
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА НОВА ЗЕЛАНДИЯ

КРЕОН®10 000, КРЕОН®20 000 
КРЕОНА®25 000, КРЕОН®35 000

1. Име на продукта

Креон 10 000 капсули

Креон 20 000 капсули

Креон 25 000 капсули

Креон 35 000 капсули

2. Качествен и количествен състав
Всяка капсула Creon 10 000 съдържа кафеникави, покрити с ентерично покритие пелети, съдържащи 150 mg 
панкреатин (панкреасен прах), еквивалентни на не по-малко от 8 000 Ph.Eur. единици амилаза, 10 000 Ph.Eur. 
единици липаза и 600 Ph.Eur. единици протеаза.

Всяка капсула Creon 20 000 съдържа кафеникави, покрити с ентерично покритие пелети, съдържащи 300 mg 
панкреатин (панкреасен прах), еквивалентни на не по-малко от 16 000 Ph.Eur. единици амилаза, 20 000 Ph.Eur. 
единици липаза и 1200 Ph.Eur. единици протеаза.

Всяка капсула Creon 25 000 съдържа кафеникаво оцветени, покрити с ентерично покритие пелети, съдържащи 
300 mg панкреатин (панкреасен прах), еквивалентни на не по-малко от 18 000 Ph.Eur. единици амилаза, 25 000 
Ph.Eur. единици липаза и 1000 Ph.Eur. единици протеаза.

Всяка капсула Creon 35 000 съдържа кафеникави, покрити с ентерично покритие пелети, съдържащи 420 mg 
панкреатин (панкреасен прах), еквивалентни на не по-малко от 25 200 Ph.Eur. единици амилаза, 35 000 Ph.Eur. 
единици липаза и 1400 Ph.Eur. единици протеаза.

Панкреатинът се произвежда от свинска панкреатична тъкан.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. Фармацевтична форма

Креон 10 000 е твърда желатинова капсула с размер 2 с кафява непрозрачна капачка и безцветно прозрачно тяло, 
пълна с минимикросфери (стомашно устойчиви пелети).

Креон 20 000 е удължена твърда желатинова капсула с размер 0 с кафява непрозрачна капачка и безцветно 
прозрачно тяло, пълна с минимикросфери (стомашно-устойчиви пелети).

Креон 25 000 е твърда желатинова капсула с размер 0 с шведска оранжева непрозрачна капачка и безцветно 
прозрачно тяло, напълнено с минимикросфери (стомашно устойчиви пелети).

Креон 35 000 е удължена твърда желатинова капсула с размер 00 с червенокафява капачка и безцветно 
прозрачно тяло, пълна с минимикросфери (стомашно устойчиви пелети).

4. Клинични данни
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4.1 Терапевтични показания
Creon е показан за лечение на екзокринна недостатъчност на панкреаса (PEI) при педиатрични и възрастни 
пациенти.

Екзокринната недостатъчност на панкреаса често се свързва с, но не се ограничава до:

-
-
-
-
-

кистозна фиброза

хроничен панкреатит

след панкреатектомия

хирургия след стомашно-чревен байпас (напр. Billroth II, гастроентеростомия) дуктална 

обструкция на панкреаса или общия жлъчен канал (напр. от неоплазма).

4.2 Доза и начин на приложение
Доза
Дозировката е насочена към индивидуалните нужди и зависи от тежестта на заболяването и състава 
на храната. Необходимата доза Creon се коригира според съдържанието на мазнини в храната и 
тежестта на заболяването.

Въз основа на австралийските клинични практически насоки за хранене при кистозна фиброза 2006 г., ключовата цел на 
заместителната терапия с панкреатични ензими е да подобри хранителния статус и растежа на пациента, както и да 
контролира симптомите на лошо храносмилане (напр. стеаторея). Това се постига чрез оптимален хранителен прием, 
като се използва диета без ограничение на съдържанието на мазнини (>100 g мазнини на ден, ако е над петгодишна 
възраст), освен ако пациентът е с наднормено тегло.

Въз основа на препоръка на Консенсусната конференция по муковисцидоза (CF), проучването за контрол на случаите на 
Фондация за муковисцидоза на САЩ и проучването за контрол на случаите в Обединеното кралство, може да се 
предложи следната обща препоръка за дозиране за заместителна терапия с панкреатични ензими:

Препоръки за дозиране на базата на тегло за лечение на педиатрични и възрастни пациенти
с кистозна фиброза (CF) с помощта на Creon

Възраст на пациента Начална доза Съображения за титруване Максимална доза

деца
< 4 години

1000 единици липаза/кг
телесно тегло на хранене

Коригирайте дозата според:

-
-

4000 единици липаза/g
диетичен прием на мазнинитежест на заболяването-

контрол на стеаторея- ИЛИ
Пациенти

≥ 4 години
500 единици липаза/кг

телесно тегло на хранене
- поддържане на добро

хранителен статус-

10 000 единици липаза/кг
телесно тегло на ден

Препоръки за дозиране при възрастни пациенти, използващи Creon за лечение на панкреаса
Екзокринна недостатъчност (PEI), свързана с други състояния

Начална доза Съображения за титруване Ако е необходимо, увеличете до:

25 000 до 40 000
Хранене Оценете пациента за 

клиничен отговор и спазване на
терапия.

80 000 единици липаза
единици липаза

Закуска Половината отхраненедоза Половината отхраненедоза

Максимална доза 10 000 единици липаза на kg телесно тегло на ден

Средства, които повишават рН на стомаха, като H2-антагонисти и инхибитори на протонната помпа, се съобщава, 
че повишават активността на приложената панкреатична липаза и могат да бъдат полезни при пациенти, които 
не постигат адекватен отговор на терапията с панкреатични ензими. Това не е одобрена индикация
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за тези агенти. Предписващите трябва да решат, въз основа на публикувани доказателства, дали да ги използват или 
не по този начин.

Начин на приложение
Препоръчително е ензимите да се приемат по време или веднага след хранене.

Капсулите трябва да се поглъщат непокътнати, без да се смачкват или дъвчат, с достатъчно течност по време или 
след всяко хранене или лека закуска. Когато преглъщането на капсули е затруднено (напр. малки деца или 
пациенти в напреднала възраст), капсулите могат да се отварят внимателно и минимикросферите да се добавят 
към кисела мека храна като ябълков сос, кисело мляко или плодов сок с pH по-малко от 5,5, които не изискват 
дъвчене, или минимикросферите ще се приемат с течност като плодов сок с рН по-малко от 5,5, например сок от 
ябълка, портокал или ананас. Всяка смес от минимикросфери с храна или течности трябва да се използва 
незабавно и не трябва да се съхранява.

Раздробяването и дъвченето на минимикросферите или смесването с храна или течност с рН по-високо от 5,5 
може да наруши защитното чревно покритие. Това може да доведе до ранно освобождаване на ензими в устната 
кухина и може да доведе до намалена ефикасност и дразнене на лигавиците.

Трябва да се внимава нито един продукт да не се задържа в устата.

Важно е да се осигури адекватна хидратация на пациентите през цялото време, докато дозирате Creon, особено 
в периоди на повишена загуба на течности. Неадекватната хидратация може да влоши запека.

4.3 Противопоказания
Свръхчувствителност към панкреатин или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Съобщени са стриктури на илео-цекума и дебелото черво (фиброзираща колонопатия) при пациенти с кистозна 
фиброза, приемащи високи дози панкреатинови препарати. Като предпазна мярка, необичайни абдоминални 
симптоми или промени в коремните симптоми трябва да бъдат медицински оценени, за да се изключи 
възможността от фиброзираща колонопатия, особено ако пациентът приема повече от 10 000 единици липаза/
kg/ден.

4.5 Взаимодействие с други лекарства и други форми на взаимодействие
Не са провеждани проучвания за взаимодействието.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене
Бременност

За панкреасните ензими няма налични клинични данни за експонирани бременности.

Проучванията при животни не показват никакви доказателства за абсорбция на свински панкреасни ензими. Следователно не може да се 

очаква репродуктивна токсичност или токсичност за развитието.

Трябва да се внимава, когато се предписва на бременни жени.

Кърмене
Не се очакват ефекти върху детето, тъй като проучванията върху животни показват, че няма системна 
експозиция на кърмещата жена на панкреасни ензими. Панкреасните ензими могат да се използват по време на 
кърмене.

Ако е необходимо по време на бременност и кърмене, Креон трябва да се използва в дози, достатъчни за осигуряване на 
адекватен хранителен статус.
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Плодовитост

Няма налични клинични данни.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма доказателства, че Creon има някакъв ефект върху способността за шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

В клинични проучвания повече от 900 пациенти са били изложени на Creon. Най-често съобщаваните 
нежелани реакции са стомашно-чревни нарушения и са предимно леки или умерени по тежест.

Следните нежелани реакции са наблюдавани по време на клинични изпитвания с посочените по-долу 
честоти:

Система от органи Много често
≥ 1/10

често срещани

≥ 1/100 до
< 1/10

Нечести
≥ 1/1000 до
< 1/100

Честотата не
известен

Стомашно-чревни
разстройства

болка в корема* гадене,
повръщане,

запек,
коремна
раздуване,
диария*

стриктури на
илео-цекум и
дебело черво
(фиброзиране

колонопатия)

-

Кожата и
подкожно
тъканни нарушения

обрив сърбеж, уртикария

- -

Имунна система
разстройства

свръхчувствителност

(анафилактичен
реакции)- - -

* Стомашно-чревните нарушения са свързани основно с основното заболяване. Подобни или по-
ниски случаи в сравнение с плацебо са докладвани за коремна болка и диария.

Съобщени са стриктури на илео-цекума и дебелото черво (фиброзираща колонопатия) при пациенти с 
кистозна фиброза, приемащи високи дози панкреатинови препарати, вижте точка 4.4.

Наблюдавани са и идентифицирани като нежелани реакции по време на употреба след одобрение 
алергични реакции главно, но не само до кожата. Тъй като тези реакции са докладвани спонтанно от 
популация с несигурен размер, не е възможно надеждно да се оцени тяхната честота.

Специални популации

Педиатрична

Не са установени специфични нежелани реакции при педиатричната популация. Честотата, видът и 
тежестта на нежеланите реакции са сходни при деца с кистозна фиброза в сравнение с възрастни.

Докладване на предполагаеми нежелани реакции

Съобщаването за предполагаеми нежелани реакции след разрешаване на лекарството е важно. Позволява непрекъснато 
наблюдение на съотношението полза/риск на лекарството. От здравните специалисти се изисква да съобщават за 
всякакви предполагаеми нежелани реакцииhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Предозиране
Симптоми
Съобщава се, че изключително високи дози панкреатин са свързани с хиперурикозурия и 
хиперурикемия.

Лечение
Повечето случаи отговарят на поддържащи мерки, включително спиране на ензимната терапия и осигуряване на 
адекватна хидратация.

За допълнителни съвети относно управлението на предозирането, моля, свържете се с Националния информационен 
център за отрови (0800 POISON или 0800 764 766).

5. Фармакологични свойства

5.1 Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: Храносмилателни органи, вкл. ензими; Мултиензими (амилаза, липаза, протеаза), 
ATC код: A09AA02

Механизъм на действие

Creon съдържа свински панкреатин, формулиран като покрити с ентерично покритие (устойчиви на киселина) 
минимикросфери в желатинови капсули. Капсулите се разтварят бързо в стомаха, освобождавайки стотици 
минимикросфери, принцип на многодози, който е предназначен да постигне добро смесване с химуса, 
изпразване от стомаха заедно с химуса и след освобождаване, добро разпределение на ензимите в химуса. Когато 
минимикросферите достигнат до тънките черва, покритието бързо се разпада (при рН >5,5), за да освободи 
ензими с липолитична, амилолитична и протеолитична активност, за да се осигури смилането на мазнини, 
нишестета и протеини. След това продуктите на храносмилането на панкреаса се абсорбират директно или след 
по-нататъшна хидролиза от чревни ензими.

Клинична ефикасност и безопасност

Проведени са общо 30 проучвания, изследващи ефикасността на Creon при пациенти с екзокринна 
недостатъчност на панкреаса. Десет от тях са плацебо-контролирани проучвания, проведени при 
пациенти с кистозна фиброза, хроничен панкреатит или следоперативни състояния.

Във всички рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания за ефикасност, предварително дефинираната основна 
цел е била да се покаже превъзходство на Creon над плацебо по основния параметър на ефикасност, коефициента на 
усвояване на мазнини (CFA). Коефициентът на усвояване на мазнините определя процента мазнини, които се абсорбират 
в тялото, като се вземат предвид приема на мазнини и екскрецията на мазнини с фекалиите. В плацебо-контролираните 
PEI проучвания средният CFA (%) е по-висок при лечение с Creon (83,0%) в сравнение с плацебо (62,6%). Лечението с Creon 
значително подобрява симптомите на екзокринна недостатъчност на панкреаса, включително консистенция на 
изпражненията, коремна болка, метеоризъм и честота на изпражненията, независимо от основното заболяване.

Лечението с Creon значително подобрява симптомите на екзокринна недостатъчност на панкреаса, включително 
консистенция на изпражненията, коремна болка, метеоризъм и честота на изпражненията, независимо от 
основното заболяване.

Педиатрична популация

При кистозна фиброза (CF) ефикасността на Creon е доказана при 288 педиатрични пациенти, обхващащи възрастов 
диапазон от новородени до юноши. Във всички проучвания средните стойности на CFA в края на лечението надвишават 
80% при Creon, сравнимо във всички педиатрични възрастови групи.

5.2 Фармакокинетични свойства
Абсорбция
Проучванията при животни не показват доказателства за абсорбция на непокътнати ензими и следователно класически
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не са провеждани фармакокинетични проучвания. Добавките с панкреатични ензими не го правят

изискват абсорбция, за да проявят ефекта си. Напротив, тяхната пълна терапевтична активност се упражнява от 
лумена на стомашно-чревния тракт. Освен това те са протеини и като такива се подлагат на протеолитично 
храносмилане, докато преминават през стомашно-чревния тракт, преди да се абсорбират като пептиди и 
аминокиселини.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Предклиничните данни не показват значима остра, субхронична или хронична токсичност. Не са провеждани 
проучвания за генотоксичност, канцерогенност или репродуктивна токсичност.

6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на помощните вещества

Креон капсули съдържа също: Пелетна 

сърцевина

-макрогол 4000

Покритие с пелети

-
-
-
-

хипромелоза фталат
цетилов алкохол

триетил цитрат
диметикон

Твърда желатинова капсула

-
-
-
-

желатин

железен оксид (E 172) 
титанов диоксид (E 171) 
натриев лаурил сулфат

Желатиновата суровина може да съдържа остатък от серен диоксид.

6.2 Несъвместимости
Не е приложимо.

6.3 Срок на годност

2 години от датата на производство.

6.4 Специални предпазни мерки при съхранение

Съхранявайте при или под 25°C на хладни и сухи условия.

Съхранявайте на безопасно място, недостъпно за деца.

След отваряне да не се съхранява над 25°C и да се използва в рамките на шест месеца.

Съхранявайте контейнера плътно затворен, за да се предпази от влага.

6.5 Естество и съдържание на контейнера
HDPE бутилка с PP затваряща се капачка, която се вижда от намеса. Опаковка от 100 капсули.

Не всички силни страни могат да бъдат пуснати на пазара.
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6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне
Не е приложимо.

7. График на лекарствата

Креон 35 000 е лекарство с рецепта.

Креон 25 000 е лекарство с рецепта.

Креон 20 000 е общопродавано лекарство.

Креон 10 000 е общопродавано лекарство.

8. Подробности за спонсора

Виатрис ООД Пощенска кутия 11-183 

Ellerslie

ОКЛАНД
www.viatris.co.nz
Телефон 0800 168 169

9. Дата на първо одобрение

Креон 10 000: 16 септември 1999 г

Креон 25 000: 22 март 1991 г

Креон 20 000 и 30 000: 15 октомври 2020 г

10. Дата на ревизия на текста

17 август 2021 г

Раздел Резюме на промяната
всичко Ребрандирайте на Viatris.

6 Премахване на изявление без глутен и лактоза, незначителни редакционни промени.
8 Актуализирани подробности за спонсора.

Креон®е търговска марка на фирмата Viatris.
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