
เอกสารข้อมูลนิวซีแลนด์

เครออน®10,000, ครีออน®20,000 เค
รออน®25,000, ครีออน®35,000

1. ชื่อผลิตภัณฑ์
Creon 10,000 แคปซูล
Creon 20,000 แคปซูล
Creon 25,000 แคปซูล
Creon 35,000 แคปซูล

2. องคป์ระกอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
Creon 10,000 แคปซูลแต่ละเม็ดประกอบด้วยเม็ดเคลือบลําไส้สีนํ้าตาลที่มีตับอ่อน 150 มก. (ผงตับอ่อน) เทียบเท่ากับ
ไม่น้อยกว่า 8,000 Ph.Eur หน่วยอะไมเลส 10,000 Ph.Eur หน่วยไลเปสและ 600 Ph.Eur. หน่วยโปรตีเอส

Creon 20,000 แคปซูลแต่ละเม็ดประกอบด้วยเม็ดเคลือบลําไส้สีนํ้าตาลที่มีตับอ่อน 300 มก. (ผงตับอ่อน) เทียบเท่ากับ
ไม่ตํ่ากว่า 16,000 Ph.Eur หน่วยอะไมเลส 20,000 Ph.Eur หน่วยไลเปสและ 1,200 Ph.Eur. หน่วยโปรตีเอส

Creon 25,000 แคปซูลแต่ละเม็ดประกอบด้วยเม็ดเคลือบลําไส้สีนํ้าตาลที่มีตับอ่อน 300 มก. (ผงตับอ่อน) เทียบเท่ากับ
ไม่น้อยกว่า 18,000 Ph.Eur หน่วยอะไมเลส 25,000 Ph.Eur. หน่วยไลเปสและ 1,000 Ph.Eur. หน่วยโปรตีเอส

Creon 35,000 แคปซูลแต่ละเม็ดประกอบด้วยเม็ดเคลือบลําไส้สีนํ้าตาลที่มีตับอ่อน 420 มก. (ผงตับอ่อน) เทียบเท่ากับ
ไม่น้อยกว่า 25,200 Ph.Eur หน่วยอะไมเลส, 35,000 Ph.Eur. หน่วยไลเปสและ 1,400 Ph.Eur. หน่วยโปรตีเอส

ตับอ่อนผลิตจากเนื้อเยื่อตับอ่อนของสุกร

สําหรับรายการทั้งหมดของส่วนเติมเนื้อยา ดหูัวข้อ 6.1

3. แบบฟอร์มยา
Creon 10,000 เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดแข็งขนาด 2 ที่มฝีาปิดทึบแสงสีนํ้าตาลและตัวโปร่งใสไม่มสีีซึ่งเต็มไปด้วย 
minimicrospheres (เม็ดที่ทนต่อระบบทางเดินอาหาร)

Creon 20,000 เป็นแคปซูลเจลาตินแข็งขนาด 0 ยาว มฝีาปิดทึบแสงสีนํ้าตาลและตัวโปร่งใสไม่มสีี บรรจุด้วย 
minimicrospheres (เม็ดที่ทนต่อระบบทางเดินอาหาร)

Creon 25,000 เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดแข็งขนาด 0 ที่มีฝาปิดทึบแสงสีส้มแบบสวีเดนและตัวใสไม่มสีี บรรจดุ้วย 
minimicrospheres (เม็ดที่ทนต่อระบบทางเดินอาหาร)

Creon 35,000 เป็นแคปซูลเจลาตินแข็งขนาด 00 ยาวที่มีฝาปิดสีนํ้าตาลแดงและตัวโปร่งใสไม่มสีีซึ่งเต็มไปด้วย 
minimicrospheres (เม็ดที่ทนต่อระบบทางเดินอาหาร)

4. รายละเอียดทางคลินิก
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4.1 ข้อบ่งชี้การรักษา
Creon ได้รับการระบุเพื่อรักษาภาวะตับอ่อนไม่เพียงพอ (PEI) ในผูป้่วยเด็กและผู้ใหญ่

ตับอ่อนไม่เพียงพอ exocrine มักจะเกี่ยวข้องกับแต่ไม่จํากัดเพียง:

-
-
-
-
-

โรคปอดเรื้อรัง
ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
หลังผ่าตับ
หลังการผ่าตัดบายพาสทางเดินอาหาร (เช่น Billroth II, gastroenterostomy) การอุดตัน
ของท่อตับอ่อนหรือท่อนํ้าดีร่วม (เช่น จากเนื้องอก)

4.2 ปริมาณและวิธีการบริหาร
ปริมาณ

posology มีจุดมุ่งหมายเพื่อความต้องการของแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและองค์ประกอบของ
อาหาร ปริมาณของ Creon ที่ต้องการจะถูกปรับตามปริมาณไขมันในอาหารและความรุนแรงของโรค

ตามแนวทางปฏิบัติทางคลินิกของออสตราเลเซียนสําหรับโภชนาการในโรคซิสติกไฟโบรซิส พ.ศ. 2549 เป้าหมายหลัก
ของการบําบัดทดแทนเอนไซม์ตับอ่อนคือการปรับปรุงสถานะทางโภชนาการและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยตลอดจนการ
ควบคุมอาการของอาหารไม่ย่อย (เช่น ภาวะไขมันพอกตับ) สิ่งนีท้ําได้โดยการบริโภคอาหารที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้อาหาร
โดยไม่มีการจํากัดปริมาณไขมัน (ไขมันมากกว่า 100 กรัมต่อวันหากอายุเกิน 5 ปี) เว้นแต่ผูป้่วยจะมนีํ้าหนักเกิน

ตามคําแนะนําของการประชุม Consensus Cystic Fibrosis (CF) การศึกษาเฉพาะกรณีของ US CF Foundation และ
การศึกษาแบบ case-control ในสหราชอาณาจักร สามารถเสนอคําแนะนําในการใช้ยาทั่วไปสําหรับการบําบัดทดแทน
เอนไซม์ตับอ่อนได้:

คําแนะนําการใชย้าตามนํ้าหนักสําหรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
ด้วย Cystic Fibrosis (CF) โดยใช้ Creon

อายุผู้ป่วย ปริมาณเริ่มต้น ข้อควรพิจารณาในการไทเทรต ปริมาณสูงสุด

เด็ก
< 4 ปี

ไลเปส 1,000 หน่วย/กก.
นํ้าหนักตัวต่อมื้อ

ปรับขนาดยาตาม:
-
-

4,000 หน่วย ไลเปส/กรัม
การบริโภคอาหารทีม่ีไขมันความรุนแรงของโรค-

การควบคุม steatorrhoea- หรือ
ผู้ป่วย
≥ 4 ปี

500 หน่วย ไลเปส/กก.
นํ้าหนักตัวต่อมื้อ - รักษาความดี

ภาวะโภชนาการ-
ไลเปส 10,000 หน่วย/กก.

นํ้าหนักตัวต่อวัน

คําแนะนําในการใชย้าในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ใช้ Creon ในการรักษาตับอ่อน
Exocrine Insufficiency (PEI) ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอื่น ๆ

ปริมาณเริ่มต้น ข้อควรพิจารณาในการไทเทรต หากจําเป็น ให้เพิ่มเป็น:

25,000 ถึง 40,000มื้อ ประเมินผู้ป่วยสําหรับการตอบ
สนองทางคลินิกและการปฏิบัติตาม

การบําบัด

80,000 หน่วย ไลเปสหน่วยไลเปส

อาหารว่าง ครึ่งหนึ่งของมื้อปริมาณ ครึ่งหนึ่งของมื้อปริมาณ

ปริมาณสูงสุด 10,000 หน่วยไลเปสต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัวต่อวัน

สารที่เพิ่มค่า pH ของกระเพาะอาหาร เช่น H2มีรายงานถึงยากลุ่มคู่อรแิละสารยับยั้งโปรตอนปั๊มเพื่อเพิ่มการทํางานของ
ไลเปสตับอ่อนและอาจเป็นประโยชนใ์นผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยเอนไซมต์ับอ่อนอย่างเพียงพอ นี่ไม่ใชข่้อบ่งชี้
ทีไ่ด้รับอนุมัติ
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สําหรับตัวแทนเหล่านี้ ผู้สั่งจ่ายยาควรตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐานที่ตีพิมพว์่าจะใช้ในลักษณะนี้หรือไม่

วิธีการบริหาร
ขอแนะนําใหใ้ช้เอนไซม์ระหว่างหรือหลังอาหารทันที

ควรกลืนแคปซูลเข้าไปโดยไม่บดขยี้หรือเคี้ยว โดยมขีองเหลวเพียงพอระหว่างหรือหลังอาหารแต่ละมื้อหรือของว่าง เมื่อ
กลืนแคปซูลได้ยาก (เช่น เด็กเล็กหรือผู้ป่วยสูงอายุ) ให้เปิดแคปซูลอย่างระมัดระวังและเติมมินไิมโครสเฟียรล์งในอาหาร
อ่อนทีเ่ป็นกรด เช่น ซอสแอปเปิ้ล โยเกิร์ต หรือนํ้าผลไมท้ี่มีค่า pH น้อยกว่า 5.5 โดยไมจ่ําเป็นต้องเคี้ยว หรือมนิิไมโคร
สเฟียรจ์ะถูกถ่ายด้วยของเหลว เช่น นํ้าผลไม้ที่มีค่า pH น้อยกว่า 5.5 เช่น นํ้าแอปเปิ้ล ส้ม หรือสับปะรด ควรใชส้่วนผสม
ของ minimicrospheres กับอาหารหรือของเหลวทันทีและไมค่วรจัดเก็บ

การบดและเคี้ยวมินิไมโครสเฟียรห์รือผสมกับอาหารหรือของเหลวที่มคี่า pH มากกว่า 5.5 สามารถทําลายการเคลือบ
ป้องกันลําไส้ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการหลั่งเอนไซม์ในช่องปากก่อนเวลาอันควร และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและการ
ระคายเคืองของเยื่อเมือกลดลง

ควรระมัดระวังไม่ให้มีผลิตภัณฑ์อยู่ในปาก

สิ่งสําคัญคือต้องให้ผู้ป่วยได้รับนํ้าเพียงพอตลอดเวลาขณะให้ยา Creon โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สูญเสีย
ของเหลวเพิ่มขึ้น การให้นํ้าไม่เพียงพออาจทําให้อาการท้องผูกแย่ลงได้

4.3 ข้อห้าม
ความรู้สึกไวต่อตับอ่อนหรือสารเพิ่มปริมาณใด ๆ ที่ระบุไวใ้นหัวข้อ 6.1

4.4 คําเตือนและข้อควรระวังพิเศษสําหรับการใช้งาน
มีรายงานเกี่ยวกับความเข้มงวดของ ileo-caecum และลําไส้ใหญ่ (fibrosing colonopathy) ในผูป้่วยโรคซิสติกไฟ
โบรซิสที่ไดร้ับการเตรยีมตับอ่อนในปริมาณสูง เพื่อเป็นการป้องกันไวก้่อน ควรประเมินอาการท้องผิดปกติหรือการ
เปลี่ยนแปลงในช่องท้องโดยแพทย์เพื่อไม่ให้เกิด fibrosing colonopathy โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผูป้่วยได้รับไลเปส
เกิน 10,000 หน่วย/กก./วัน

4.5 ปฏิกิริยากับยาอื่นและปฏิกิริยาในรูปแบบอื่น
ไม่มีการศึกษาปฏิสัมพันธ์

4.6 การเจริญพันธุ์ การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
การตั้งครรภ์
สําหรับเอนไซม์ตับอ่อน ไม่มีข้อมูลทางคลินิกเกี่ยวกับการตั้งครรภท์ี่เปิดเผย
การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่แสดงหลักฐานการดูดซึมเอนไซมต์ับอ่อนของสุกร ดังนั้นจึงไม่คาดว่าจะมีความเป็นพิษต่อ
ระบบสืบพันธุห์รือพัฒนาการ

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อกําหนดให้สตรีมีครรภ์

ใหน้มบุตร
คาดว่าไม่มีผลกระทบต่อเด็ก เนื่องจากการศึกษาในสัตว์ทดลองแนะนําว่าไม่มกีารเปิดรับเอนไซมต์ับอ่อนของสตรีที่เลี้ยง
ลูกด้วยนมอย่างเป็นระบบ เอนไซม์ตับอ่อนสามารถใช้ในระหว่างการใหน้มลูก

หากจําเป็นในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ควรใช้ Creon ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใหม้ีภาวะโภชนาการที่เพียง
พอ
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ภาวะเจริญพันธุ์

ไม่มีข้อมูลทางคลินิก

4.7 ผลกระทบต่อความสามารถในการขับขี่และการใช้เครื่องจักร
ไม่มีหลักฐานว่า Creon มีผลกระทบต่อความสามารถในการขับเคลื่อนหรือใชง้านเครื่องจักร

4.8 ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ในการทดลองทางคลินิก ผู้ป่วยมากกว่า 900 รายได้รับ Creon อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานบ่อยที่สุดคือความผิด
ปกติของระบบทางเดินอาหารและมีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง

ระหว่างการทดลองทางคลินิกมีอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้:

ระบบอวัยวะ ธรรมดามาก
≥ 1/10

ทั่วไป
≥ 1/100 ถึง
< 1/10

ผิดปกติ
≥ 1/1000 ถึง
< 1/100

ความถี่ไม่
เป็นที่รู้จัก

ระบบทางเดินอาหาร
ความผิดปกติ

อาการปวดท้อง* คลื่นไส้
อาเจียน
ท้องผูก,
หน้าท้อง
อาการท้องอืด
ท้องเสีย*

ความเข้มงวดของ
ileo-caecum และ
ลําไส้ใหญ่
(พังผืด
ลําไส้ใหญ่)

-

ผิวและ
ใต้ผิวหนัง
ความผิดปกตขิองเนื้อเยื่อ

ผื่น อาการคัน ลมพิษ
- -

ระบบภูมิคุ้มกัน
ความผิดปกติ

ภูมิไวเกิน
(อะนาไฟแล็กติก
ปฏิกิริยา)- - -

* ความผิดปกตขิองระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโรคพื้นเดิม มีรายงานอุบัติการณ์ที่คล้ายกันหรือตํ่ากว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับยาหลอกสําหรับอาการปวดท้องและท้องร่วง

มีรายงานเกี่ยวกับความเข้มงวดของ ileo-caecum และลําไส้ใหญ่ (fibrosing colonopathy) ในผูป้่วยโรคซิสติก ไฟ
โบรซิสที่ได้รับการเตรยีมตับอ่อนในปริมาณสูง ดูหัวข้อ 4.4

ปฏิกิริยาการแพ้ส่วนใหญ่แต่ไม่จํากัดเฉพาะผิวหนังไดร้ับการสังเกตและระบุว่าเป็นอาการไม่พึงประสงค์ในระหว่างการใช้
ภายหลังการอนุมัติ เนื่องจากปฏิกิริยาเหล่านี้รายงานโดยธรรมชาติจากประชากรที่มขีนาดไมแ่น่นอน จึงเป็นไปไมไ่ด้ทีจ่ะ
ประมาณความถี่ของปฏิกิริยาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ

ประชากรพิเศษ
กุมาร
ไม่พบอาการไม่พึงประสงคท์ี่เฉพาะเจาะจงในประชากรเด็ก ความถี่ ประเภท และความรุนแรงของอาการไมพ่ึง
ประสงคม์ีความคล้ายคลึงกันในเด็กที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่

การรายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัย
การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่น่าสงสัยหลังจากการอนุมัติยาเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้สามารถตรวจสอบความสมดุลของ
ผลประโยชน์/ความเสี่ยงของยาได้อย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์รายงานอาการไมพ่ึงประสงค์ที่น่าสงสัยhttps://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 ยาเกินขนาด
อาการ
มีรายงานว่า pancreatin ปริมาณมากที่เกี่ยวข้องกับ hyperuricosuria และ hyperuricaemia

การรักษา
กรณีส่วนใหญ่ตอบสนองต่อมาตรการสนับสนุน รวมถึงการหยุดการบําบัดด้วยเอนไซมแ์ละการให้นํ้าเพียงพอ

สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการยาเกินขนาด โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลสารพิษแห่งชาติ (0800 POISON 
หรือ 0800 764 766)

5. คุณสมบัตทิางเภสัชวิทยา

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์
กลุ่มเภสัชบําบัด: ย่อยอาหาร, รวม. เอนไซม์ มัลติเอนไซม์ (อะไมเลส ไลเปส โปรตีเอส) รหัส ATC: A09AA02

กลไกการออกฤทธิ์
Creon ประกอบด้วยตับอ่อนสุกรที่ผลิตขึ้นในรูปแบบมนิิไมโครสเฟียรเ์คลือบลําไส้ (ทนต่อกรด) ภายในแคปซูลเจลาติน 
แคปซูลจะละลายอย่างรวดเร็วในกระเพาะอาหาร โดยปล่อย minimicrospheres ออกมาหลายร้อยตัว ซึ่งเป็นหลักการ
หลายขนาดยา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถผสมกับ chyme ไดด้ี ขับออกจากกระเพาะอาหารพร้อมกับ 
chyme และหลังจากปล่อย การกระจายตัวของเอนไซมภ์ายใน chyme ที่ดี เมื่อ minimicrospheres ไปถึงลําไส้เล็ก 
สารเคลือบจะสลายตัวอย่างรวดเร็ว (ที่ pH >5.5) เพื่อปล่อยเอนไซมท์ี่มีฤทธิ์สลายไลโปลิติก อะไมโลไลติก และสลาย
โปรตีน เพื่อให้แน่ใจว่าการย่อยไขมัน แป้ง และโปรตีน ผลิตภัณฑ์ของการย่อยในตับอ่อนจะถูกดูดซึมโดยตรงหรือตามการ
ย่อยด้วยเอนไซม์ในลําไส้

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางคลินิก

มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Creon โดยรวม 30 ครั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะตับอ่อนไมเ่พียงพอ สิบการศึกษานี้
เป็นการศึกษาที่ควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิส ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง หรือภาวะหลังการผ่าตัด

ในการศึกษาประสิทธิภาพแบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอก วัตถุประสงค์หลักที่กําหนดไว้ล่วงหน้าคือเพื่อแสดงความเหนือ
กว่าของ Creon เหนือยาหลอกในพารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก สัมประสิทธิ์การดูดซึมไขมัน (CFA) ค่าสัมประสิทธิ์การดูด
ซึมไขมันจะกําหนดเปอร์เซ็นตข์องไขมันที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยคํานึงถึงปริมาณไขมันและการขับไขมันในอุจจาระ ในการ
ศึกษา PEI ที่ควบคุมด้วยยาหลอก ค่าเฉลี่ย CFA (%) สูงกว่าเมื่อใช้ Creon (83.0%) เมื่อเทียบกับยาหลอก (62.6%) 
การรักษาด้วย Creon ช่วยปรับปรุงอาการของภาวะตับอ่อนไมเ่พียงพอได้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงความสมํ่าเสมอของ
อุจจาระ ปวดท้อง อาการท้องอืด และความถี่ในการถ่ายอุจจาระ โดยไม่ขึ้นกับโรคพื้นเดิม

การรักษาด้วย Creon ช่วยปรับปรุงอาการของภาวะตับอ่อนไมเ่พียงพอไดอ้ย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงความสมํ่าเสมอของ
อุจจาระ ปวดท้อง อาการท้องอืด และความถี่ในการถ่ายอุจจาระ โดยไมข่ึ้นกับโรคพื้นเดิม

ประชากรเด็ก
ในโรคซิสติกไฟโบรซิส (CF) ประสิทธิภาพของ Creon แสดงให้เห็นในผู้ป่วยเด็ก 288 รายที่ครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่
ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ในการศึกษาทั้งหมด ค่าเฉลี่ย CFA เมื่อสิ้นสุดการรักษาเกิน 80% ใน Creon เมื่อเทียบกับกลุ่ม
อายุเด็กทั้งหมด

5.2 คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์
การดูดซึม
การศึกษาในสัตว์ทดลองไม่พบหลักฐานการดูดซึมของเอ็นไซม์ที่ไมบุ่บสลาย ดังนั้นจึงเป็นแบบคลาสสิก
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ยังไม่ไดท้ําการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ อาหารเสริมเอนไซมต์ับอ่อนทําไมไ่ด้
ต้องการการดูดซึมเพื่อให้เกิดผล ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมการรักษาเต็มรูปแบบของพวกมันถูกกระทําจากภายในรูของ
ทางเดินอาหาร นอกจากนี้ พวกมันยังเป็นโปรตีน และผ่านการย่อยโปรตีนในขณะที่ผ่านทางเดินอาหารก่อนที่จะถูกดูดซึม
เป็นเปปไทดแ์ละกรดอะมิโน

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยพรีคลินิก
ข้อมูลพรีคลินิกไม่แสดงความเป็นพิษเฉียบพลัน ย่อยเรื้อรัง หรือเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มกีารศึกษาเกี่ยวกับความ
เป็นพิษต่อพันธุกรรม การก่อมะเร็ง หรือความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์

6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม

6.1 รายการสารเพิ่มปริมาณ
แคปซูล Creon ยังประกอบด้วย: 
แกนเม็ด

-แมคโครกอล 4000

เคลือบเม็ด

-
-
-
-

ไฮโปรเมลโลส พทาเลต
เซทิลแอลกอฮอล์
ไตรเอทิลซิเตรต
ไดเมทิโคน

ฮาร์ดเจลาตินแคปซูล
-
-
-
-

เจลาติน
เหล็กออกไซด์ (E 172) ไททา
เนียมไดออกไซด์ (E 171) โซ
เดียมลอริลซัลเฟต

วัตถุดิบเจลาตินอาจมสีารตกค้างซัลเฟอรไ์ดออกไซด์

6.2 ความไม่ลงรอยกัน
ไม่สามารถใช้ได้.

6.3 อายุการเก็บรักษา

2 ปีนับจากวันที่ผลิต

6.4 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการจัดเก็บ
เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากว่าในที่แห้งและเย็น

เก็บในทีป่ลอดภัยให้พ้นมือเด็ก

หลังจากเปิดแล้ว ห้ามเก็บที่อุณหภูมสิูงกว่า 25 องศาเซลเซียส และใช้ให้หมดภายในหกเดือน

ปิดฝาภาชนะให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้น

6.5 ลักษณะและเนื้อหาของภาชนะ
ขวด HDPE ที่มีฝาปิดแบบบิดเกลียว PP ที่เห็นได้ชัดจากการงัดแงะ ขนาดบรรจุ 100 แคปซูล.

ไม่สามารถวางตลาดจุดแข็งทั้งหมดได้
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6.6 ข้อควรระวังพิเศษสําหรับการกําจัด
ไม่สามารถใช้ได้.

7. ตารางยา
Creon 35,000 เป็นยาตามใบสั่งแพทย์

Creon 25,000 เป็นยาตามใบสั่งแพทย์

Creon 20,000 เป็นยาขายทั่วไป

Creon 10,000 เป็นยาขายทั่วไป

8. รายละเอียดสปอนเซอร์

Viatris Ltd PO Box 11-183 
Ellerslie
โอ๊คแลนด์
www.viatris.co.nz
โทรศัพท์ 0800 168 169

9. วันที่อนุมัตคิรั้งแรก
Creon 10,000: 16 กันยายน 2542

Creon 25,000: 22 มีนาคม 1991

Creon 20,000 และ 30,000: 15 ตุลาคม 2020

10. วันที่แก้ไขข้อความ
17 สิงหาคม 2564

ส่วน สรุปการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด รีแบรนด์เป็นไวอาตริส
6 การกําจัดข้อความที่ปราศจากกลูเตนและแลคโตส การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากบรรณาธิการ
8 อัพเดทรายละเอียดสปอนเซอร์

Creon®เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทไวอาทริส
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