
YENİ ZELANDA BİLGİ FORMU

KREON®10.000, KREON®20.000 
KREON®25.000, KREON®35.000

1. Ürün Adı
Kreon 10.000 kapsül
Creon 20.000 kapsül
Kreon 25.000 kapsül
Kreon 35.000 kapsül

2. Nitel ve Nicel Kompozisyon
Her bir Creon 10.000 kapsülü, en az 8.000 Ph.Eur'a eşdeğer 150 mg pankreatin (pankreas tozu) 
içeren kahverengimsi renkli, enterik kaplı peletler içerir. birim amilaz, 10.000 Ph.Eur. birim lipaz 
ve 600 Ph.Eur. birim proteaz.

Her bir Creon 20.000 kapsül, en az 16.000 Ph.Eur'a eşdeğer 300 mg pankreatin (pankreas tozu) 
içeren kahverengimsi renkli, enterik kaplı peletler içerir. birim amilaz, 20,000 Ph.Eur. birim lipaz 
ve 1.200 Ph.Eur. birim proteaz.

Her bir Creon 25.000 kapsülü, en az 18.000 Ph.Eur'a eşdeğer 300 mg pankreatin (pankreas tozu) 
içeren kahverengimsi renkli, enterik kaplı topaklar içerir. birim amilaz, 25.000 Ph.Eur. birim lipaz 
ve 1.000 Ph.Eur. birim proteaz.

Her bir Creon 35.000 kapsül, en az 25.200 Ph.Eur'a eşdeğer 420 mg pankreatin (pankreas tozu) 
içeren kahverengimsi renkli, enterik kaplı topaklar içerir. birim amilaz, 35.000 Ph.Eur. birim lipaz 
ve 1400 Ph.Eur. birim proteaz.

Pankreatin domuz pankreas dokusundan üretilir.

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakın.

3. Farmasötik Form
Creon 10.000, kahverengi opak kapaklı ve renksiz şeffaf gövdeli, minimikrosferlerle (mide dirençli 
topaklar) doldurulmuş, 2 numara sert jelatin kapsüldür.

Creon 20.000, kahverengi opak kapaklı ve renksiz şeffaf gövdeli, minimikrosferlerle (gastro-dirençli 
topaklar) doldurulmuş, 0 boyutunda uzun sert jelatin kapsüldür.

Creon 25.000, İsveçli turuncu opak kapaklı ve minimikrosferlerle (gastro-dirençli topaklar) 
doldurulmuş renksiz şeffaf bir gövdeye sahip 0 boy sert jelatin kapsüldür.

Creon 35.000, kırmızı kahverengi kapaklı ve renksiz şeffaf gövdeli, minimikrosferlerle (mide-
dirençli topaklar) doldurulmuş 00 boyutunda uzun sert jelatin kapsüldür.

4. Klinik Özellikler
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4.1 Terapötik endikasyonlar
Creon, pediyatrik ve yetişkin hastalarda pankreas ekzokrin yetmezliğinin (PEI) tedavisi için 
endikedir.

Pankreas ekzokrin yetmezliği genellikle aşağıdakilerle ilişkilidir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

-
-
-
-
-

kistik fibroz
kronik pankreatit
pankreatektomi sonrası

mide-bağırsak baypas cerrahisi sonrası (örn. Billroth II, gastroenterostomi) 
pankreas veya ana safra kanalının duktal obstrüksiyonu (örn. neoplazmadan).

4.2 Doz ve uygulama yöntemi
Doz
Pozoloji, bireysel ihtiyaçları hedefler ve hastalığın ciddiyetine ve gıdanın bileşimine bağlıdır. 
Gereken Creon dozu, yemeğin yağ içeriğine ve hastalığın ciddiyetine göre ayarlanır.

Kistik Fibrozis 2006'da beslenmeye yönelik Avustralasya Klinik Uygulama Kılavuzlarına dayalı olarak, 
pankreas enzim replasman tedavisinin temel amacı, hastanın beslenme durumunu ve büyümesini 
iyileştirmenin yanı sıra, sindirim bozukluğu semptomlarını (örn. steatore) kontrol etmektir. Bu, hasta aşırı 
kilolu olmadığı sürece, yağ içeriği kısıtlaması olmayan bir diyet (beş yaşın üzerindeyse günde >100 g yağ) 
kullanılarak optimal diyet alımı yoluyla elde edilir.

Kistik Fibrozis (CF) Konsensüs Konferansı, ABD CF Vakfı vaka kontrol çalışması ve Birleşik Krallık 
vaka kontrol çalışmasının bir tavsiyesine dayanarak, pankreatik enzim replasman tedavisi için 
aşağıdaki genel dozaj önerisi önerilebilir:

Pediatrik ve Erişkin Hastaların Tedavisinde Ağırlık Bazlı Doz Önerileri
Creon kullanarak Kistik Fibrozis (CF) ile

Hasta Yaşı Başlangıç   Dozu Titrasyon Hususları Maksimum Doz

Çocuklar
< 4 yıl

1.000 birim lipaz/kg
öğün başına vücut ağırlığı

Dozu aşağıdakilere göre ayarlayın:

-
-

4.000 birim lipaz/g
diyet yağ alımıhastalık şiddeti-

steatore kontrolü VEYA
Hastalar
≥ 4 yıl

500 birim lipaz/kg
öğün başına vücut ağırlığı - iyiliğin bakımı

beslenme durumu-

10.000 birim lipaz/kg
günlük vücut ağırlığı

Pankreas Tedavisinde Creon Kullanan Yetişkin Hastalarda Doz Önerileri
Diğer Koşullarla İlişkili Ekzokrin Yetmezliği (PEI)

Başlangıç   Dozu Titrasyon Hususları Gerekirse, artırın:

25.000 ila 40.000
Yemek Hastayı klinik yanıt ve 

uyum için değerlendirin
terapi.

80.000 birim lipazbirim lipaz

Abur cubur Yarısıyemekdoz Yarısıyemekdoz

Günlük vücut ağırlığı kg başına maksimum doz 10.000 ünite lipaz

H gibi gastrik pH'ı artıran ajanlar2-antagonistler ve proton pompa inhibitörlerinin, uygulanan 
pankreas lipazının aktivitesini arttırdığı ve pankreas enzim tedavisine yeterli yanıt alamayan 
hastalarda yardımcı olabileceği bildirilmiştir. Bu onaylanmış bir gösterge değil
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bu ajanlar için. Reçete yazanlar, bunları bu şekilde kullanıp kullanmayacaklarına, yayınlanmış kanıtlara 
dayanarak karar vermelidir.

Uygulama yöntemi
Enzimlerin yemek sırasında veya yemekten hemen sonra alınması tavsiye edilir.

Kapsüller, her öğün veya atıştırma sırasında veya sonrasında yeterli sıvı ile ezilmeden veya 
çiğnenmeden, bozulmadan yutulmalıdır. Kapsüllerin yutulması zor olduğunda (örn. küçük 
çocuklar veya yaşlı hastalar), kapsüller dikkatlice açılabilir ve minimikro küreler elma sosu, yoğurt 
veya meyve suyu gibi pH'ı 5.5'ten düşük, çiğneme gerektirmeyen asidik yumuşak gıdalara 
eklenebilir, veya minimikroküreler, örneğin elma, portakal veya ananas suyu gibi pH'ı 5.5'ten 
düşük olan meyve suyu gibi sıvılarla alınacaktır. Minimikrosferlerin yiyecek veya sıvılarla herhangi 
bir karışımı hemen kullanılmalı ve saklanmamalıdır.

Minimikrokürelerin ezilmesi ve çiğnenmesi veya pH'ı 5.5'ten büyük olan gıda veya sıvılarla karıştırılması 
koruyucu enterik kaplamayı bozabilir. Bu, ağız boşluğunda enzimlerin erken salınmasına neden olabilir ve 
mukus zarlarının etkinliğinin azalmasına ve tahriş olmasına neden olabilir.

Ağızda hiçbir ürün kalmamasına dikkat edilmelidir.

Özellikle sıvı kaybının arttığı dönemlerde Creon dozlanırken hastaların her zaman yeterli 
hidrasyonunu sağlamak önemlidir. Yetersiz hidrasyon kabızlığı şiddetlendirebilir.

4.3 Kontrendikasyonlar
Pankreatin veya bölüm 6.1'de listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Yüksek dozda pankreatin preparatları alan kistik fibrozlu hastalarda ileo-çekum ve kalın 
bağırsakta darlıklar (fibrozan kolonopati) bildirilmiştir. Önlem olarak, özellikle hasta günde 
10.000 üniteden fazla lipaz/kg alıyorsa, fibrozan kolonopati olasılığını dışlamak için olağandışı 
abdominal semptomlar veya abdominal semptomlardaki değişiklikler tıbbi olarak 
değerlendirilmelidir.

4.5 Diğer ilaçlarla etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri
Herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6 Doğurganlık, hamilelik ve emzirme
Gebelik
Pankreas enzimleri için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvan çalışmaları, domuz pankreas enzimlerinin emilimine dair hiçbir kanıt göstermemektedir. Bu 
nedenle üreme veya gelişimsel toksisite beklenmemektedir.

Hamile kadınlara reçete edilirken dikkatli olunmalıdır.

Emzirme
Hayvan çalışmaları, emziren kadının pankreas enzimlerine sistemik maruziyeti olmadığını 
gösterdiğinden, çocuk üzerinde herhangi bir etki beklenmemektedir. Pankreas enzimleri emzirme 
döneminde kullanılabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde gerekirse Creon yeterli beslenme durumunu sağlamaya yetecek 
dozlarda kullanılmalıdır.

Modül 1 Ses seviyesi 1 Sayfa 3 / 7Sayfa 1



Doğurganlık

Klinik veri mevcut değildir.

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler
Creon'un araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair bir kanıt yoktur.

4.8 İstenmeyen etkiler
Klinik çalışmalarda, 900'den fazla hasta Creon'a maruz bırakıldı. En yaygın olarak bildirilen advers 
reaksiyonlar gastrointestinal bozukluklardı ve esas olarak hafif veya orta şiddetteydi.

Klinik araştırmalar sırasında aşağıda belirtilen sıklıklarda aşağıdaki advers reaksiyonlar 
gözlenmiştir:

Organ sistemi Çok yaygın
≥ 1/10

Yaygın
≥ 1/100 ila
< 1/10

yaygın olmayan
≥ 1/1000 ila
< 1/100

Frekans değil
bilinen

gastrointestinal
bozukluklar

karın ağrısı* mide bulantısı,

kusma,
kabızlık,
karın
distansiyon,
ishal*

darlıkları
ileo-çekum ve
kalın bağırsak
(fibrozan
kolonopati)

-

cilt ve
deri altı
doku bozuklukları

döküntü kaşıntı, ürtiker
- -

Bağışıklık sistemi
bozukluklar

aşırı duyarlılık
(anafilaktik
reaksiyonlar)

- - -

* Gastrointestinal bozukluklar temel olarak altta yatan hastalıkla ilişkilidir. Karın ağrısı ve ishal 
için plaseboya benzer veya daha düşük insidanslar bildirilmiştir.

Yüksek dozda pankreatin preparatları alan kistik fibrozlu hastalarda ileo-çekum ve kalın 
bağırsakta striktürler (fibrozan kolonopati) bildirilmiştir, bkz. bölüm 4.4.

Alerjik reaksiyonlar esas olarak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, onay sonrası kullanım sırasında gözlenmiş 
ve advers reaksiyonlar olarak tanımlanmıştır. Bu reaksiyonlar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan kendiliğinden 
rapor edildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek mümkün değildir.

Özel popülasyonlar
Pediatrik
Pediyatrik popülasyonda spesifik advers reaksiyon tespit edilmemiştir. Erişkinlere kıyasla 
kistik fibrozlu çocuklarda advers reaksiyonların sıklığı, türü ve şiddeti benzerdi.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
İlacın ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi önemlidir. İlacın 
yarar/risk dengesinin sürekli izlenmesini sağlar. Sağlık uzmanlarından herhangi bir şüpheli 
advers reaksiyonu bildirmeleri istenirhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Doz aşımı
Belirtiler
Aşırı yüksek dozlarda pankreatinin hiperürikozüri ve hiperürisemi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.

Tedavi
Çoğu vaka, enzim tedavisinin durdurulması ve yeterli hidrasyonun sağlanması dahil olmak üzere destekleyici 
önlemlere yanıt verir.

Doz aşımı yönetimi konusunda daha fazla tavsiye için lütfen Ulusal Zehir Bilgi Merkezi (0800 ZEHİR 
veya 0800 764 766) ile iletişime geçin.

5. Farmakolojik Özellikler

5.1 Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Sindirim ilaçları, dahil. enzimler; Multienzimler (amilaz, lipaz, proteaz), ATC 
kodu: A09AA02

Hareket mekanizması

Creon, jelatin kapsüller içinde enterik kaplı (asite dayanıklı) minimikrosferler olarak formüle 
edilmiş domuz pankreatini içerir. Kapsüller midede hızla çözülür ve yüzlerce minimikrosfer 
salarak, kimus ile iyi bir karışma, mideden kimus ile birlikte boşalma ve salıverildikten sonra 
enzimlerin kimus içinde iyi dağılımını sağlamak için tasarlanmış çok dozlu bir prensiptir. 
Minimikrosferler ince bağırsağa ulaştığında, kaplama yağların, nişastaların ve proteinlerin 
sindirimini sağlamak için lipolitik, amilolitik ve proteolitik aktiviteye sahip enzimleri serbest 
bırakmak için hızla parçalanır (pH >5.5'te). Pankreatik sindirimin ürünleri daha sonra ya doğrudan 
emilir ya da bağırsak enzimleri tarafından daha fazla hidrolizden sonra emilir.

Klinik etkinlik ve güvenlik
Pankreatik ekzokrin yetmezliği olan hastalarda Creon'un etkinliğini araştıran toplam 30 çalışma 
yapılmıştır. Bunlardan on tanesi kistik fibrozlu, kronik pankreatitli veya ameliyat sonrası 
rahatsızlıkları olan hastalarda gerçekleştirilen plasebo kontrollü çalışmalardı.

Tüm randomize, plasebo kontrollü etkinlik çalışmalarında, önceden tanımlanmış birincil amaç, 
birincil etkinlik parametresi olan yağ emilim katsayısı (CFA) üzerinde Creon'un plaseboya 
üstünlüğünü göstermekti. Yağ emilim katsayısı, yağ alımını ve fekal yağ atılımını hesaba katarak 
vücuda emilen yağ yüzdesini belirler. Plasebo kontrollü PEI çalışmalarında, Creon tedavisi ile 
ortalama CFA (%), plaseboya (%62.6) kıyasla daha yüksekti (%83.0). Creon ile tedavi, altta yatan 
hastalıktan bağımsız olarak, dışkı kıvamı, karın ağrısı, gaz ve dışkı sıklığı dahil olmak üzere 
pankreas ekzokrin yetmezliği semptomlarını belirgin şekilde iyileştirir.

Creon ile tedavi, altta yatan hastalıktan bağımsız olarak, dışkı kıvamı, karın ağrısı, gaz ve dışkı 
sıklığı dahil olmak üzere pankreas ekzokrin yetmezliği semptomlarını belirgin şekilde iyileştirir.

Pediatrik popülasyon
Kistik fibrozda (CF), Creon'un etkinliği, yenidoğanlardan ergenlere kadar bir yaş aralığını kapsayan 288 
pediatrik hastada gösterilmiştir. Tüm çalışmalarda, ortalama tedavi sonu CFA değerleri, tüm pediatrik 
yaş gruplarında Creon'da karşılaştırılabilir şekilde %80'i aştı.

5.2 Farmakokinetik özellikler
absorpsiyon

Hayvan çalışmaları, bozulmamış enzimlerin emilimine dair hiçbir kanıt göstermedi ve bu nedenle klasik
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farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Pankreas enzim takviyeleri
etkilerini göstermek için absorpsiyona ihtiyaç duyarlar. Aksine, tam terapötik aktiviteleri 
gastrointestinal sistemin lümeninden uygulanır. Ayrıca, bunlar proteinlerdir ve bu nedenle 
peptitler ve amino asitler olarak emilmeden önce mide-bağırsak yolundan geçerken proteolitik 
sindirime uğrarlar.

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

Klinik öncesi veriler, ilgili akut, alt kronik veya kronik toksisite göstermez. Genotoksisite, 
kanserojenlik veya üreme toksisitesi üzerine çalışmalar yapılmamıştır.

6. Farmasötik Özellikler

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Creon kapsülleri ayrıca şunları içerir: 

pelet çekirdeği

-makrogol 4000

pelet kaplama

-
-
-
-

hipromelloz ftalat
setil alkol
trietil sitrat
dimetikon

Sert jelatin kapsül
-
-
-
-

Jelatin
demir oksit (E 172) 
titanyum dioksit (E 171) 
sodyum lauril sülfat

Jelatin hammaddesi kükürt dioksit kalıntısı içerebilir.

6.2 Uyumsuzluklar
Uygulanamaz.

6.3 Raf ömrü
Üretim tarihinden itibaren 2 yıl.

6.4 Depolama için özel önlemler
25°C veya altında serin ve kuru koşullarda saklayınız.

Çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın.

Açıldıktan sonra 25°C'nin üzerinde saklamayın ve altı ay içinde kullanın.

Nemden korumak için kabı sıkıca kapalı tutun.

6.5 Konteynerin doğası ve içeriği
Kurcalanmaya açık PP çevirmeli kapaklı HDPE şişe. 100 kapsüllük paket boyutu.

Tüm güçlü yönler pazarlanmayabilir.
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6.6 İmha için özel önlemler
Uygulanamaz.

7. İlaç Takvimi
Creon 35,000 Reçeteli İlaçtır.

Creon 25,000 Reçeteli İlaçtır.

Creon 20.000, Genel Satış İlacıdır.

Creon 10.000, Genel Satış İlacıdır.

8. Sponsor Ayrıntıları

Viatris Ltd Posta Kutusu 11-183 
Ellerslie
AUCKLAND
www.viatris.co.nz
Telefon 0800 168 169

9. İlk Onay Tarihi
Kreon 10.000: 16 Eylül 1999

Kreon 25.000: 22 Mart 1991

Creon 20.000 ve 30.000: 15 Ekim 2020

10. Metnin Revizyon Tarihi
17 Ağustos 2021

Bölüm Değişiklik özeti
Herşey Viatris'i yeniden markalaştırın.

6 Gluten ve laktoz içermeyen ifadenin kaldırılması, küçük editoryal değişiklikler.
8 Sponsor ayrıntıları güncellendi.

Kreon®bir Viatris şirketinin ticari markasıdır.
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