
BẢNG DỮ LIỆU ZEALAND MỚI

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

1. Tên sản phẩm
Creon 10.000 viên nang

Creon 20.000 viên nang

Creon 25.000 viên nang

Creon 35.000 viên nang

2. Thành phần Định tính và Định lượng
Mỗi viên nang Creon 10.000 chứa các viên bao tan trong ruột, có màu nâu, chứa 150 mg 
pancreatin (bột tụy) tương đương với không ít hơn 8.000 Ph.Eur. đơn vị amylase, 10.000 Ph.Eur. 
đơn vị lipase và 600 Ph.Eur. đơn vị protease.

Mỗi viên nang Creon 20.000 có chứa các viên bao tan trong ruột, có màu nâu, chứa 300 mg tụy 
tạng (bột tụy) tương đương với không ít hơn 16.000 Ph.Eur. đơn vị amylase, 20.000 Ph.Eur. đơn vị 
lipase và 1.200 Ph.Eur. đơn vị protease.

Mỗi viên nang Creon 25,000 có chứa các viên bao tan trong ruột có màu nâu, chứa 300 mg 
pancreatin (bột tụy) tương đương với không ít hơn 18,000 Ph.Eur. đơn vị amylase, 25.000 Ph.Eur. 
đơn vị lipase và 1.000 Ph.Eur. đơn vị protease.

Mỗi viên nang Creon 35.000 có chứa các viên bao tan trong ruột, có màu nâu, chứa 420 mg 
pancreatin (bột tụy) tương đương với không ít hơn 25.200 Ph.Eur. đơn vị amylase, 35.000 Ph.Eur. 
đơn vị lipase và 1.400 Ph.Eur. đơn vị protease.

Tụy được sản xuất từ   mô tụy của lợn.

Để biết danh sách đầy đủ các tá dược, xem phần 6.1.

3. Mẫu Dược phẩm
Creon 10.000 là một viên nang gelatin cứng cỡ 2 với nắp màu nâu đục và phần thân trong suốt không 
màu, chứa đầy các hạt vi cầu (viên nén kháng dạ dày).

Creon 20.000 là một viên nang gelatin cứng kéo dài cỡ 0 với nắp màu nâu đục và phần thân 
trong suốt không màu, chứa đầy hạt vi cầu (viên nén kháng dạ dày).

Creon 25,000 là một viên nang gelatin cứng cỡ 0 với nắp màu cam Thụy Điển màu trắng đục và phần thân 
trong suốt không màu, chứa đầy hạt vi cầu (viên nén kháng dạ dày).

Creon 35.000 là một viên nang gelatin cứng kéo dài cỡ 00 với nắp màu nâu đỏ và phần thân trong suốt 
không màu, chứa đầy các hạt vi cầu nhỏ (viên nén kháng dạ dày).

4. Đặc điểm lâm sàng
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4.1 Chỉ định điều trị
Creon được chỉ định để điều trị suy tuyến tụy (PEI) ở bệnh nhân trẻ em và người lớn.

Suy tuyến tụy thường liên quan đến, nhưng không giới hạn ở:

-
-
-
-
-

bệnh xơ nang
viêm tụy mãn tính
phẫu thuật cắt bỏ sau pancreatectomy

sau phẫu thuật bắc cầu tiêu hóa (ví dụ như Billroth II, cắt dạ dày ruột) tắc 
nghẽn ống tụy hoặc ống mật chủ (ví dụ do ung thư).

4.2 Liều lượng và phương pháp sử dụng
Liều lượng

Hậu môn hướng đến nhu cầu cá nhân và phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và thành phần 
thức ăn. Liều lượng Creon cần thiết được điều chỉnh theo hàm lượng chất béo trong bữa ăn và mức độ 
nghiêm trọng của bệnh.

Dựa trên Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Australasian về dinh dưỡng trong bệnh xơ nang năm 2006, mục tiêu 
chính của liệu pháp thay thế enzym tuyến tụy là cải thiện tình trạng dinh dưỡng và tăng trưởng của bệnh nhân 
cũng như kiểm soát các triệu chứng khó tiêu (ví dụ: gan nhiễm mỡ). Điều này đạt được thông qua chế độ ăn uống 
tối ưu sử dụng chế độ ăn kiêng không hạn chế hàm lượng chất béo (> 100 g chất béo mỗi ngày nếu trên 5 tuổi), 
trừ khi bệnh nhân thừa cân.

Dựa trên khuyến nghị của Hội nghị đồng thuận về bệnh xơ nang (CF), nghiên cứu bệnh chứng của Tổ 
chức CF Hoa Kỳ và nghiên cứu bệnh chứng của Vương quốc Anh, khuyến nghị liều lượng chung sau 
đây cho liệu pháp thay thế enzym tuyến tụy có thể được đề xuất:

Khuyến cáo về liều lượng dựa trên trọng lượng để điều trị bệnh nhi và bệnh nhân người lớn
với bệnh xơ nang (CF) bằng cách sử dụng Creon

Tuổi bệnh nhân Liều bắt đầu Cân nhắc chuẩn độ Liều tối đa

Bọn trẻ
<4 năm

1.000 đơn vị lipase / kg
trọng lượng cơ thể mỗi bữa ăn

Điều chỉnh liều theo:
-
-

4.000 đơn vị lipase / g
ăn kiêng chất béoMức độ nghiêm trọng của bệnh-

kiểm soát steatorrhoea- HOẶC
Người bệnh

≥ 4 năm
500 đơn vị lipase / kg

trọng lượng cơ thể mỗi bữa ăn
- duy trì tốt

Tình trạng dinh dưỡng-

10.000 đơn vị lipase / kg
trọng lượng cơ thể mỗi ngày

Khuyến cáo về liều lượng ở bệnh nhân người lớn sử dụng Creon để điều trị tuyến tụy
Tình trạng thiếu hiệu quả ngoại tiết (PEI) liên quan đến các tình trạng khác

Liều bắt đầu Cân nhắc chuẩn độ Nếu được yêu cầu, hãy tăng lên:

25.000 đến 40.000
Bữa ăn Đánh giá bệnh nhân về phản 

ứng lâm sàng và tuân thủ
liệu pháp.

80.000 đơn vị lipase
đơn vị lipase

Snack Một nửabữa ănliều lượng Một nửabữa ănliều lượng

Liều tối đa 10.000 đơn vị lipase trên mỗi kg thể trọng mỗi ngày

Tác nhân làm tăng pH dạ dày, chẳng hạn như H2- Thuốc đối kháng và thuốc ức chế bơm proton, đã được báo cáo 
là làm tăng hoạt tính của lipase tuyến tụy được sử dụng và có thể hữu ích ở những bệnh nhân không đạt được 
đáp ứng đầy đủ với liệu pháp enzym tuyến tụy. Đây không phải là một chỉ dẫn đã được phê duyệt
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cho các đại lý này. Người kê đơn nên quyết định, trên cơ sở các bằng chứng đã công bố, có sử dụng chúng theo 
cách này hay không.

Phương pháp điều trị
Nên uống men trong hoặc ngay sau bữa ăn.

Viên nang phải được nuốt nguyên vẹn, không nghiền nát hoặc nhai, với đủ chất lỏng trong hoặc sau 
mỗi bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ. Khi khó nuốt viên nang (ví dụ như trẻ nhỏ hoặc bệnh nhân cao tuổi), 
viên nang có thể được mở cẩn thận và cho các hạt vi cầu nhỏ vào thức ăn mềm có tính axit như nước 
sốt táo, sữa chua hoặc nước hoa quả có độ pH nhỏ hơn 5,5 mà không cần nhai, hoặc các hạt vi cầu 
nhỏ sẽ được thực hiện với chất lỏng như nước trái cây có độ pH nhỏ hơn 5,5, ví dụ như nước ép táo, 
cam hoặc dứa. Bất kỳ hỗn hợp nào của hạt vi cầu nhỏ với thức ăn hoặc chất lỏng đều phải được sử 
dụng ngay lập tức và không nên cất giữ.

Việc nghiền và nhai các hạt vi cầu nhỏ hoặc trộn với thức ăn hoặc chất lỏng có độ pH lớn hơn 5,5 
có thể phá vỡ lớp phủ bảo vệ ruột. Điều này có thể dẫn đến giải phóng sớm các enzym trong 
khoang miệng và có thể dẫn đến giảm hiệu quả và kích ứng màng nhầy.

Cần cẩn thận để không có sản phẩm nào bị giữ lại trong miệng.

Điều quan trọng là phải đảm bảo cung cấp đủ nước cho bệnh nhân trong khi dùng Creon, đặc biệt là trong giai 
đoạn mất nhiều nước. Việc cung cấp nước không đủ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón.

4.3 Chống chỉ định
Quá mẫn với pancreatin hoặc với bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong phần 6.1.

4.4 Các cảnh báo đặc biệt và các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng

Tắc hồi tràng và ruột già (bệnh đại tràng xơ hóa) đã được báo cáo ở những bệnh nhân bị xơ nang 
dùng liều cao chế phẩm pancreatin. Để phòng ngừa, các triệu chứng bất thường ở bụng hoặc 
thay đổi các triệu chứng ở bụng nên được đánh giá về mặt y tế để loại trừ khả năng mắc bệnh 
đại tràng xơ hóa, đặc biệt nếu bệnh nhân đang dùng vượt quá 10.000 đơn vị lipase / kg / ngày.

4.5 Tương tác với các loại thuốc khác và các hình thức tương tác khác
Không có nghiên cứu tương tác nào được thực hiện.

4.6 Khả năng sinh sản, mang thai và cho con bú

Thai kỳ
Đối với men tụy, không có dữ liệu lâm sàng nào về các trường hợp mang thai bị phơi nhiễm.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có bằng chứng về sự hấp thụ các enzym tuyến tụy của lợn. Do đó, 
không có độc tính sinh sản hoặc phát triển được mong đợi.

Cần thận trọng khi kê đơn cho phụ nữ có thai.

Cho con bú
Không có tác dụng nào đối với đứa trẻ vì các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có sự tiếp xúc 
toàn thân của phụ nữ đang cho con bú với các enzym tuyến tụy. Có thể dùng men tụy trong thời kỳ 
cho con bú.

Nếu cần trong thời kỳ mang thai và cho con bú, Creon nên được sử dụng với liều lượng đủ để cung cấp đầy 
đủ tình trạng dinh dưỡng.
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Khả năng sinh sản

Không có sẵn dữ liệu lâm sàng.

4.7 Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc
Không có bằng chứng cho thấy Creon có bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

4.8 Tác dụng không mong muốn

Trong các thử nghiệm lâm sàng, hơn 900 bệnh nhân đã tiếp xúc với Creon. Các phản ứng có hại 
được báo cáo phổ biến nhất là rối loạn tiêu hóa và chủ yếu ở mức độ nhẹ hoặc trung bình.

Các phản ứng có hại sau đây đã được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng với tần suất được chỉ định 
dưới đây:

Hệ thống cơ quan Rất phổ biến
≥ 1/10

Phổ thông
≥ 1/100 đến
<1/10

Không phổ biến
≥ 1/1000 đến
<1/100

Tần suất không
đã biết

Tiêu hóa
rối loạn

đau bụng* buồn nôn,
nôn mửa,
táo bón,
bụng
sự méo mó,
bệnh tiêu chảy*

sự nghiêm khắc của
hồi tràng và
ruột già
(fibrosing
bệnh đại tràng)

-

Da và
dưới da
rối loạn mô

phát ban ngứa, mày đay
- -

Hệ miễn dịch
rối loạn

quá mẫn cảm
(phản vệ
phản ứng)- - -

* Rối loạn tiêu hóa chủ yếu liên quan đến bệnh lý cơ bản. Tỷ lệ mắc bệnh tương tự hoặc thấp hơn 
so với giả dược đã được báo cáo về đau bụng và tiêu chảy.

Tắc hồi tràng và ruột già (bệnh đại tràng xơ hóa) đã được báo cáo ở những bệnh nhân bị xơ nang 
dùng liều cao chế phẩm tụy tạng, xem phần 4.4.

Các phản ứng dị ứng chủ yếu nhưng không chỉ giới hạn trên da đã được quan sát và xác định là phản ứng có hại trong 
quá trình sử dụng sau khi được phê duyệt. Bởi vì những phản ứng này được báo cáo một cách tự phát từ một quần thể 
có kích thước không chắc chắn, nên không thể ước tính tần suất của chúng một cách đáng tin cậy.

Quần thể đặc biệt
Nhi khoa
Không có phản ứng bất lợi cụ thể nào được xác định ở trẻ em. Tần suất, loại và mức độ 
nghiêm trọng của các phản ứng có hại ở trẻ em bị xơ nang tương tự so với người lớn.

Báo cáo các phản ứng phụ nghi ngờ
Báo cáo các phản ứng có hại nghi ngờ sau khi cho phép dùng thuốc là rất quan trọng. Nó cho phép tiếp tục 
theo dõi cân bằng lợi ích / nguy cơ của thuốc. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được yêu cầu báo cáo bất 
kỳ phản ứng phụ nghi ngờ nàohttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Quá liều
Triệu chứng

Liều lượng cực cao của pancreatin đã được báo cáo là có liên quan đến tăng acid uric niệu và tăng 
acid uric máu.

Sự đối xử
Hầu hết các trường hợp đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ bao gồm ngừng điều trị bằng enzym và 
đảm bảo đủ nước.

Để được tư vấn thêm về cách quản lý quá liều, vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Chất độc Quốc 
gia (0800 POISON hoặc 0800 764 766).

5. Tính chất dược lý

5.1 Đặc tính dược lực học
Nhóm dược lý: Thuốc tiêu hóa, incl. các enzym; Multienzyme (amylase, lipase, protease), mã 
ATC: A09AA02

Cơ chế hoạt động
Creon chứa tụy tạng lợn được bào chế dưới dạng hạt vi cầu nhỏ được bọc trong ruột (kháng axit) 
trong viên nang gelatin. Viên nang hòa tan nhanh chóng trong dạ dày giải phóng hàng trăm tiểu 
cầu, một nguyên tắc đa liều được thiết kế để đạt được sự hòa trộn tốt với chyme, làm rỗng dạ 
dày cùng với chyme và sau khi giải phóng, phân phối tốt các enzym trong chyme. Khi các vi cầu 
nhỏ đến ruột non, lớp phủ nhanh chóng phân hủy (ở pH> 5,5) để giải phóng các enzym có hoạt 
tính phân giải mỡ, amylolytic và phân giải protein để đảm bảo tiêu hóa chất béo, tinh bột và 
protein. Các sản phẩm của quá trình tiêu hóa của tuyến tụy sau đó được hấp thụ trực tiếp hoặc 
tiếp tục được thủy phân bởi các enzym đường ruột.

Hiệu quả lâm sàng và an toàn

Tổng thể 30 nghiên cứu điều tra hiệu quả của Creon ở bệnh nhân suy tuyến tụy ngoại tiết đã được thực 
hiện. Mười trong số này là các nghiên cứu có đối chứng với giả dược được thực hiện ở những bệnh nhân bị 
xơ nang, viêm tụy mãn tính hoặc các tình trạng sau phẫu thuật.

Trong tất cả các nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược, mục tiêu chính được xác định 
trước là thể hiện tính ưu việt của Creon so với giả dược về thông số hiệu quả chính, hệ số hấp thụ 
chất béo (CFA). Hệ số hấp thụ chất béo xác định tỷ lệ phần trăm chất béo được hấp thụ vào cơ 
thể có tính đến lượng chất béo ăn vào và sự bài tiết chất béo qua phân. Trong các nghiên cứu PEI 
có đối chứng với giả dược, CFA trung bình (%) cao hơn khi điều trị bằng Creon (83,0%) so với giả 
dược (62,6%). Điều trị bằng Creon cải thiện rõ rệt các triệu chứng của suy tuyến tụy bao gồm độ 
đặc của phân, đau bụng, đầy hơi và số lần phân, không phụ thuộc vào bệnh cơ bản.

Điều trị bằng Creon cải thiện rõ rệt các triệu chứng của suy tuyến tụy bao gồm độ đặc của phân, 
đau bụng, đầy hơi và số lần phân, không phụ thuộc vào bệnh cơ bản.

Dân số nhi khoa
Trong bệnh xơ nang (CF), hiệu quả của Creon đã được chứng minh trên 288 bệnh nhi ở độ tuổi từ trẻ 
sơ sinh đến thanh thiếu niên. Trong tất cả các nghiên cứu, giá trị CFA trung bình cuối đợt điều trị vượt 
quá 80% so với Creon ở tất cả các nhóm tuổi trẻ em.

5.2 Đặc tính dược động học
Sự hấp thụ
Các nghiên cứu trên động vật cho thấy không có bằng chứng về việc hấp thụ các enzym nguyên vẹn và do đó
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nghiên cứu dược động học đã không được thực hiện. Các chất bổ sung enzyme tuyến tụy không
yêu cầu hấp thụ để phát huy tác dụng của chúng. Ngược lại, hoạt động điều trị đầy đủ của chúng 
được thực hiện từ trong lòng ống tiêu hóa. Hơn nữa, chúng là protein, và như vậy trải qua quá trình 
tiêu hóa phân giải protein trong khi đi dọc theo đường tiêu hóa trước khi được hấp thụ dưới dạng 
peptit và axit amin.

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có độc tính cấp tính, bán mãn tính hoặc mãn tính có liên quan. Các nghiên cứu về độc tính di 
truyền, khả năng gây ung thư hoặc độc tính đối với sinh sản đã không được thực hiện.

6. Chi tiết dược phẩm

6.1 Danh sách tá dược
Viên nang Creon cũng chứa: 

Nhân viên

-macrogol 4000

Lớp phủ viên

-
-
-
-

hypromellose phthalate
cetyl alcohol
triethyl citrate
dimethicone

Viên nang gelatin cứng

-
-
-
-

gelatin
oxit sắt (E 172) titan 
đioxit (E 171) natri 
lauryl sulfat

Nguyên liệu thô gelatin có thể chứa dư lượng sulfur dioxide.

6.2 Sự không tương thích
Không áp dụng.

6.3 Thời hạn sử dụng

2 năm kể từ ngày sản xuất.

6.4 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi bảo quản

Bảo quản ở nhiệt độ hoặc dưới 25 ° C trong điều kiện khô ráo, thoáng mát.

Lưu trữ ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.

Sau khi mở, không bảo quản trên 25 ° C và sử dụng trong vòng sáu tháng.

Đậy chặt vật chứa để tránh ẩm.

6.5 Bản chất và nội dung của vật chứa
Chai HDPE có nắp xoắn PP rõ ràng giả mạo. Quy cách đóng gói 100 viên.

Không phải tất cả các điểm mạnh đều có thể được bán trên thị trường.
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6.6 Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ

Không áp dụng.

7. Lịch trình thuốc
Creon 35,000 là Thuốc theo toa.

Creon 25,000 là Thuốc theo toa.

Creon 20.000 là Thuốc Bán Chung.

Creon 10.000 là Thuốc Bán Chung.

8. Thông tin chi tiết về nhà tài trợ

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

9. Ngày phê duyệt đầu tiên

Creon 10.000: ngày 16 tháng 9 năm 1999

Creon 25,000: 22 tháng 3 năm 1991

Creon 20.000 và 30.000: ngày 15 tháng 10 năm 2020

10. Ngày sửa đổi văn bản
17 tháng 8 năm 2021

Tiết diện Tóm tắt thay đổi
Tất cả các Đổi thương hiệu thành Viatris.

6 Loại bỏ tuyên bố không chứa gluten và lactose, các thay đổi biên tập nhỏ.
số 8 Cập nhật thông tin chi tiết về nhà tài trợ.

Creon®là một thương hiệu của công ty Viatris.
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