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Neo-pancreatinum Forte 10 000 j. ph.eur., 50 kapsułek
 

cena: 38,44 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps. (pojem.)

Postać kapsułki

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Neo-Pancreatinum Forte zawiera pankreatyn?, otrzymywan? z trzustki wieprzowej. W jej sk?ad wchodz? 3
enzymy trawienne: lipaza, amylaza i proteaza. Zast?puj? one lub uzupe?niaj? dzia?anie enzymów,
wydzielanych fizjologicznie przez trzustk?.

 •  3 enzymy trawienne – lipaza, amylaza i proteaza, które pomagaj? przetworzy? i strawi? jedzenie.
•  Lek z enzymami trzustkowymi umo?liwia lepsze przyswojenie sk?adników od?ywczych z po?ywienia.
•  Kapsu?ki dojelitowe zabezpieczaj? pankreatyn? przed dzia?aniem kwasu ?o??dkowego.
Umo?liwiaj? uwolnienie enzymów trawiennych w jelicie cienkim (po opuszczeniu ?o??dka).

Lek Neo-Pancreatinum Forte stosowany jest w stanach niedoboru enzymów trzustkowych o ró?nej przyczynie:

 •  przewlek?e zapalenie trzustki;
•  mukowiscydoza;
•  niedro?no?? przewodów trzustkowych lub ?ó?ciowych spowodowana przez nowotwór,
•  stan po resekcji trzustki lub jej cz??ci;
•  stan po resekcji ?o??dka.

 Sk?ad
 1 kapsu?ka dojelitowa zawiera pankreatyn? (Pancreatinum) o aktywno?ci enzymatycznej:
lipazy - 10 000 j.Ph.Eur.
amylazy - 8 000 j.Ph.Eur.
proteaz - 500 j.Ph.Eur.

j.Ph.Eur.-jednostka aktywno?ci enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej

Substancje pomocnicze: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk,
symetykon; otoczka kapsu?ki cz??? zewn?trzna: ?elatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171),
?elaza tlenek czerwony (E 172), ?elaza tlenek czarny (E 172), cz??? wewn?trzna: ?elatyna, woda
oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), ?elaza tlenek czerwony (E 172), lak aluminiowy ?ó?cieni chinolinowej
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(E 104).

Posta? farmaceutyczna: kapsu?ki dojelitowe; pod?u?na ?ó?to-br?zowa ?elatynowa kapsu?ka zawieraj?ca
pankreatyn? w postaci peletek pokrytych otoczk? dojelitow?.

Dawkowanie
 Dawki leku dobiera si? indywidualnie w zale?no?ci od stopnia niewydolno?ci trzustki pacjenta.
Zwykle stosowane dawki:
Doro?li:
 Od 2 do 4 kapsu?ek do ka?dego posi?ku.

Nie nale?y stosowa? dawki wi?kszej ni? 6 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posi?ek i 400 000 j.Ph.Eur. lipazy na
dob?.

Dzieci:
 Zalecane dawki enzymów: 500 – 1000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc./posi?ek, np. dzieci o masie cia?a 15 kg: od ¾
do 1,5 zawarto?ci kapsu?ki.

Ustalon? dawk? mo?na zwi?kszy? zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie nale?y stosowa? dawki wi?kszej ni? 2 500 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na posi?ek czyli 10 000 j.Ph.Eur.
lipazy/kg mc. na dob? w dawkach podzielonych.

Pacjenci z mukowiscydoz?:
 U osób z mukowiscydoz? nie stosowa? wi?cej ni? 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg mc. na dob?.

Lek z enzymami trawiennymi Neo-Pancreatinum Forte nale?y przyjmowa? w czasie posi?ku, popijaj?c
p?ynem. Kapsu?ki nale?y po?yka? w ca?o?ci, nie nale?y ich rozgryza?, kruszy? ani trzyma? w jamie ustnej.
Mo?e to powodowa? podra?nienie b?ony ?luzowej jamy ustnej, a tak?e zmniejszy? skuteczno?? dzia?ania
produktu. W przypadku trudno?ci po?ykania ca?ych kapsu?ek (szczególnie u ma?ych dzieci), mo?na wysypa?
peletki z kapsu?ki i wymiesza? z niewielk? ilo?ci? pokarmu o pH mniejszym ni? 5,5. Nast?pnie nale?y
natychmiast po?kn?? bez ?ucia i popi? szklank? wody lub soku.

Przeciwwskazania
 •  Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
•  Uczulenie na bia?ko wieprzowe.
•  Ostre zapalenie trzustki.
•  Zaostrzenia przewlek?ego zapalenia trzustki.

Ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci
 Nale?y unika? podawania enzymów trawiennych, zawartych w leku Neo-Pancreatinum Forte, z pokarmem o
pH wy?szym ni? 5,5 oraz równoczesnego leczenia antagonistami receptorów H2. Mo?e to by? powodem
os?abienia dzia?ania pankreatyny.

Opisano pewn? liczb? przypadków zw??enia jelita (odcinek kr?tniczo-k?tniczy i jelito grube) u dzieci chorych
na mukowiscydoz?, leczonych du?ymi dawkami niektórych produktów zawieraj?cych pankreatyn?. Przyczyna
tego powik?ania nie jest ostatecznie wyja?niona, przypuszcza si? jednak, ?e mo?e ono by? zwi?zane z
dzia?aniem du?ych st??e? enzymów trawiennych, w szczególno?ci je?li dobowa dawka lipazy przekracza 10
000 j.Ph.Eur/kg mc. Nara?one s? zw?aszcza dzieci w wieku 2-8 lat. Do czasu ostatecznego wyja?nienia
przyczyny zaleca si? szczególnie uwa?n? obserwacj? pacjentów leczonych du?ymi dawkami enzymów. W
przypadku pojawienia si? objawów ze strony jamy brzusznej lub nasilenia istniej?cych wcze?niej objawów,
pacjenta nale?y przebada? w celu wykluczenia zw??enia jelita.

 Neo-Pancreatinum Forte a inne leki
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 Leki zmniejszaj?ce kwa?no?? soku ?o??dkowego oraz pokarm o pH powy?ej 5,5
 Antagoni?ci receptorów H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) oraz inne leki zmniejszaj?ce kwa?no??
soku ?o??dkowego, a tak?e podanie leku z pokarmem o pH wy?szym ni? 5,5 mo?e zmniejsza? skuteczno??
dzia?ania pankreatyny. 

 Kwas foliowy
 Neo-Pancreatinum Forte, zawieraj?cy enzymy trawienne, mo?e hamowa? wch?anianie kwasu foliowego z
przewodu pokarmowego. Z tego powodu, u pacjentów przyjmuj?cych produkt leczniczy, wymagane mo?e by?
uzupe?nienie ewentualnych niedoborów. 

 Sole ?elaza
 Produkt mo?e równie? zmniejszy? wch?anianie soli ?elaza. Dotychczas nie okre?lono klinicznego znaczenia
tej interakcji.

 Neo-Pancreatinum Forte w ci??y
 Neo-Pancreatinum Forte mo?e by? stosowane w ci??y jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzy??
dla matki przewa?a nad potencjalnym zagro?eniem dla p?odu.

 Neo-Pancreatinum Forte w czasie karmienia piersi?
 Brak danych dotycz?cych zagro?enia dla dziecka karmionego mlekiem kobiety leczonej produktem Neo-
Pancreatinum Forte.

 Prowadzenie pojazdów i obs?ugiwanie maszyn
 Neo-Pancreatinum Forte nie ma wp?ywu na zdolno?? prowadzenia pojazdów i obs?ugiwania maszyn.

 Dzia?ania niepo??dane
 Zaburzenia uk?adu immunologicznego:
 Neo-Pancreatinum Forte jest produktem dobrze tolerowanym, jednak podczas jego stosowania mog?
wyst?pi? objawy nadwra?liwo?ci (wysypka, kichanie, ?zawienie) na bia?ko wieprzowe lub inne sk?adniki. 

 Zaburzenia ?o??dka i jelit:
 W przypadku stosowania du?ych dawek preparatu (znacznie przekraczaj?cych zalecane) mog? wyst?pi?:
biegunka, nudno?ci, wymioty. Pankreatyna mo?e powodowa? podra?nienia b?ony ?luzowej jamy ustnej i
okolicy odbytu, zw?aszcza u dzieci. 

 Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
 W przypadku stosowania du?ych dawek produktu (znacznie przekraczaj?cych zalecane) mo?e wyst?pi?
podwy?szenie st??enia kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa. 

 Zaburzenia metabolizmu i od?ywiania:
 Produkt hamuje wch?anianie kwasu foliowego i soli ?elaza.

 Przedawkowanie
 W przypadku wyst?pienia nasilonych dzia?a? niepo??danych nale?y zaprzesta? podawania produktu i
zastosowa? leczenie objawowe.

 Przechowywanie
 •  Lek nale?y przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C. Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.
 •  Okres wa?no?ci  - 2 lata
 •  Lek nale?y przechowywa? w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci. 
 •  Nie stosowa? tego leku po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonego na opakowaniu. Termin wa?no?ci
oznacza ostatni dzie? podanego miesi?ca. 
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 Podmiot odpowiedzialny:
 PharmaSwiss Ceska Republika
 Jankovcova 1569 / 2c
 170 00 Praga 7
 Republika Czeska

Wytwórca:
 Przedsi?biorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
Ul. Wincentego Pola 21
 68-500 Jelenia Góra

 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.
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