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KT]LLAI\II{A TALIMATI

KREON 25000IU enterik kaph minimikrosfer igeren sert jelatin kapsfiI
Apzdan ahnrr.

. Etkh modde: Her kapstilde 300mg pankreatin'e (domuz pankreas dokusundan tiretilen
pankreas tozu) egde$er; 18000 Ph. Eur. Unite Amilaz, 25000 Ph. Eur. U*te Lipaz,1000 Ph.
Eur. Unite Proteaz iqerir.

. Yardtms mtddelen Makrogol 4000, hipromelloz ftalat, setil alkol, tietil sitrat, dimetikon
1000, jelatin, demir oksit @ 172), titanyum dioksit (E 171), sodyum lauril stilfat igermektedir.

Bu Kullanma Talimafinda:
1. BREON nedirve ne igin hullorub?
2. KREON'w haWanmadan 6nce dihhat edilttusi gerchenler
3. KREON nosl kullarulu?
1. Olast yan ethilcr neleilir?
5. fREON'un saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

1. KREON nedirve ne igin kullanrhr?

. KREON, ytiksek doz.dapankreatik enzim kangrmrdr.

. Panlaeatik enzim kangrmlan, besinleri sindirmek igin viicutlan kendi enzimlerini yeterli
Olgtide yapamayan insanlar tarafindan kullamlrr.
. KREON kapsiiller, besinleri sindirmek igin kullamlan do[al enzim kangrmr igerir.
. Enzimler domuz pankreas salgr bezlerinden elde edilmigtir.
. KREON, HDPE (yiiksek dansiteli polietilen gigelerde) 100 kapstilliik ambalajlarda sunulan
turuncu kapak ve renksiz gtivdeden olugan sert jelatin kapstildiir.

\,

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KIILLAITIMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkfl sizin igin dnemli bitgiler igermektedir.

. Bu hilanma talimattnt saklaymtz Daha sonra tebar ohtmoya ihtiyag &tyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulartna olursa, ltitfen doldorumtzaveya eczoctntza dantstntz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilacm hillarumt srasutdo, dofuora veya hastaneye gifiirtinizde dofuorunuza bu ilact
htl I an& dman s 6yl eyiniz.
. Bu talimattayaztlanlara oynen uyuruE. Ilag hakkmda size hnerilen dozun dtstndayilkseh
veya dfrgfrh doz htllanmoymz.



2. KREON'u kullanmadan 6nce diklot edilmesi gerekenler

KREON'u aga$daki durumlarde KULLAITTMAYIMZ

. EEer domuza" domuz iir{inlerine pan*re*ini veya KREON'un diger herhangi bir bilegenine
kary alerjinizYnsa.

E[er yul@ndakiler sizin igin gegerliyse KREON kullanmayrnrz. Doktorunuza tekrar
damgrnrz.

KREON'u egagdaki durumlrrrda OifXl,tl,l KULLANIMZ

Yiiksek doz panlreatin iiriinleri alan kistik fibrozlu hastalarda fibroz kolonopati olarak
adlandrnlan, ba[rrsa[rn daraldrlr seyrek g6rillen bir ba[rrsak durumu rapor edilmigtir.
Eler kistik fibrozunuz varsa ve giinde kg bagrna 10000 lipaz ttnitedet fazla alrsamz ve
ola[an drgr sindirim sistemi gikayetleri ya da var olan gikayetlerde deSigiklik olursa
doktorunuza sdyleyiniz.

U
Bu uyanlar gegmiqteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damgrruz.

KREON'u ve diler pankreatik enzim tirlinlerini iiretnekte larllamlan panhas salg bezleri
grda olarak tiiketilen domuzlardan gelmektedir. Bu domuzlar virtis tagryabilirler. KREON
tlretilirken, virtislerin bulagma riskini azalnnak igin, viriislerin imhasr ve belirli virlisler igin
testleri igeren gegitli adrmlar gergeklegtirilmektedir. Bu veya di[er bilinmeyen ya da yeni
virtislerden kaynaklanan enfeksiyon riski tamamen ortadan kaldrnlamamaktadr. Buna
ra[pen, hastalarda enfeksiyon meydana geldigi rapor edilen herhangi bir vaka olmamrgtr.

KREON'un yiyecekve igecek ile kullamlmasr
KREON'daki enzimler, yiyecekler ba[rsaktan gegerken onlan sindirerek etki gdsterir. Bu
nedenle, KREON'u daima ana ve ara dsiinler ile aym anda ahmz. Bu, enzimlerin yiyeceklerle
kangmasrm sa[lar. Bol su iginiz.

. Hamilelikv ilaq htllanmadan dnce doldoruntaavE)a eczacmtza darugma.

Hamile iseniz veya hamile kalmaya galgryorsamz doktorunuza danrgrmz.

Tedaviniz srasmda lnmile oldu$umtzufark ederseniz hemen doldorurutza daruSmtz.

Emzirme
ilaa htllanmadon 6nce dolctoruntaa veys eczactruza dantstntz.

KREON emzirme srasrnda kullamlabilir.

Arag ve makine kullanrmr
KREON'un arag ve makine kullarummr etkileme olasrhg dti$iikttir.



KREON'un igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hekhnde dnemli bilgiler

Bu ttbbi iirtin her kapsillde 0.19 mg sodyum lauril siilfat ihtiva eder. Bu durum, kontollii
sodyln diyetinde olan hastalar igin g0z 0ntinde bulundurulmahdn.

DrEer ilaglar ile birlikte kullenmr
KREON'un di[er ilaglarla etkilepimi bildirilmemigtir.

Herhangi bir sebepten dolayr KREON kullanmamamz gerektilini diigiintiyorsamz doktor
v ey a eczac:mrza damgrmz.

EPer regeteli ya da regetesiz herlwngi bir ilaq Su anda hilaruyorsanu veya son zomanlarda
htllan&ysana ltitfen doHonmuzavqla eczacmaa bunlar lnkhndo bilgi veriniz.

3. KREON nesrl kullanilrr?

U Uygun kullanrm ve doz,/uygulama srkhs igin talimatlar:

. Kag kapstil kullanaca$mzla ilgili olarak her zaman doktonrnrzun tavsiyesine uyunuz.

. EEer doktonrnrz kullandr$ru2 kapsiil sayrcmr arttrmamzr tavsiye ederse, dozunuzu yava$
olarak artfinnalsrmz. Eper hala ya[h drgkrmz veya kann a$tmz va$a, doktorunuza
damgrmz.

Uygulama yolu ve metodu:

o KREON'u daima ana ve ara 6$iinler ile aym anda ahmz. Bol su iginiz.

o Kapsiilleri biitiin olarak Wturu veya gerekirse dikkatlice agm ve kligiik kllrecikleri
ezrneden asidik srvr ile (drn. ehna, portakal veya ananas suyu) veya yumugak bir yryecek
ile (Orn. elma ptiresi veya yoEurt) kangtrnn. Kangrmr ezrneden veya gilnemeden hemen

Yutun.

l/ o Het gtin bol srvr tiiketin.

o Asidik olamayan besin veya slvr ile kangtrmak, pelletleri ezmek ya da gilpemek,
agz:llnurzda tatuige sebep olabilir veya KREON'un viicudunuzdaki gahgma geklini
de$igtirebilir.

o KREON kapstilti veya igeriEini aSzwzttbekletneyiniz.

o Kansrmr saklamayrmz.

D€itikyry gruplan
Qocuklerde kullanrmr: Qoctrklarda kullarum dozu doktorunuz tarafindan belirlenecektir.

Yaghlarda kullanrmr: Doz, erigkinlerdeki ile aymdrr.
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Ozet kullanrm durumlan:

B6brek/Kereciler yetmczlili: Ozel bir 6nlem belirtilmemigtir.

ilacuua zamanrnda almayr unuhayrmz.
Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunma&kga, bu talimatlan takip ediniz.

Eger KREON'un etkisinin gok Suqlii ya do zoyrf oldufiurw dair bir izleniminiz varsa
dofuorunuzla veya eczocmtz ile konusurutz.

Kullenmanrz gerekenden daha fazla KREON kullandrysanu

KREON'dan htllanmona gerekenden fazlasmt htllanrussanu bol su iginiz ve derhal
dofuorunuza baSwrurun.

Qok ytlksek dozlar:da, bazr hastalann kanlannda ve idrarlannda ytiksek doz.da tirik asit
bulunmugtur.

KREON' u kullanmeyr unutursanz

ilacrnrzr almayr unutursamz,bir somaki 6$tintDe kadar bekleyiniz ve her zamanki dozunuzu
ahmz.
Bir sonraki dozunuzu normal zamamnda ahnu.
Unutulan dozlart dengelemek igin hnerilenden yiiksek doz almayma.

KREON ile tedavi sonlandrnldrfrnda olugabilecek etkiler

Doktorunuz sOyleyinceye kadar KREON tedavinizi bralunaynz. Bir gok hasta Omiir
boyunca pankreatik enzim igeren ilaglan kullanmak zorunda kalabilir.

4. Olrrsr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaqlff gibi, KREON'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Qok yaygm yen etkiler (10 hastada l'den fazla kigide gOriiltir):
o kann a[nsr

$iddetli veya uzun siireli kann alnmz olursa derhal doktorunuza baqvrntrrurz.

Yaygrn yan etkiler (100 hastada l-10 hastay etkiler):
o ishal
o kabrzhk
o bulanfi veyakusma
o gigkinlik

Yaygm olmeyan yan etkiler (1000 hastada 1-10 hastap etkiler):
o d6ktintii gibi deri reaksiyonlan



Kullrnm srrasrnda bazr hastalarda, slkh[r bilinmeyen agafrdaki yan etkiler
96riilmtgtfir:

o d6kiintiiniin eglik etti$ veya etnedigi kaqrntr
o ciddi olabilecek alerjik reaksiyonlar
o giddetli veya uzun stiren kann alnsr (fibroz kolonopati- kahn bagrsaklardaki ba[

dokusu arfiqr ile ilgili bir hastahk)

E$er bu htllanma talimafinda bafui gegen veya gegmeyen herhangi bir yan etki ile
karSilagrsantz doldorunuzu veya e czacrna, bilgilendiriniz.

5. KREONtUn srklanmesr
KREON' u gocuHartn gdremeyece$i, erigemeyece{iyerlerde ve ambalajtndo saHoyna.
25 oc'nin altrndaki oda srcakhErnda saklayruz. Agtrktan sonra 6 ay iginde tiiketiniz. Nemden
korumak igin kabrru srkrca kapah tutunuz.

_ Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmu.
\, AmbalajdaH son htllanmi tarihinden sonro KREON'u htllanmaymtz.

Qevreyi larumak amacryla htllonma&fitruz KREON'u Sehir su)runo ve gape atmayruz. Bu
kanuda eczactnua dantgmtz.

Ruhsat Sohibi:
Abbott Laboratuarlan ittr. ihr. ve Tic. Ltd. $ti.
Saray Mah., Dr. Adnan BUyUkdeniz Cad., No:2,
Kelif Plaza, 34768 Umraniye -lstanbul

Oraici:
Abbott Laboratories GmbH
Hannover - Almanya

Bu htllanma talimatt en son ........'do onaylanmtsfir.
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