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KREON TRAVIX 10 000j x 50kaps.
 

Cena: 49,84 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 kaps. (butelka)

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT MYLAN HEALTHCARE SP. Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Pancreatinum

Opis produktu
 

Opis produktu
Kreon Travix to lek w postaci kapsułek, który zawiera mieszaninę enzymów trawiennych nazywanych pankreatyną. Składnik ten pomaga
trawić pokarm. Enzymy są pozyskiwane z trzustek wieprzowych. Lek Kreon Travix zawiera małe granulki, które powoli uwalniają
pankreatynę w jelicie (granulki odporne na działanie kwasu żołądkowego, nazywane Minimikrosfery).

Działanie
Wskazane w zewnątrzwydzielniczej niewydolność trzustki u dzieci i dorosłych.

Enzymy zawarte w leku Kreon Travix działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie. Lek Kreon Travix należy
przyjmować podczas lub po głównych posiłkach lub przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.

Sposób użycia
Dorośli: od 2 do 8 kapsułek na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja). W przypadku przekąsek: 1-4 kapsułki.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doustnego.
Dawka leku jest uzależniona od rodzaju schorzenia, masy ciała pacjenta, stosowanej diety.
Kapsułek nie należy otwierać, gryźć, rzuć.
Podczas stosowania należy pić znaczne ilości płynów w ciągu dnia.
Lek stosować po głównych posiłkach lub podczas.

Składniki
Substancją czynną jest: pankreatyna (Pancreatinum) o aktywności:
10000 j. Ph.Eur. lipazy, 8000 j. Ph.Eur. amylazy, 600 j. Ph.Eur. proteazy.

Substancje pomocnicze: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian.
Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek uwodniony (E 172), żelaza (II, III) tlenek
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(E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.
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