
NEW ZEALAND DATA SHEET

CREON®10,000, CREON®20,000 
CREON®25,000, CREON®35,000

1. Pangalan ng Produkto

Creon 10,000 kapsula
Creon 20,000 kapsula
Creon 25,000 kapsula
Creon 35,000 kapsula

2. Qualitative at Quantitative na Komposisyon

Ang bawat Creon 10,000 capsule ay naglalaman ng brownish na kulay, enteric-coated na mga pellet na naglalaman ng 150 mg 
pancreatin (pancreas powder) na katumbas ng hindi bababa sa 8,000 Ph.Eur. mga yunit ng amylase, 10,000 Ph.Eur. mga yunit ng 
lipase at 600 Ph.Eur. mga yunit ng protease.

Ang bawat Creon 20,000 capsule ay naglalaman ng brownish na kulay, enteric-coated na mga pellet na naglalaman ng 
300 mg pancreatin (pancreas powder) na katumbas ng hindi bababa sa 16,000 Ph.Eur. mga yunit ng amylase, 20,000 
Ph.Eur. units lipase at 1,200 Ph.Eur. mga yunit ng protease.

Ang bawat Creon 25,000 capsule ay naglalaman ng brownish na kulay, enteric-coated na mga pellet na naglalaman ng 
300 mg pancreatin (pancreas powder) na katumbas ng hindi bababa sa 18,000 Ph.Eur. mga yunit ng amylase, 25,000 
Ph.Eur. units lipase at 1,000 Ph.Eur. mga yunit ng protease.

Ang bawat Creon 35,000 capsule ay naglalaman ng brownish na kulay, enteric-coated na mga pellet na naglalaman ng 
420 mg pancreatin (pancreas powder) na katumbas ng hindi bababa sa 25,200 Ph.Eur. mga yunit ng amylase, 35,000 
Ph.Eur. units lipase at 1,400 Ph.Eur. mga yunit ng protease.

Ang pancreatin ay ginawa mula sa porcine pancreatic tissue.

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.

3. Pharmaceutical Form

Ang Creon 10,000 ay isang size 2 hard gelatin capsule na may brown opaque cap at walang kulay na transparent na 
katawan, na puno ng mga minimicrospheres (gastro-resistant pellets).

Ang Creon 20,000 ay isang size 0 na pinahabang hard gelatin capsule na may brown opaque cap at walang kulay na transparent 
na katawan, na puno ng mga minimicrospheres (gastro-resistant pellets).

Ang Creon 25,000 ay isang size 0 na hard gelatin capsule na may Swedish na orange na opaque na takip at walang kulay na 
transparent na katawan, na puno ng mga minimicrospheres (gastro-resistant pellets).

Ang Creon 35,000 ay isang size 00 na pinahabang hard gelatin capsule na may pulang kayumanggi na takip at walang kulay na 
transparent na katawan, na puno ng mga minimicrospheres (gastro-resistant pellets).

4. Mga Klinikal na Partikular
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4.1 Mga indikasyon sa paggamot
Ang Creon ay ipinahiwatig para sa paggamot ng pancreatic exocrine insufficiency (PEI) sa mga pediatric at adult na 
pasyente.

Ang pancreatic exocrine insufficiency ay madalas na nauugnay sa, ngunit hindi limitado sa:

-
-
-
-
-

cystic fibrosis
talamak na pancreatitis

post-pancreatectomy
post-gastrointestinal bypass surgery (eg Billroth II, gastroenterostomy) ductal 
obstruction ng pancreas o common bile duct (hal. mula sa neoplasm).

4.2 Dosis at paraan ng pangangasiwa
Dosis
Ang posology ay naglalayon sa mga indibidwal na pangangailangan at depende sa kalubhaan ng sakit at sa 
komposisyon ng pagkain. Ang kinakailangang dosis ng Creon ay nababagay ayon sa taba ng nilalaman ng 
pagkain at sa kalubhaan ng sakit.

Batay sa Australasian Clinical Practice Guidelines para sa nutrisyon sa Cystic Fibrosis 2006, ang pangunahing layunin ng 
pancreatic enzyme replacement therapy ay pabutihin ang nutritional status at paglaki ng pasyente pati na rin ang pagkontrol sa 
mga sintomas ng maldigestion (hal. steatorrhoea). Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng pinakamainam na paggamit ng pagkain 
gamit ang isang diyeta na walang paghihigpit sa nilalaman ng taba (>100 g taba bawat araw kung higit sa limang taong gulang), 
maliban kung ang pasyente ay sobra sa timbang.

Batay sa isang rekomendasyon ng Cystic Fibrosis (CF) Consensus Conference, ang US CF Foundation case-
control study, at ang UK case-control study, ang sumusunod na pangkalahatang rekomendasyon sa dosis 
para sa pancreatic enzyme replacement therapy ay maaaring imungkahi:

Mga Rekomendasyon sa Dosing na Batay sa Timbang para sa Paggamot ng mga Pediatric at Pang-adultong Pasyente
na may Cystic Fibrosis (CF) gamit ang Creon

Edad ng Pasyente Panimulang Dosis Mga Pagsasaalang-alang sa Titration Pinakamataas na Dosis

Mga bata
< 4 na taon

1,000 units lipase/kg
timbang ng katawan bawat pagkain

Ayusin ang dosis ayon sa:
-
-

4,000 units lipase/g
pag-inom ng taba sa pandiyetakalubhaan ng sakit-

kontrol ng steatorrhoea- O
Mga pasyente

≥ 4 na taon
500 yunit ng lipase/kg

timbang ng katawan bawat pagkain
- pagpapanatili ng mabuti

estado ng nutrisyon-

10,000 units lipase/kg
timbang ng katawan bawat araw

Mga Rekomendasyon sa Dosing sa mga Nasa hustong gulang na Pasyente na gumagamit ng Creon para sa Paggamot ng Pancreatic
Exocrine Insufficiency (PEI) Kaugnay ng iba pang Kondisyon

Panimulang Dosis Mga Pagsasaalang-alang sa Titration Kung kinakailangan, dagdagan sa:

25,000 hanggang 40,000
Pagkain Tayahin ang pasyente para sa 

klinikal na tugon at pagsunod sa
therapy.

80,000 units lipase
mga yunit ng lipase

meryenda Kalahati ngpagkaindosis Kalahati ngpagkaindosis

Pinakamataas na dosis 10,000 units lipase kada kg bodyweight bawat araw

Mga ahente na nagpapataas ng gastric pH, tulad ng H2-antagonists at proton pump inhibitors, ay naiulat na 
nagpapataas ng aktibidad ng ibinibigay na pancreatic lipase at maaaring makatulong sa mga pasyente na hindi 
nakakamit ng sapat na tugon sa pancreatic enzyme therapy. Ito ay hindi isang inaprubahang indikasyon
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para sa mga ahente na ito. Dapat magpasya ang mga nagrereseta, batay sa nai-publish na ebidensya, kung gagamitin o hindi ang mga 
ito sa ganitong paraan.

Paraan ng pangangasiwa
Inirerekomenda na kunin ang mga enzyme sa panahon o kaagad pagkatapos kumain.

Ang mga kapsula ay dapat na lunukin nang buo, nang hindi dinudurog o nginunguya, na may sapat na likido habang o 
pagkatapos ng bawat pagkain o meryenda. Kapag ang paglunok ng mga kapsula ay mahirap (hal. maliliit na bata o matatandang 
pasyente), ang mga kapsula ay maaaring maingat na buksan at ang mga minimicrosphere ay idagdag sa acidic na malambot na 
pagkain tulad ng sarsa ng mansanas, yoghurt o katas ng prutas na may pH na mas mababa sa 5.5 na hindi nangangailangan ng 
pagnguya, o ang mga minimicrosphere ay kunin na may likido tulad ng fruit juice na may pH na mas mababa sa 5.5, halimbawa 
apple, orange o pineapple juice. Ang anumang halo ng mga minimicrosphere na may pagkain o likido ay dapat gamitin kaagad at 
hindi dapat itago.

Ang pagdurog at pagnguya ng mga minimicrosphere o paghahalo sa pagkain o likido na may pH na higit sa 5.5 ay maaaring 
makagambala sa proteksiyon na enteric coating. Ito ay maaaring magresulta sa maagang paglabas ng mga enzyme sa oral 
cavity at maaaring humantong sa pagbawas ng bisa at pangangati ng mga mucous membrane.

Dapat mag-ingat na walang produkto ang nananatili sa bibig.

Mahalagang tiyakin ang sapat na hydration ng mga pasyente sa lahat ng oras habang nagda-dose ng Creon, lalo na sa mga panahon ng 
pagtaas ng pagkawala ng mga likido. Ang hindi sapat na hydration ay maaaring magpalala ng paninigas ng dumi.

4.3 Contraindications
Ang pagiging hypersensitive sa pancreatin o sa alinman sa mga excipient na nakalista sa seksyon 6.1.

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit

Ang mga paghihigpit ng ileo-caecum at malaking bituka (fibrosing colonopathy) ay naiulat sa mga pasyenteng may cystic 
fibrosis na kumukuha ng mataas na dosis ng pancreatin preparations. Bilang pag-iingat, ang hindi pangkaraniwang mga 
sintomas ng tiyan o mga pagbabago sa mga sintomas ng tiyan ay dapat na medikal na tasahin upang ibukod ang 
posibilidad ng fibrosing colonopathy, lalo na kung ang pasyente ay umiinom ng higit sa 10,000 unit ng lipase/kg/araw.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga gamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan

Walang isinagawang pag-aaral sa pakikipag-ugnayan.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas
Pagbubuntis

Para sa pancreatic enzymes, walang clinical data sa mga nakalantad na pagbubuntis na magagamit.

Ang mga pag-aaral sa hayop ay nagpapakita ng walang ebidensya para sa anumang pagsipsip ng porcine pancreatic enzymes. 
Samakatuwid, walang reproductive o developmental toxicity ang inaasahan.

Ang pag-iingat ay dapat gawin kapag nagrereseta sa mga buntis na kababaihan.

pagpapasuso
Walang inaasahang epekto sa bata dahil iminumungkahi ng mga pag-aaral ng hayop na walang sistematikong 
pagkakalantad ng babaeng nagpapasuso sa pancreatic enzymes. Maaaring gamitin ang pancreatic enzymes sa panahon 
ng pagpapasuso.

Kung kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas, ang Creon ay dapat gamitin sa mga dosis na sapat upang magbigay ng 

sapat na katayuan sa nutrisyon.
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Pagkayabong

Walang magagamit na klinikal na data.

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina

Walang katibayan na ang Creon ay may anumang epekto sa kakayahang magmaneho o magpatakbo ng mga makina.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Sa mga klinikal na pagsubok, higit sa 900 mga pasyente ang nalantad sa Creon. Ang pinakakaraniwang naiulat na mga 
salungat na reaksyon ay ang mga sakit sa gastrointestinal at pangunahing banayad o katamtaman ang kalubhaan.

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay naobserbahan sa panahon ng mga klinikal na pagsubok na may mga sumusunod na ipinahiwatig na mga 

frequency:

Sistema ng organ Very common
≥ 1/10

Karaniwan
≥ 1/100 hanggang

< 1/10

Hindi karaniwan

≥ 1/1000 hanggang

< 1/100

Hindi dalas
kilala

Gastrointestinal
mga karamdaman

sakit sa tiyan* pagduduwal,

pagsusuka,
pagtitibi,
tiyan
distention,
pagtatae*

paghihigpit ng
ileo-caecum at
malaking bituka

(fibrosing
colonopathy)

-

Balat at
subcutaneous
mga karamdaman sa tissue

pantal pruritus, urticaria

- -

Immune system
mga karamdaman

hypersensitivity
(anaphylactic
reaksyon)- - -

* Ang mga sakit sa gastrointestinal ay pangunahing nauugnay sa pinagbabatayan na sakit. Ang mga katulad o mas 
mababang insidente kumpara sa placebo ay iniulat para sa pananakit ng tiyan at pagtatae.

Ang mga paghihigpit ng ileo-caecum at malaking bituka (fibrosing colonopathy) ay naiulat sa mga pasyenteng may cystic 
fibrosis na kumukuha ng mataas na dosis ng pancreatin preparations, tingnan ang seksyon 4.4.

Ang mga reaksiyong allergy pangunahin ngunit hindi limitado lamang sa balat ay naobserbahan at natukoy bilang mga salungat 
na reaksyon sa panahon ng paggamit pagkatapos ng pag-apruba. Dahil ang mga reaksyong ito ay kusang iniulat mula sa isang 
populasyon na hindi tiyak ang laki, hindi posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito.

Mga espesyal na populasyon

Pediatric
Walang tiyak na masamang reaksyon ang natukoy sa populasyon ng bata. Ang dalas, uri at kalubhaan ng 
mga salungat na reaksyon ay pareho sa mga bata na may cystic fibrosis kumpara sa mga matatanda.

Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon

Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng gamot ay mahalaga. Pinapayagan nito ang patuloy na 

pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng gamot. Ang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ay hinihiling na mag-ulat ng 

anumang pinaghihinalaang masamang reaksyonhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/
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4.9 Labis na dosis
Mga sintomas

Ang labis na mataas na dosis ng pancreatin ay naiulat na nauugnay sa hyperuricosuria at 
hyperuricemia.

Paggamot
Karamihan sa mga kaso ay tumutugon sa mga pansuportang hakbang kabilang ang paghinto ng enzyme therapy at pagtiyak ng 
sapat na hydration.

Para sa karagdagang payo sa pamamahala ng labis na dosis, mangyaring makipag-ugnayan sa National Poisons 
Information Center (0800 POISON o 0800 764 766).

5. Mga Katangian ng Pharmacological

5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic
Grupo ng pharmacotherapeutic: Digestives, incl. mga enzyme; Multienzymes (amylase, lipase, protease), 
ATC code: A09AA02

Mekanismo ng pagkilos

Ang Creon ay naglalaman ng porcine pancreatin na binuo bilang enteric-coated (acid-resistant) minimicrospheres sa loob 
ng gelatin capsules. Ang mga kapsula ay mabilis na natutunaw sa tiyan na naglalabas ng daan-daang minimicrospheres, 
isang multi-dose na prinsipyo na idinisenyo upang makamit ang mahusay na paghahalo sa chyme, pag-alis mula sa tiyan 
kasama ng chyme at pagkatapos ng paglabas, mahusay na pamamahagi ng mga enzyme sa loob ng chyme. Kapag ang 
minimicrospheres ay umabot sa maliit na bituka ang patong ay mabilis na nadidisintegrate (sa pH>5.5) upang maglabas 
ng mga enzyme na may lipolytic, amylolytic at proteolytic na aktibidad upang matiyak ang panunaw ng mga taba, starch 
at protina. Ang mga produkto ng pancreatic digestion ay direktang hinihigop o kasunod ng karagdagang hydrolysis ng 
mga enzyme ng bituka.

Klinikal na pagiging epektibo at kaligtasan

Pangkalahatang 30 pag-aaral na nagsisiyasat sa bisa ng Creon sa mga pasyente na may pancreatic exocrine insufficiency 
ay isinagawa. Sampu sa mga ito ay mga pag-aaral na kinokontrol ng placebo na isinagawa sa mga pasyenteng may cystic 
fibrosis, talamak na pancreatitis o mga kondisyon pagkatapos ng operasyon.

Sa lahat ng randomized, placebo-controlled, efficacy na pag-aaral, ang paunang natukoy na pangunahing layunin ay 
ipakita ang higit na kahusayan ng Creon sa placebo sa pangunahing parameter ng efficacy, ang koepisyent ng fat 
absorption (CFA). Tinutukoy ng koepisyent ng pagsipsip ng taba ang porsyento ng taba na nasisipsip sa katawan na 
isinasaalang-alang ang paggamit ng taba at pag-aalis ng faecal fat. Sa mga pag-aaral ng PEI na kinokontrol ng placebo, 
ang ibig sabihin ng CFA (%) ay mas mataas sa paggamot sa Creon (83.0%) kumpara sa placebo (62.6%). Ang paggamot na 
may Creon ay kapansin-pansing nagpapabuti sa mga sintomas ng pancreatic exocrine insufficiency kabilang ang 
pagkakapare-pareho ng dumi, pananakit ng tiyan, utot at dalas ng dumi, na hindi nakasalalay sa pinag-uugatang sakit.

Ang paggamot na may Creon ay kapansin-pansing nagpapabuti sa mga sintomas ng pancreatic exocrine insufficiency 
kabilang ang pagkakapare-pareho ng dumi, pananakit ng tiyan, utot at dalas ng dumi, na hindi nakasalalay sa pinag-
uugatang sakit.

Populasyon ng bata
Sa cystic fibrosis (CF) ang bisa ng Creon ay ipinakita sa 288 na mga pasyenteng pediatric na sumasaklaw sa hanay ng edad mula sa mga 
bagong silang hanggang sa mga kabataan. Sa lahat ng pag-aaral, ang ibig sabihin ng end-of-treatment na mga halaga ng CFA ay 
lumampas sa 80% sa Creon na maihahambing sa lahat ng pangkat ng edad ng bata.

5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic

Pagsipsip
Ang mga pag-aaral ng hayop ay hindi nagpakita ng katibayan para sa pagsipsip ng mga buo na enzymes at samakatuwid ay klasikal
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Ang mga pharmacokinetic na pag-aaral ay hindi isinagawa. Ang pancreatic enzyme supplements ay hindi

nangangailangan ng pagsipsip upang maisagawa ang kanilang mga epekto. Sa kabaligtaran, ang kanilang buong 
therapeutic activity ay ibinibigay mula sa loob ng lumen ng gastrointestinal tract. Higit pa rito, sila ay mga protina, at 
dahil dito ay sumasailalim sa proteolytic digestion habang dumadaan sa gastrointestinal tract bago nasisipsip bilang 
peptides at amino acids.

5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Ang preclinical na data ay nagpapakita ng walang nauugnay na talamak, hindi talamak o talamak na toxicity. Ang mga pag-aaral sa 
genotoxicity, carcinogenicity o toxicity sa reproduction ay hindi pa naisasagawa.

6. Mga Partikular sa Parmasyutiko

6.1 Listahan ng mga excipients

Ang mga kapsula ng Creon ay naglalaman din 

ng: Pellet core

-macrogol 4000

Patong ng pellet

-
-
-
-

hypromellose phthalate
cetyl alcohol
triethyl citrate
dimethicone

Matigas na kapsula ng gelatin

-
-
-
-

gulaman

iron oxide (E 172) 
titanium dioxide (E 171) 
sodium lauryl sulfate

Ang hilaw na materyal ng gelatin ay maaaring maglaman ng sulfur dioxide residue.

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Hindi maaari.

6.3 Buhay ng istante

2 taon mula sa petsa ng paggawa.

6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak

Mag-imbak sa o mas mababa sa 25°C sa malamig at tuyo na mga kondisyon.

Itabi sa isang ligtas na lugar na hindi maabot ng mga bata.

Pagkatapos buksan, huwag mag-imbak sa itaas ng 25°C at gamitin sa loob ng anim na buwan.

Panatilihing nakasara nang mahigpit ang lalagyan upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan.

6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan
HDPE bottle na may tamper evident na PP twist-off na pagsasara. Laki ng pack na 100 kapsula.

Hindi lahat ng lakas ay maaaring ibenta.
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6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon
Hindi maaari.

7. Iskedyul ng mga Gamot

Ang Creon 35,000 ay isang Inireresetang Gamot.

Ang Creon 25,000 ay isang Inireresetang Gamot.

Ang Creon 20,000 ay isang General Sale na Gamot.

Ang Creon 10,000 ay isang General Sale na Gamot.

8. Mga Detalye ng Sponsor

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

9. Petsa ng Unang Pag-apruba

Creon 10,000: 16 Setyembre 1999

Creon 25,000: 22 Marso 1991

Creon 20,000 at 30,000: 15 Oktubre 2020

10. Petsa ng Pagbabago ng Teksto

17 Agosto 2021

Seksyon Buod ng pagbabago
Lahat I-rebrand sa Viatris.
6 Pag-alis ng gluten at lactose free statement, menor de edad na pagbabago sa editoryal.
8 Na-update ang mga detalye ng sponsor.

Creon®ay isang tatak ng kumpanya ng Viatris.
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