلى الصغيرة الكرات وإضافة

من أقل هيدروجيني برقم الفاكهة عصير مثل سائل مع الصغيرة الكرات ستؤخذ أو المضغ ، تتطلب ال والتي 5.5 من

على السوائل أو الطعام مع الصغيرة الكرات من خليط أي استخدام يجب األناناس. أو البرتقال أو التفاح عصير مثل 5.5 ،

تخزينه.عدم ويجب الفور

تعطيل إلى 5.5 من أكبر حموضة بدرجة السوائل أو الطعام مع الخلط أو الدقيقة الحبيبات ومضغ سحق يؤدي أن يمكن

وتهيج فعالية تقليل إلى يؤدي وقد الفم تجويف في لإلنزيمات مبكر إطالق إلى هذا يؤدي أن يمكن الواقية. المعوية الطبقة

المخاطية.األغشية

الفم.في منتج بأي االحتفاظ عدم على الحرص يجب

فقدان فترات خالل خاصة كريون ، جرعات تناول أثناء األوقات جميع في للمرضى الكافي الترطيب ضمان المهم من

اإلمساك.تفاقم إلى الماء كفاية عدم يؤدي قد المتزايدة. السوائل

االستعمالموانع 4.3

6.1.القسم في المدرجة السواغات من أي أو البنكرياتين تجاه الحساسية فرط

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4

الذين الكيسي التليف مرضى في  )الليفيالقولون اعتالل (الغليظة واألمعاء الغليظة األمعاء على قيود حدوث عن اإلبالغ تم

أو العادية غير البطنية األعراض تقييم يجب احترازي ، كإجراء البنكريات. مستحضرات من عالية جرعات يتناولون

10000 من أكثر يأخذ المريض كان إذا خاصة القولون ، بتليف اإلصابة احتمال الستبعاد طبيا ًالبطن أعراض في التغيرات

يوم.  /كجم  /الليبازمن وحدة

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى األدوية مع التفاعل 4.5

تفاعل.دراسات إجراء يتم لم

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

حمل

المعرضة.الحمل حاالت عن إكلينيكية بيانات توجد ال البنكرياس ، إلنزيمات بالنسبة

يتوقع ال لذلك ، الخنازير. البنكرياس أنزيمات امتصاص على دليل أي الحيوانات على أجريت التي الدراسات تظهر ال

نمو.أو إنجابية سمية أي حدوث

للحامل.وصفه عند الحذر توخي يجب

الطبيعيةالرضاعة

المرضعة المرأة تعرض عدم إلى تشير الحيوانات على أجريت التي الدراسات ألن الطفل على آثار أي حدوث يتوقع ال

الطبيعية.الرضاعة أثناء البنكرياس إنزيمات استخدام يمكن البنكرياس. إلنزيمات منهجي بشكل

مناسبة.غذائية حالة لتوفير كافية بجرعات كريون استخدام يجب والرضاعة ، الحمل أثناء األمر لزم إذا
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خصوبة

متاحة.سريرية بيانات توجد ال

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

اآلالت.تشغيل أو القيادة على القدرة على تأثير أي لها كريون أن على دليل يوجد ال

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

اإلبالغ تم التي شيوعاً األكثر الضائرة التفاعالت كانت لكريون. مريض 900 من أكثر تعرض السريرية ، التجارب في

الشدة.في معتدلة أو خفيفة األول المقام في وكانت الهضمي الجهاز اضطرابات هي عنها

أدناه:الموضحة بالترددات السريرية التجارب أثناء التالية العكسية التفاعالت لوحظت

جداشائعالجهازنظام
≤ 10/1

مشترك
إلى1 /100 ≥

>10/1

مألوفغير
إلى1 /1000 ≥

>100/1

الالتردد
معروف

الهضميالجهاز

االضطرابات

غثيان،*بطنوجع

القيء

إمساك،

البطني

انتفاخ،

*إسهال

قيود

واألعور اللفائفي

غليظةأمعاء

ليف(

)القولوناعتالل

-

والجلد

الجلدتحت

األنسجةاضطرابات

شرىحكة ،متسرع

--

المناعةجهاز

االضطرابات

الحساسيةفرط

الحساسية(

)تفاعالت ---

مع مقارنة أقل أو مماثلة حاالت عن اإلبالغ تم األساسي. بالمرض رئيسي بشكل الهضمي الجهاز اضطرابات ترتبط  *

واإلسهال.البطن آلالم الوهمي الدواء

الذين الكيسي التليف مرضى في  )الليفيالقولون اعتالل (الغليظة واألمعاء الغليظة األمعاء على قيود حدوث عن اإلبالغ تم

4.4.القسم انظر البنكريات ، مستحضرات من عالية جرعات يتناولون

فعل ردود أنها على تحديدها وتم الجلد على الحصر ال المثال سبيل على رئيسي بشكل التحسسية الفعل ردود لوحظت

مؤكد ، غير حجم ذات مجموعة من تلقائياً عنها اإلبالغ تم التفاعالت هذه ألن نظراً الموافقة. بعد االستخدام أثناء سلبية

موثوق.بشكل تواترها تقدير الممكن من فليس

خاصةمجموعات

اطفالاخصائي

متشابهة الضائرة التفاعالت وشدة ونوع تواتر كان األطفال. مجتمع في محددة سلبية فعل ردود أي تحديد يتم لم

بالبالغين.مقارنة الكيسي بالتليف المصابين األطفال لدى

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

لتوازن المستمرة بالمراقبة يسمح الدواء. من إذن على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

/بهامشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب للدواء. المخاطر   /الفوائد
reporting/https://nzphvc.otago.ac.nz
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زائدةجرعة 4.9

أعراض

الدم.في اليوريك حمض وفرط اليوريك حمض بفرط مرتبطة البنكرياتين من للغاية عالية جرعات عن اإلبالغ تم

معاملةاو عالج

الكافي.الترطيب وضمان باألنزيم العالج وقف ذلك في بما الداعمة للتدابير الحاالت معظم تستجيب

أو  0800POISON (الوطني السموم معلومات بمركز االتصال يرجى الزائدة ، الجرعة إدارة حول النصائح من لمزيد

0800764766(.

الدوائيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1

كود  ، )البروتيازالليباز ، األميليز ، (المتعددة اإلنزيمات اإلنزيمات. ذلك. في بما الهضم ، الدوائية: العالجية المجموعة

ATC: A09AA02

العملآلية

داخل  )لألحماضمقاومة (معوية مغلفة صغيرة كريات شكل على المصنوع الخنازير بنكرياتين على كريون يحتوي

الجرعات متعدد مبدأ وهو الصغرى ، الكرات مئات وتطلق المعدة في بسرعة الكبسوالت تذوب الجيالتين. كبسوالت

داخل لإلنزيمات جيد توزيع اإلطالق ، وبعد الكيموس ، مع المعدة وإفراغ الكيموس ، مع جيد اختالط لتحقيق مصمم

إلطالق  )5.5 >الحموضةدرجة عند (بسرعة الغالف يتفكك الدقيقة ، األمعاء إلى الصغرى الكريات تصل عندما الكيموس.

والنشويات الدهون هضم لضمان للبروتين والمحلل النشواني والمحلل للدهون التحلل النشاط ذات اإلنزيمات

اإلنزيمات بواسطة المائي التحلل من مزيد بعد أو مباشرة البنكرياس هضم منتجات امتصاص يتم ثم والبروتينات.

المعوية.

والسالمةالسريرية الفعالية

كانت منها عشرة البنكرياس. إفراز قصور من يعانون الذين المرضى في كريون فعالية حول عام بشكل دراسة 30 إجراء تم

الجراحة.بعد ما حاالت أو المزمن البنكرياس التهاب الكيسي ، التليف مرضى على أجريت بالغفل مضبوطة دراسات

تفوق إظهار هو مسبقاً المحدد األساسي الهدف كان الوهمي ، للتحكم الخاضعة العشوائية الفعالية دراسات جميع في

امتصاص معامل يحدد . )(CFAالدهون امتصاص معامل وهو األساسي ، الفعالية معامل على الوهمي الدواء على كريون

دراسات في البراز. من الدهون وإخراج الدهون تناول االعتبار بعين األخذ مع الجسم يمتصها التي الدهون نسبة الدهون

PEI  متوسط كان الوهمي ، للتحكم الخاضعةCFA   (٪)  عالجمع أعلى( ٪Creon )83.0 ً 62.6(الوهمي بالدواء مقارنة(٪ .

البطن وآالم البراز تناسق ذلك في بما البنكرياس إفرازات قصور أعراض ملحوظ بشكل كريون باستخدام العالج يحسن

األساسي.المرض عن النظر بغض البراز ، وتكرار البطن وانتفاخ

البطن وآالم البراز تناسق ذلك في بما البنكرياس إفرازات قصور أعراض ملحوظ بشكل كريون باستخدام العالج يحسن

األساسي.المرض عن النظر بغض البراز ، وتكرار البطن وانتفاخ

األطفالسكان

األطفال من عمرياً نطاقاً يغطون الذين األطفال من مريضاً 288 في كريون فعالية إثبات تم  ، )(CFالكيسي التليف في

مقارنة كريون على ٪ 80 العالج لنهاية  CFAقيم متوسط   تجاوز الدراسات ، جميع في المراهقين. إلى الوالدة حديثي

لألطفال.العمرية الفئات بجميع

الدواءحركية خواص 5.2

استيعاب

كالسيكيةفهي وبالتالي السليمة اإلنزيمات امتصاص على دليل أي الحيوانات على أجريت التي الدراسات تظهر لم

1ص. 7من 5 صفحة1المجلد1وحدة



ذلكتفعل ال البنكرياس إنزيم مكمالت الدواء. حركية دراسات إجراء يتم لم

تجويف داخل من يمارس الكامل العالجي نشاطهم فإن ذلك ، من العكس على آثارها. لممارسة االمتصاص تتطلب

طول على مرورها أثناء للبروتين المحللة الهضم لعملية تخضع وبالتالي بروتينات ، فهي ذلك ، على عالوة الهضمي. الجهاز

أمينية.وأحماض كببتيدات امتصاصها قبل الهضمية القناة

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

السمية حول دراسات إجراء يتم لم صلة. ذات مزمنة أو مزمنة شبه أو حادة سمية أي السريرية قبل البيانات تظهر ال

للتكاثر.السمية أو السرطنة أو الجينية

الصيدالنيةالتفاصيل 6.

السواغاتقائمة 6.1

 على:أيضاً كريون كبسوالت تحتوي

األساسيةبيليه

4000ماكروغول -

بيليهطالء

-

-

-

-

هيبروميلوزفثاالت

سيتيلكحول

إيثيلثالثي سترات

دايميثيكون

صلبةجيالتينية كبسولة

-

-

-

-

الجيالتين

ثاني  )172E (الحديد أكسيد

 )171E (التيتانيوم أكسيد
الصوديوملوريل كبريتات

الكبريت.أكسيد ثاني بقايا على الجيالتينية الخام المادة تحتوي قد

التوافقعدم 6.2

ينطبق.ال

االفتراضيالعمر 6.3

الصنع.تاريخ من سنتان

للتخزينخاصة احتياطات 6.4

وجافة.باردة ظروف في مئوية درجة 25 من أقل أو عند يخزن

األطفال.متناول عن بعيداً آمن مكان في يحُفظ

أشهر.ستة خالل واستخدامه مئوية درجة 25 عن تزيد حرارة بدرجة التخزين يجوز ال الفتح ، بعد

الرطوبة.من لحمايتها بإحكام مغلقة بالعبوة احتفظ

ومحتوياتهاالحاوية طبيعة 6.5

كبسولة.100 العلبة حجم بروبيلين. البولي مادة من للتالعب قابل بإغالق مزودة الكثافة عالي إيثيلين البولي من زجاجة

القوة.نقاط جميع تسويق يتم ال قد
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للتخلصخاصة احتياطات 6.6
ينطبق.ال

األدويةجدول 7.

طبية.وصفة 35000 كريون

طبية.وصفة 25000 كريون

عام.بيع دواء هو 20000 كريون

عام.بيع دواء هو 10000 كريون

الكفيلتفاصيل 8.

Ellerslie  11-183Box PO Ltd 

Viatris
أوكالند

www.viatris.co.nz
0800168169هاتف

األولىالموافقة تاريخ 9.

1999سبتمبر 16 10000: كريون

1991مارس 22 25000: كريون

20،000Creon 2020 أكتوبر 15 30،000: و

النصمراجعة تاريخ 10.

2021أغسطس 17

التغييرملخصالجزء
Rebrandإلى  .Viatrisالجميع
طفيفة.تحريرية تغييرات والالكتوز ، الغلوتين من خال بيان إزالة6

المحدثة.الراعي تفاصيل8

.Viatrisلشركة تجارية عالمة هي ®كريون
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