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Neo-pancreatinum forte 10.000j x 50 kaps
 

Cena: 48,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 kaps

Postać Kapsułki

Producent JELFA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Pancreatinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Neo-Pancreatinum Forte w postaci kapsułek dojelitowych z pankreatyną jest preparatem dedykowanym przede wszystkim
pacjentom dorosłym. Na co jest Neo-Pancreatinum Forte? Wskazaniem do stosowania leku są problemy z aktywnością enzymów
trzustkowych w organizmie, a także ich niedobór. Można go stosować przy przewlekłym zapaleniu trzustki, a także przy niedrożności
przewodów trzustkowych lub żółciowych przy chorobie nowotworowej. Lek może być pomocny w związku z nadprodukcją śluzu w
trzustce i płucach, która występuje przy mukowiscydozie, poza tym znajduje zastosowanie po operacjach usunięcia żołądka lub trzustki.
W składzie leku znajduje się pankreatyna zawierająca trzy enzymy trawienne, czyli proteazę (odpowiedzialną za rozkład białek), amylazę
(odpowiedzialną za rozkład skrobi) oraz lipazę (odpowiedzialną za rozkład tłuszczy). Enzymy te zaczynają działać w jelicie cienkim, gdyż
są zamknięte w kapsułkach dojelitowych, które chronią swoją zawartość przed działaniem soku żołądkowego. Lek Neo-Pancreatinum
Forte wspomaga trawienie pokarmu.

W opakowaniu znajduje się 50 kapsułek leku Neo-Pancreatinum Forte. W skład kapsułek wchodzi pankreatyna w formie peletek z
otoczką dojelitową. Każda kapsułka zawiera pankreatynę o aktywności enzymatycznej lipazy 10 000 j.Ph.Eur., amylazy 8 000 j.Ph.Eur.
oraz proteazy 500 j.Ph.Eur. Przed skorzystaniem z leku Neo-Pancreatinum Forte pacjent powinien przeczytać dołączoną do jego
opakowania ulotkę. Preparat powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z dawkowaniem opisanym w ulotce.
Wielkość dawki należy dostosować indywidualnie do rodzaju niewydolności trzustki i jej nasilenia, a każda zmiana dawki powinna być
konsultowana z lekarzem. Zwykle zaleca się stosowanie 2–4 kapsułek Neo-Pancreatinum Forte dziennie przyjmowanych do każdego
posiłku.

U niektórych osób zażywających lek Neo-Pancreatinum Forte mogą wystąpić działania niepożądane, jednak nie u każdego muszą się
one pojawiać. Lek może przyczynić się do wystąpienia objawów uczulenia, poza tym może powodować dolegliwości związane z
układem pokarmowym, w tym nudności, wymioty oraz biegunkę, a także podrażnienie śluzówki jamy ustnej i okolic odbytu (gdy lek
będzie przyjmowany w zbyt dużych dawkach). Możliwe skutki uboczne Neo-Pancreatinum Forte obejmują również wzrost stężenia
kwasu moczowego w moczu i surowicy, a dodatkowo nie jest wykluczona kamica moczowa (gdy lek będzie przyjmowany w zbyt dużych
dawkach).

Lek Neo-Pancreatinum Forte ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Wśród nich jest uczulenie lub
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nadwrażliwość na pankreatynę. Lek nie może być też przyjmowany przez pacjentów uczulonych na białko wieprzowe lub jakikolwiek z
innych składników produktu. Preparatu nie mogą zażywać osoby z ostrym zapaleniem trzustki, poza tym przeciwwskazanie stanowi
pogorszenie już istniejącej choroby trzustki. Poza tym preparat jest przeznaczony dla pacjentów dorosłych, więc nie powinny go
przyjmować dzieci oraz młodzież bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Neo-Pancreatinum forte  to lek przeznaczony do stosowania u osób, u których występują problemy trawienne. Dzięki obecności
pankreatyny, czyli trzech enzymów (proteazy, amylazy i lipazy), produkt skutecznie wspiera trawienie pokarmu, stosując tzw. terapię
zastępczą enzymami trzustkowymi.

Produkt w formie kapsułek jest wygodny w stosowaniu. Zawarte w tabletkach peletki chronią zawarte w produkcie enzymy przed
działaniem soku żołądkowego. Dzięki temu, lek uwalnia pankreatynę dopiero w jelicie cienkim, co wpływa na wyższe
prawdopodobieństwo skutecznego pozbycia się problemu z trawieniem.

Neo-Pancreatinum forte jest lekiem stosowanym w przypadku niedostatecznej ilości enzymów trzustkowych o różnej przyczynie np. w
przypadku przewlekłego zapalenia trzustki. Produkt należy przyjmować podczas posiłku, popijając go płynem. Lek może być stosowany
wśród osób dorosłych oraz u dzieci po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

Skład
Substancja czynna: pankreatyna (Pancreatinum).

Substancje pomocnicze: peletka: kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1), trietylu cytrynian, talk, symetykon; otoczka
kapsułki część zewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny
(E 172); otoczka kapsułki część wewnętrzna: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), lak
aluminiowy żółcieni chinolinowej (E 104).

1 kapsułka zawiera pankreatynę w postaci peletek pokrytych otoczką dojelitową. Pankreatyna w każdej kapsułce wykazuje następującą
aktywność enzymatyczną: lipazy 10 000 j.Ph.Eur., amylazy 8 000 j.Ph.Eur., proteaz 500 j.Ph.Eur. (j.Ph.Eur. jest to jednostka aktywności
enzymatycznej wg Farmakopei Europejskiej).

Wskazania i działanie
Neo-Pancreatinum Forte to lek zawierający pankreatynę, w której zostały zastosowane trzy enzymy trawienne: proteaza, amylaza i
lipaza. Amylaza odpowiada za rozkład (hydrolizę) skrobi, zaś lipaza tłuszczy. Z kolei proteaza odpowiada za rozkładanie białek. Wyżej
opisane enzymy zawarte w pankreatynie działają w jelicie cienkim. Dzięki przystępnej formie leku, czyli kapsułce dojelitowej, substancje
są w łatwy sposób dostarczane do środowiska.

Wskazaniem do stosowania Neo-Pancreatinum Forte są problemy z działaniem enzymów trzustkowych naturalnie wytwarzanych w
ludzkim organizmie, a także niedobór tej substancji z różnych powodów medycznych. Głównie zaleca się stosowanie leku wśród osób z
następującymi chorobami lub dolegliwościami:

przewlekłe zapalenie trzustki

niedrożność przewodów trzustkowych lub żółciowych powiązana z chorobą nowotworową,

stan po operacji usunięcia trzustki lub żołądka,
nadprodukcja śluzu w płucach i trzustce powiązana z mukowiscydozą.

Dawkowanie
Dawki leku powinny być ustalane w sposób indywidualny w zależności od rodzaju i stopnia niewydolności trzustki pacjenta. Zmiana
stosowanej dawki wymaga konsultacji lekarskiej. Zwyczajowo utrzymuje się następujący schemat stosowania.
Dorośli:
Od 2 do 4 kapsułek dziennie stosowanych do każdego posiłku. Bezpieczne zwiększenie dawki jest możliwe wyłącznie poprzez
konsultację z lekarzem.
Dzieci:
Stosowanie leku wśród dzieci wymaga konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania
Neo-Pancreatinum Forte nie powinno być stosowane wśród pacjentów uczulonych lub nadwrażliwych na pankreatynę, białko
wieprzowe bądź inny składnik zawarty w leku. Dodatkowym przeciwwskazaniem do stosowania kapsułek jest także ostre zapalenie
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trzustki, a także pogorszenie się już istniejącej choroby tego typu. Produkt powinien być stosowany przez osoby dorosłe. Chcąc podać
lek dziecku należy powiadomić o tym fakcie lekarza i zasięgnąć jego konsultacji.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Neo-Pancreatinum Forte może być powodem występowania działań niepożądanych, choć nie występują one u każdego
pacjenta. Stosowanie leku może być powiązane z następującymi konsekwencjami:

układ immunologiczny: wystąpienie uczulenia np. wysypki, kichania, łzawienia,
żołądek lub jelita: biegunka, nudności, wymioty, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i okolic odbytu (w przypadku
stosowania zbyt dużych dawek leku),
nerki i drogi moczowe: zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy i moczu, kamica moczowa (w przypadku
stosowania zbyt dużych dawek leku).

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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