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המוצר שם1.

DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת

וכמותי איכותי הרכב2.

:פעיל חומר
Tenoxicam. ג"מ20  מכיל בקבוקון כל

tenoxicam. ל"מ/ג"מ10  מכילה משוחזרתDevatis Tenoxicam  תמיסת

:עזר חומרי
6.1. סעיף ראה, העזר חומרי של המלאה לרשימה

תרופות טופס3.

 מסה להזרקה ליופיליזית אבקה המכיל בקבוקון
צהוב-ירוק בצבע ליופילית

קליניים פרטים4.

טיפוליות התוויות4.1
 השרירים מערכת של הבאות הכואבות והניווניות הדלקתיות בהפרעות סימפטומטי לטיפול למבוגרים מיועד:

DevatisTenoxicam  והשלד
-
-
-
-
-

שגרונית מפרקים דלקת

אוסטיאוארתריטיס

ארתרוזיס

ספונדיליטיס אנקילוזינג

ירכיים או) כתף יד תסמונת( הכתפיים של פריארתריטיס, בורסיטיס, גידים דלקת למשל, מפרקיות חוץ הפרעות
ונקעים מתיחות,

ניתוח לאחר כאב -

מתן ושיטת מינון4.2

הטיפול ומשך תדירות/מינון
 הדרוש האפשרי ביותר הקצר למשך ביותר הנמוך האפקטיבי במינון שימוש ידי על רצויות לא תופעות למזער ניתן

4.4). סעיף ראה( בסימפטומים לשליטה
.ביום שעה באותה ג"מ20  של יומית בודדת מנה לתת יש, ניתוח לאחר כאב למעט האינדיקציות כל עבור

.ימים5  למשך ביום ג"מ40  הוא המומלץ המינון ניתוח לאחר לכאב
 עליה ויש הטיפול של מוקדם בשלב ניכרת טנוקסיקאם של הטיפולית ההשפעה כרוניות בהפרעות בטיפול

 שהדבר מכיוון מומלצים אינם ג"מ-20 מ גבוהים יומיים מינונים, כרוניות בהפרעות. זמן לאורך בתגובה מתקדמת
.היעילות את משמעותית להגדיל מבלי רצויות לא תגובות של והעוצמה התדירות את יגדיל

 לא( תחזוקה לצורך ג"מ10  של יומי פומי למינון להפחית לנסות ניתן טווח ארוך לטיפול הזקוקים מטופלים עבור
).טבליות במצגת להשתמש יש כלומר, זה מוצר באמצעות זאת להשיג ניתן

ניהול שיטת
 בהזרקת המוכנה התמיסה את לתת יש. להזרקה סטריליים מים ל"מ-2 ב בבקבוקון הליאופיל הכוח את להמיס יש

IM  אוIV  במתן יחיד במינון מתחיל הטיפול, מצוין הדבר כאשר. מיד(IV)  ורידית תוך או(IM)  שרירית תוך בולוס
יומיים או יום למשך יום מדי

TITLE - TENOXICAM / MOBIFLEX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : New Zealand Medicines Authority

www.911globalmeds.com/buy-tenoxicam-mobiflex-online
https://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/t/TenoxicamDevatisinj.pdf
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.הטבעת פי או הפה דרך במתן טנוקסיקאם והמשך
.בעירוי בו להשתמש אין משקעים של אפשרות עקבIV;  אוIM  בולוס למתן פותחה להזרקה ליופיליזית אבקה

מיוחדות אוכלוסיות לגבי נוסף מידע

כליות ליקוי
-tenoxicam ב משתמשים שכאשר מומלץ, זאת עם. כליות ליקוי עם חולים על גם חלות ל"הנ המינון המלצות
 אין. כליות ליקוי עם בחולים במינון להמעיט יש. הכליות תפקודי אחר בקפידה לעקוב יש, כליות ליקוי עם בחולים

.חמור כליות ליקוי עם בחולים בו להשתמש

כבד ספיקת
-tenoxicam ב שימוש נעשה שכאשר מומלץ, זאת עם. כבד ליקוי עם חולים על גם חלות ל"הנ המינון המלצות
 אין. כבד ליקוי עם בחולים במינון להמעיט יש. הכבד תפקודי אחר בקפידה לעקוב יש, כבד ליקוי עם בחולים

.בכבד חמור ליקוי עם בחולים בו להשתמש

ילדים אוכלוסיית
.זו גיל בקבוצת להשתמש אין. נתונים מספיק לא עקב נוער ובני לילדים מינון המלצות נקבעו לא

גריאטרית אוכלוסיה
 צריכים אלו חולים. קטלניים להיות שעלולים ניקוב או כיב, העיכול במערכת לדימום מוגבר סיכון יש לקשישים

 מעכבי או מיסופרוסטול כגון( מגן תרופות עם משולב טיפול לשקול ויש הזמין ביותר הנמוך במינון בטיפול להתחיל
 במינון לסליצילטים במקביל הזקוקים חולים עבור וגם במקביל המשתמשים אלה חולים עבור) פרוטון משאבת

4.4). סעיף ראה( העיכול במערכת סיכון. לעלות שעלולות אחרות תרופות או, נמוך

נגד התוויות4.3
DevatisTenoxicam  ב אסור:
 אוDevatis Tenoxicam  של בשילוב העזר ממרכיבי אחד לכל או-tenoxicam ל ידועה יתר רגישות עם חולים-

(NSAIDs). סטרואידיות שאינן אחרות דלקת נוגדות לתרופות
 נוגדות תרופות או סליצילטים עקב אורטיקריה או אנגיואדמה, נזלת, אסטמה של תסמינים בעבר שהראו חולים
(NSAIDs). אחרות סטרואידיות לא דלקת
ב קודם לטיפול הקשורים, העיכול במערכת ניקוב או דימום של היסטוריה עם או פעיל דימום עם חולים

NSAIDs-)4.4). סעיף ראה
 ראה() מוכחים דימום או כיב של מקרים יותר או שני( חוזרים היסטוריה או פעיל דימום או פפטי כיב עם חולים
4.4). סעיף

.אחריםNSAIDs  עם כמו, דימומית דיאתזה
. כבד ספיקת ואי כליות ספיקת אי, חמורה לב ספיקת אי עם בחולים, אחריםNSAIDs  עם כמו

4.6) סעיף ראה( להריון האחרון השליש

-

-

-

-
-
-

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות4.4
DevatisTenoxicam  הכבד בתפקוד הפרעה עם בחולים יחסית נגד התווית היא.

.סלקטיבייםoxygenase cyclo-2- מעכבי כוללNSAIDs,  עם בטנוקסיקאם משימוש להימנע יש

 יש, ניכר באופן מופחתים בפלזמה האלבומין ריכוזי כאשרtenoxicam,  של הגבוהה פלזמה חלבון קשירת בגלל
.זהירות ובאמצעי בזהירות לנקוט

 לשליטה הדרוש ביותר הקצר למשך ביותר הנמוך האפקטיבי במינון שימוש ידי על רצויות לא תופעות למזער ניתן
).ונקב כיב, העיכול במערכת ודימום4.2,  סעיף ראה( בתסמינים

במוח דם וכלי קרדיווסקולריות השפעות

 בנכסים חסויה גרסהV04/2021: NZ- אוגוסט
LIMITEDDEVATIS
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 על דווח שכן, בינונית עד קלה לב ספיקת אי או/ו דם לחץ יתר של היסטוריה עם חולים עבור מתאים ניטור דרוש
 ששימוש כך על מצביעים אפידמיולוגיים ונתונים קליניים ניסויים-NSAID. ב טיפול עם בקשר ובצקת נוזלים אגירת

 עשוי) טווח ארוך ובטיפול גבוהים במינונים במיוחד(NSAID  מסוג תרופות ובכמה סלקטיבייםCOX 2- במעכבי
 משך או. המינון עם לעלות שעלול, ושבץ הלב שריר אוטם כולל, עורקים פקקת לאירועי מוגבר לסיכון קשור להיות

.יותר גבוה בסיכון גם להיות עשויים קרדיווסקולריים סיכון גורמי או דם וכלי לב מחלות עם חולים. השימוש

 או/ו היקפית עורקים מחלת, מבוססת איסכמית לב מחלת, לב ספיקת אי, מבוקר בלתי דם לחץ יתר עם חולים
 צריך דומה שיקול. זהיר שיקול לאחרDevatis Tenoxicam  עם רק מטופלים להיות צריכים במוח דם כלי מחלת

 יתר, דם לחץ יתר כגון( דם וכלי לב למחלות סיכון גורמי עם בחולים טווח ארוך טיפול התחלת לפני להיעשות
).עישון, סוכרת, בדם שומנים

 גורמי עם באלה במיוחדNSAID,  הנוטלים בחולים שלילי קרדיווסקולרי לאירוע הפוטנציאלי הסיכון את למזער כדי
4.2). סעיף ראה( האפשרי ביותר הקצר למשך ביותר הנמוך האפקטיבי במינון להשתמש יש, קרדיווסקולריים סיכון

 של להחמרה או חדש דם לחץ יתר להופעת להוביל עלוליםNSAIDs  דם לחץ יתר נגד לקויה תגובה להיות עשויה.
NSAIDs עם דם לחץ נוגדי הנוטלים ולמטופלים קיים דם לחץ יתר

 במהלך הדם לחץ אחר מקרוב לעקוב יש. דם לחץ יתר עם לחוליםNSAIDs  רושמים כאשר מומלצת זהירות
.מכן לאחר קבועים ובמרווחים-NSAID ב טיפול התחלת

 אי או נוזלים אגירת עם בחולים להיזהר מומלץ, לכןNSAIDs;  הנוטלים מהחולים בחלק נצפו ובצקת נוזלים אצירת
.לב ספיקת

 פקקת לאירועי המוגבר הסיכון את מפחית באספירין בו-זמני ששימוש כך על המצביעות עקביות ראיות אין
-NSAID.ב לשימוש הקשורים חמורים קרדיו-וסקולריים

:ונקב כיב, העיכול במערכת דימום
Devatis  כוללNSAIDs  כל עם דווחו, קטלניים להיות שעלולים, ניקוב או כיב, העיכול במערכת דימום

Tenoxicamחמורים אירועים של קודמת היסטוריה או אזהרה תסמיני בלי או עם, הטיפול במהלך עת בכל 
.ודימום פפטי כיב לפתח בסיכון שאינם חולים של תת-קבוצה זיהו לא מחקרים. העיכול במערכת

 שטופלו מהחולים-1% בכ מתרחשיםNSAIDs  ידי על שנגרמו ניקוב או גס דימום, העליונה העיכול במערכת כיבים
 של יותר ארוך זמן משך עם נמשכות אלו מגמות. אחת שנה במשך שטופלו מהחולים-2-4% ובכ חודשים3-6  במשך
 אפילו, זאת עם. הטיפול במהלך כלשהו בזמן העיכול במערכת רציני אירוע לפתח הסבירות את שמגדיל מה, שימוש
.סיכון חסר אינו מועד קצר טיפול

 לפתח יותר גבוה בסיכון להיות שעלולים העיכול במערכת לאירועים סיכון גורמי עם בחולים מומלצת זהירות
 עישון, העיכול במערכת חמורים אירועים של היסטוריה עם אלו, קשישים כגון העיכול במערכת חמורים אירועים

.ואלכוהוליזם

 שעלולים, וניקוב העיכול במערכת דימום במיוחד-NSAIDs, ל שליליות תגובות של מוגברת תדירות יש לקשישים
 הקטלניים האירועים רוב. אחרים כמו דימום או כיב סובלים אינם תשושים חולים כי נראה. קטלניים להיות

, העיכול במערכת לדימום הסיכון. תשושים חולים או/ו בקשישים התרחשו-NSAIDs ל הקשורים העיכול במערכת
 עם מסובכים הם אם במיוחד, כיב של היסטוריה עם בחוליםNSAID,  מינון הגדלת עם יותר גבוה ניקוב או כיב

.ובקשישים4.3)  סעיף ראה( ניקוב או דימום

 מגן תרופות עם משולב טיפול לשקול ויש הזמין ביותר הנמוך במינון בטיפול להתחיל צריכים סיכון גורמי עם חולים
 הזקוקים חולים עבור וגם במקביל המשתמשים אלה חולים עבור) פרוטון משאבת מעכבי או מיסופרוסטול למשל(

.אחרות תרופות או, במקביל נמוך במינון לסליצילטים

 בנכסים חסויה גרסהV04/2021: NZ- אוגוסט
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4.5). וסעיף להלן ראה( העיכול למערכת הסיכון את להגביר עשוי

 .Devatis העיכול במערכת חמורה רעילות של והתסמינים הסימנים לגבי מטופלים להזהיר צריכים רופאים.
Tenoxicamשכן) קרוהן מחלת; כיבית קוליטיס( דלקתיות מעי מחלות של היסטוריה עם לחולים בזהירות לתת יש 

 כל על לדווח צריכים, מבוגר בגיל במיוחד, העיכול במערכת רעילות של היסטוריה עם חולים. להחמיר עלול מצבם
 כיב מתרחש אם. הטיפול של הראשונים בשלבים במיוחד) העיכול במערכת דימום במיוחד( בבטן חריגים תסמינים

NSAIDs את מיד להפסיק יש, העיכול במערכת דימום או פפטי

 כגון, דימומים או לכיבים הסיכון את להגביר שעלולות תרופות במקביל המקבלים בחולים מומלצת זהירות
 נוגדי או סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי, וורפרין כגון קרישה נוגדי, הפה דרך קורטיקוסטרואידים

4.5). סעיף ראה( סליצילטים כגון טסיות

עור תגובות
 ותסמונת(TEN)  רעיל אפידרמיס נמק, דרמטיטיס פילינג כגון חיים מסכנות עוריות תגובות על דווחtenoxicam  עם

 ייחודיות הן אלו חמורות לוואי תופעות. אזהרה ללא ולהתרחש קטלניות להיות שעלולות(SJS),  ונסון'סטיבנס-ג
.השימוש משך או במינון תלויות ואינן

. עור תגובות אחר מקרוב ולעקוב חמורות עור תגובות של והתסמינים הסימנים לגבי המטופלים את ליידע יש
.לטיפול הראשונים השבועות במהלך הואTEN  אוSJS  להופעת ביותר הגבוה הסיכון

 של שלפוחיות עם קרובות לעיתים בעור מתקדמת פריחה למשל(TEN  אוSJS  של סימנים או תסמינים קיימים אם
-TEN וSJS  לניהול ביותר הטובות התוצאותDevatis .Tenoxicam - ב הטיפול את להפסיק יש), ברירית נגעים

.יותר טובה לפרוגנוזה קשורה מוקדמת נסיגה. החשודה תרופה כל של מיידית והפסקה מוקדם מאבחון מגיעות

.עת בכל זה בחולה הטנוקסיקם את מחדש להפעיל אין, בטנוקסיקם שימוש עםTEN  אוSJS  פיתח החולה אם

המטולוגיות השפעות
 המופעל הטרומבופלסטין וזמן הפרותרומבין זמן, הקרישה זמן, הדם קרישת גורמי על משמעותית השפעה אין.

Devatis-Tenoxicamל. הדימום על להשפיע ועלול הדם טסיות הצטברות את מעכב Tenoxicam

 מתן בעת להמוסטזיס המפריע טיפול המקבלים או קרישה מהפרעות הסובלים מטופלים על להקפיד יש, זאת עם
Devatis.Tenoxicam

עיניים השפעות
 אופטלמית הערכה מומלצת לפיכךDevatis .Tenoxicam  כוללNSAIDs  עם דווחו בעיניים שליליים ממצאים
.ראייה הפרעות המפתחים לחולים

חום נוגדות השפעות
.זיהום של הרגילים הסימנים את להסוות עשויDevatis Tenoxicam , אחרות דלקתיות אנטי תרופות עבור כידוע

כליות ליקוי
, לב ספיקת אי. כבד כבד, כבד שחמת, סוכרת בחולי לקוי כליות תפקוד, כליות מחלת של היסטוריה עם בחולים.

 קבוצת. וקורטיקוסטרואידים משתנים, לנפרוטוקסיות רעילות להיות שעלולות בתרופות נלווה וטיפול היפובולמיה
 לכן. חמור דם לאובדן האפשרות בשל גדול ניתוח של הניתוח ואחרי פרי בשלבים מיוחד בסיכון נמצאת זו מטופלים

ועוד במשקל עלייה, בצקת התפתחות, קריאטינין )וההחלמה הניתוח שלאחר בתקופות צמוד מעקב דורשים הם
)BUN, על רצויה בלתי השפעה להיות עשויה מכך וכתוצאה הכלייתית הפרוסטגלנדינים סינתזת את  מעכבים 

 תפקוד על מיוחד דגש עם המטופל אחר הולם במעקב צורך יש. והמים המלחים מאזן ועל הכלייתית ההמודינמיקה
NSAIDs והכליות הלב
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DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת
זילנד ניו של נתונים גיליון1.3.1  מודול

 מופחתות בפלזמה האלבומין רמות כאשר זהירות נדרשתtenoxicam,  של פלזמה חלבון של הגבוה הקישור בגלל
.ניכר באופן

אינטראקציה של אחרות וצורות אחרים תרופתיים מוצרים עם אינטראקציה4.5

וסליצילטים אצטילסליצילאט
 הפזמה ריכוזי את ומקטיניםtenoxicam  כוללNSAIDs  של ההפצה ונפח הפינוי את מגדילים סליצילטים
 או בסליצילטים במקביל טיפול. חלבון קשירת מאתרי עקירתם ידי על יציב במצבtenoxicam  של המינימליים

NSAIDsרצויות לא לתגובות מוגבר סיכון בגלל מומלץ אינו אחרים.

סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה ומעכבי טסיות נוגדי חומרים
 מעלהNSAIDs  עם(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה ומעכבי טסיות נוגדות בתרופות במקביל שימוש

4.4) סעיף ראה( העיכול במערכת לדימום הסיכון את

מתוטרקסט
 גבוה ריכוז, מתוטרקסט של מופחתת כלייתית צינורית בהפרשת נקשר ומתוטרקסטNSAIDs  כמה של משותף מתן
Devatis  כאשר זהירות משנה לנקוט יש, לכן. מתוטרקסט של חמורה ורעילות בפלזמה מתוטרקסט של יותר

Tenoxicamל במקביל ניתנת.methotrexate-

לִיתִיּום
 ברמות לעלייה להוביל עלול שלהם במקביל מתן, ליתיום של הכלייתי הפינוי את להפחית עלול שטנוקסיקם מכיוון

.ליתיום של הפלזמה רמות אחר מקרוב לעקוב יש. ליתיום של ולרעילות הפלזמה

דם לחץ יתר ונוגדי משתנים
 קיימת. אשלגן חוסכות משתנות לתרופות במקביל טנוקסיקאם לתת אין, כללי באופןNSAIDs  עם כמו

.כליות ספיקת ואי להיפרקלמיה לגרום שעלולה, תרכובות של הללו הקבוצות שתי בין ידועה אינטראקציה

 את מחלישtenoxicam  אךfurosemide, - לtenoxicam  בין משמעותית קלינית אינטראקציה נרשמה לא
tenoxicam , אחרותNSAIDs  מתרופות שידוע כפיhydrochlorothiazide.  של הדם לחץ הורדת של ההשפעה

ACE. ומעכבי אדרנרגיים אלפא חוסמי של דם לחץ יתר נגד ההשפעות את להחליש עשוי
 לא קליניים ניסויים במהלךatenolol.  עם יחד ניתנהtenoxicam  כאשר רלוונטית קלינית אינטראקציה הייתה לא

 של בו-זמני מינון כי נראה, לפיכךDigitalis.  מוצרי עם במקביל שטופלו חולים עבור אינטראקציה על דווח
Devatis Tenoxicamומוצרי  digitalisגדול סיכון ללא.

קולטן חוסמי-2וח חומצה סותרי
.המומלצים במינונים וסימטידין חומצה סותרות תרופות עם רלוונטית קלינית אינטראקציה נמצאה לא

פרובנסיד
 הקלינית המשמעות. בפלזמה הטנוקסיקם ריכוז את להגביר עלול וטנוקסיקאם פרובנציד טיפול של משותף מתן
.הוכחה לא זו תצפית של

קרישה נוגדי
 מולקולרי במשקל והפרין, ופנפרוקומון וורפרין של בו-זמנית מתן עם רלוונטית קלינית אינטראקציה נמצאה לא

 במקביל מקבלים חולים כאשר קפדני ניטור מומלץ, אחריםNSAIDs  לגבי כמו, זאת עם. המומלצים במינונים נמוך
.קרישה נוגדי

הפה דרך סוכרת נוגדות תרופות

 כן גם השתנתה לא וטולבוטמיד גליבנקלאמיד, גליבורנוריד סוכרת נגד הפומיות התרופות של הקלינית ההשפעה
 מקבלים חולים כאשר קפדני ניטור מומלץ, אחרותNSAIDs  תרופות לגבי כמו, זאת עםtenoxicam.  ידי על

.הפה דרך סוכרת נוגדות תרופות במקביל
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DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת
זילנד ניו של נתונים גיליון1.3.1  מודול

קולסטיראמין
tenoxicam.של החיים מחצית זמן את ולהפחית הפינוי את להגביר עשוי Colestyramine

דקסטרומתרופן
 בהשוואה כאבים משכך האפקט את להגביר עשוי-dextromethorphan וtenoxicam  של בו-זמנית מתן

.למונותרפיה

ציקלוספורין
.נפרוטית לרעילות מוגבר סיכון

ּכֹוהלֶ
 עם באלכוהול במקביל שימושג אך, ואלכוהולtenoxicam  בין משמעותית פרמקודינמית אינטראקציה אין

tenoxicamהקיבה ברירית הנזק את מגביר.

והנקה הריון, פוריות4.6

כלליים עקרונות
)טרימסטר(D C.3/ היא ההריון קטגוריית

מניעה אמצעי/הפוריות בגיל נשים
 בכל כמו, בטנוקסיקאם השימוש). מניעה אמצעי( מניעה אמצעי עלtenoxicam  של ההשפעות לגבי נתונים אין

 לנשים מומלץ ואינו בפוריות לפגוע עלולprostaglandin ,cyclooxygenase/ סינתזת כמעכבת הידועה תרופה
 ומשך האפשר ככל נמוך המינון על לשמור יש, להרות המנסה אישה ידי על משמש הוא אם. להרות המנסות
.האפשר ככל קצר הטיפול

הרֵיָֹון
 נתונים. העובר/העובר התפתחות על או/ו ההריון על לרעה להשפיע עלול פרוסטגלנדינים סינתזת של עיכוב

 במעכבי שימוש לאחר וגסטרוסקיזיס לבביים ולמומים להפלה מוגבר סיכון על מצביעים אפידמיולוגיים ממחקרים
-1.5%. לכ עד-1%, מ מפחות עלה קרדיווסקולריים למומים המוחלט הסיכון. ההריון בתחילת פרוסטגלנדין סינתזת

 כגורם הוכח פרוסטגלנדין סינתזת מעכב מתן, חיים בבעלי. הטיפול ומשך המינון עם עולה שהסיכון מאמינים
 לב כולל, שונים מומים של מוגברת שכיחות דווחו, בנוסף. עוברית ולקטלנות ההשתלה ואחרי לפני מוגבר לאובדן

 הראשון השליש במהלך. האורגנוגנטית התקופה במהלך פרוסטגלנדין סינתזת מעכב שקיבלו חיים בבעלי, דם וכלי
 משמשתDevatis Tenoxicam  אם. ברור צורך יש כן אם אלאDevatis Tenoxicam  לתת אין, ההריון של והשני

 האפשר ככל נמוך המינון על לשמור יש, ההריון של והשני הראשון השליש במהלך או, להרות המנסה אישה ידי על
.האפשר ככל קצר הטיפול ומשך

:ל העובר את לחשוף עלולים פרוסטגלנדין סינתזת מעכבי כל, להריון השלישי השליש במהלך
-
-

 של לקוי תפקוד) ריאתי דם לחץ ויתרarteriosus- ductus ה של מוקדמת סגירה עם( לב-ריאה רעילות
אוליגו-הידרו-אמניוזיס עם כליות ספיקת לאי להתקדם שעלול, הכליות

:ל, ההריון בסוף, והיילוד והאם
.מאוד נמוכים במינונים אפילו להתרחש שעלול אנטי-אגרגטיבי אפקט, הדימום זמן של אפשרית הארכה-

.ממושכת או מאוחרת לידה מכך וכתוצאה הרחם התכווצויות עיכוב -

.ההריון של השלישי השליש במהלך אסורהDevatis Tenoxicam , מכך כתוצאה

הנקה
tenoxicam  של) מהמינון-0.3% מ נמוך ממוצע ערך( מאוד קטנה כמות, בודדת מנה ממתן ממצאים על בהתבסס

5.2). סעיף ראה( אם לחלב עוברת
 או תינוקות לגמול יש, זאת עם. טנוקסיקאם הנוטלות אמהות של יונקים תינוקות אצל שליליות לתגובות עדות אין

.בתרופה השימוש את להפסיק
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DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת
זילנד ניו של נתונים גיליון1.3.1  מודול

פוריות
 לפגוע עלולprostaglandin ,cyclooxygenase/ סינתזת כמעכבת הידועה תרופה בכל כמו, בטנוקסיקאם השימוש
.להרות המנסות לנשים מומלץ ואינו בפוריות

5.3). סעיף ראה( בטנוקסיקם הטיפול הפסקת לשקול יש, פוריות חקירת שעוברות או להרות המתקשות בנשים

במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות4.7
ראייה הפרעות או נמנום, ורטיגו כגון, במכונות שימוש או נהיגה על להשפיע שעלולות לוואי תופעות החווים חולים

.במכונות להשתמש או במכונית מלנהוג להימנע צריכים,

רצויות לא תופעות4.8
. המומלץ במינון היטב נסבלtenoxicam  כי הוכח, חולים של רב מספר הכוללים קליניים ניסויים על בהתבסס

 הטיפול בהפסקת צורך היה מהמטופלים קטן בחלק. וחולפות קלות היו שדווחו רצויות הלא התופעות כלל בדרך
.רצויות לא תופעות עקב

.טובה נמצאהtenoxicam  של פרנטרלי למתן מקומית סבילות

 או ניקוב, פפטי כיב. העיכול מערכת של בטבען הןNSAIDs  עם בקשר שנצפו ביותר הנפוצות הלוואי תופעות
, בחילה4.4).  סעיף ראה( להתרחש עלולים, קשישים אצל במיוחד, קטלניים לפעמים, העיכול במערכת דימום

 קוליטיס של החמרה, כיבית סטומטיטיס, המטמזיס, מלנה, בטן כאבי, דיספפסיה, עצירות, גזים, שלשולים, הקאות
.קיבה דלקת נצפתה יותר נמוכה בתדירותNSAIDs.  מתן לאחר דווחו4.4)  סעיף ראה( קרוהן ומחלת

:בטנוקסיקם שימוש עקב רצויות לא להשפעות משמשים הבאים והתדרים המונחים
 מאוד נדיר<1/1000), 1/10000, ≥( נדיר<1/100), 1/1000, ≥( נדיר<1/10), 1/100, ≥( נפוץ1/10) ≥( שכיח מאד

).הזמינים מהנתונים להעריך ניתן לא( ידוע לא(<1/10000),

הלימפה ובמערכת בדם הפרעות
.טרומבוציטופניה, לוקופניה, אגרנולוציטוזיס, אנמיה: ידוע לא

החיסון במערכת הפרעות
.אנגיואדמה, אנפילקסיס, אסטמה, נשימה קוצר כגון יתר רגישות תגובות: ידוע לא

: נדִָיר תזונה והפרעות מטבוליזם
מופחת תיאבון

פסיכיאטריות הפרעות
שינה הפרעת: נדִָיר

הזיות, בלבול מצב: ידוע לא

: מׁשְּותףָ העצבים במערכת הפרעות
: ידוע לא ראש כאב, סחרחורת
ישנוניות, פרסתזיה

עיניים הפרעות
)ראייה וטשטוש ראייה ליקוי כגון( ראייה הפרעות: ידוע לא

: נדִָיר ובמבוך באוזן הפרעות
ורטיגו

לב הפרעות
 אי: ידוע לא לב דפיקות: נדִָיר

לב ספיקת
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DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת
זילנד ניו של נתונים גיליון1.3.1  מודול

דם כלי הפרעות
.דם כלי דלקת: ידוע לא

 מעכבי( סלקטיבייםcyclooxygenase 2  במעכבי ששימוש כך על מצביעים אפידמיולוגיים ונתונים קליניים ניסויים
(COX2מסוג תרופות ובכמה  NSAID)קלה לעלייה קשור להיות עשוי) טווח ארוך ובטיפול גבוהים במינונים במיוחד 
). .שבץ או הלב שריר אוטם למשל( עורקי פקקת לאירוע בסיכון
 סיכון לשלול כדי נתונים מספיק אין, הלב שריר אוטם כגון פקקת אירועים כמגביר הראה לא שטנוקסיקם למרות

.טנוקסיקאם עם כזה

העיכול במערכת הפרעות
בחילות, דיספפסיה, ובטן אפיגסטרי, קיבה כאבי: מׁשְּותףָ

, בפה כיב, הקאות, שלשולים, עצירות, העיכול במערכת כיב), ומלנה המטמזיס כולל( העיכול במערכת דימום: נדִָיר
.בפה יובש, קיבה דלקת

הלבלב דלקת: מאוד נדיר

גזים, קרוהן ומחלת קוליטיס של החמרה, העיכול במערכת ניקוב: ידוע לא

 באנזימי עלייה: נדִָיר כבד-רגל הפרעות
הפטיטיס: ידוע לא הכבד

, אריתמה, גירוד: נדִָיר עוריות התת וברקמות בעור הפרעות
.אורטיקריה, פריחה, אקסנטמה

: ידוע לא ),ליאל תסמונת( רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת: מאוד נדיר
.לאור רגישות תגובות

 אוריאה הגברת: נדִָיר ובשתן בכליות הפרעות
קריאטינין או בדם

 אי: ידוע לא והשד הרבייה במערכת הפרעות
נשית פוריות
prostaglandin/ סינתזת כמעכבים הידועים חומרים עם דווחו נשית פוריות אי של בודדים מקרים

cyclooxygenaseכולל .tenoxicam

, עייפות: נדִָיר הניהול באתר ומצבים כלליות הפרעות
בצקת

לוואי לתופעות חשד על דיווח
 סיכון/התועלת מאזן אחר מתמשך מעקב מאפשר הוא. חשוב התרופה אישור לאחר לוואי לתופעות חשד על דיווח

reporting//לוואי לתופעות חשד כל על לדווח מתבקשים הבריאות בתחום מקצוע אנשי. התרופה של
https://nzphvc.otago.ac.nz .

יתר מנת4.9
תסמינים

 במערכת קלות להפרעות רק גורםNSAID  של יתר מינון. א-סימפטומטיים הםNSAID  של יתר מינון עם חולים, כללי באופן
.העיכול במערכת או המרכזית העצבים

 ואי תרדמת, התקפים כוללים הם; ניכרות כמויות של בליעה לאחר יותר חמורה רעילות על בודדים דיווחים היו
 היפותרומבובינמיה, הכבד בתפקוד הפרעות מדווחים כן כמו. לב-נשימה דום להתרחש ועלול, כליות ספיקת
.מטבולית וחמצת

יחַסַ
 חומצה נוגדי, התרופה נטילת הפסקת על שיצביעו וייתכן מתאים תומך בטיפול צורך יש, יתר מינון של במקרה
.הדם מזרםNSAIDs  משמעותית מנקה אינה דיאליזה. ידועים ספציפיים נוגדנים אין. פרוטון משאבת ומעכבי

(0800 לרעלים הלאומי המידע למרכז פנה אנא, יתר מנת ניהול על נוסף לייעוץ
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DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת
זילנד ניו של נתונים גיליון1.3.1  מודול

766POISON 764 0800  או.)

.זו בתרכובת כבעיה דווחו לא בפנאי והתעללות התמכרות, בסמים תלות:ותלות בסמים לרעה שימוש

פרמקולוגיים מאפיינים5.

פרמקודינמיות תכונות5.1
ATC: M01AC02 קוד .כאבים ומשכך דלקתי אנטי, ראומטי אנטי חומר: תרופתית קבוצה

 בעלת(NSAID)  סטרואידית לא דלקת נוגדת תרופה הואDevatis, tenoxicam ,Tenoxicam  של הפעיל החומר
 מעכבTenoxicam . דם טסיות הצטברות מעכבת גם והיא ראומטיות ואנטי כאבים משככות, דלקתיות אנטי תכונות

   שלפוחית(ּבמַבַחנֵהָשניהםCOX), (2--2 וCOX cyclooxygenase( 1  )1-של עיכוב ידי על פרוסטגלנדין של ביוסינתזה
 על מחקרּבמַבַחנֵהָ ).בעכברים ארכידונית חומצה ידי על הנגרמת רעילות על הגנה(vivoin ו) כבשים של זרע

-2-וCOX 1- איזואנזימים מעכבtenoxicam  כי הראו אנושייםCOS 7- מתאי שהוכנוcyclooxygenase  איזואנזימי
COX1- יחס כלומר, מידה באותה בערך/COX-2 COX1.34.ל שווה-

 באתר פעיל חמצן כסורק לשמש עשוי שטנוקסיקם כך על מצביעות פרוקסידאז לויקוציטים של בדיקותּבמַבַחנֵהָ
.הדלקת

 אשר-collagenase) ו(stromelysin  אנושייםmetalloproteinases  של מעכבּבמַבַחנֵהTenoxicamָ חזק הוא
.סחוס פירוק מעוררים

NO. בנתיבי שינוי על המעיד הניטריט רמות הפחתת הוא נוסף אפשרי פעולה מנגנון

 בטיפולDevatis Tenoxicam  של הטיפולית התועלת את, חלקית לפחות, מסבירות אלו פרמקולוגיות השפעות
.והשלד השרירים מערכת של כואבות וניוון דלקתיות בהפרעות

פרמקוקינטיות תכונות5.2

כלליים נכסים
:קלְִיטהָ
 מגיעים שרירית תוך הזרקה לאחר. הפה דרך מתן בין הבדל ואין מלאה הביולוגית הזמינות שרירי תוך מתן לאחר

.מנה לאחר דקות15  כבר שהושגו המקסימליים מהריכוזים90%  מעל או של לרמות

. צפויה בלתי הצטברות ללא ימים10-15  תוך מושגים יציב מצב, ביום פעם ג"מ20  של המומלץ המינון משטר עם
 וזה ביום פעם ג"מ20  של פומיים במינונים ניתןtenoxicam  כאשר ליטר/ג"מ11  הוא יציב במצב הממוצע הריכוז

.שנים4  עד בטיפול אפילו משתנה לא

.בודדת מנה לאחר שהושגו מאלה6  פי גבוהים יציב במצב הפלזמה ריכוזי, בודדת מנה של מקינטי שצפוי כפי

:הפצה
 השעתיים במהלך במהירות יורדות התרופה של הפלזמה רמותtenoxicam,  ג"מ20  של ורידי תוך מתן לאחר

.ליטר10-12  הוא יציב במצב הממוצע ההפצה נפח. הפצה תהליכי עקב בעיקר הראשונות

 מגיעים השיא ריכוזי. הסינוביאלי הנוזל לתוך היטב חודרTenoxicam . לאלבומין קשורה מהתרופה99%  מעל בדם
.בפלזמה מאשר יותר מאוחר

tenoxicam  של) מהמינון-0.3% מ נמוך ממוצע ערך( מאוד קטנה כמות, בודדת מנה ממתן ממצאים על בהתבסס
4.6). סעיף ראה( אם לחלב עוברת

:חומרים חילוף
Tenoxicam פרמקולוגית פעילים לא למטבוליטים מלאה כמעט ביולוגית טרנספורמציה לאחר הכבד דרך מופרש.

 בנכסים חסויה גרסהV04/2021: NZ- אוגוסט
LIMITEDDEVATIS

9/11 עמוד



DevatisTENOXICAM  ג"מ20 , הזרקה אבקת
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:חיסול
 המרה דרך והשאר) פעיל הלאhydroxytenoxicam -5'-ה בתור בעיקר( בשתן מופרש הניתן מהמינון שליש שני עד

 מחצית. השתן דרך שינוי ללא מופרש הניתן מהמינון-1% מ יותר לא). גלוקורונידציה תרכובות של בצורה ניכר חלק(
.לדקה ל"מ2  הוא הכולל הפלזמה פינוי). שעות74  עד59  טווח( שעות72  היא טנוקסיקם של הממוצעת החיים

:לינאריות לא/לינאריות
.ג"מ100  עד10  של הנחקר המינון בטווח ליניארית היאtenoxicam  של הפרמקוקינטיקה

בחולים מאפיינים

:כליות ליקוי
 לאלה דומים פלזמה ריכוזי להשגת מינון בהתאמת צורך שאין כך על מצביעים כליות ליקוי עם בחולים מחקרים
.בריאים נבדקים אצל שנראים

:בכבד פגיעה
 לאלה דומים פלזמה ריכוזי להשגת מינון בהתאמת צורך שאין כך על מצביעים כבד ליקוי עם בחולים מחקרים
.בריאים נבדקים אצל שנראים

:גריאטרית אוכלוסיה
 אצל שנראים לאלה דומים פלזמה ריכוזי להשגת מינון בהתאמת צורך שאין כך על מצביעים בקשישים מחקרים
.בריאים לנבדקים כדומה נצפה בקשישים הקינטי הפרופיל. בריאים נבדקים

:ַאחרֵ
.בריאים לנבדקים כדומה נצפה ראומטית מחלה עם בחולים הקינטי הפרופיל

 מופחתות בפלזמה האלבומין רמות כאשר זהירות נדרשתtenoxicam,  של פלזמה חלבון של הגבוה הקישור בגלל
4.4). סעיף ראה( ניכר באופן

פרה-קליניים בטיחות נתוני5.3

Tenoxicam חיים בבעלי מסרטנות השפעות הראה לא . :קרצינוגניות

Tenoxicam חיים בבעלי מוטגניות השפעות הראה לא . :מוטגניות

:בפוריות פגיעה
 לפגוע עלולprostaglandin ,cyclooxygenase/ סינתזת כמעכבת הידועה תרופה בכל כמו, בטנוקסיקאם השימוש
 יש, פוריות אי בחקירת שנמצאות או להרות שמתקשות בנשים. להרות המנסות לנשים מומלץ ואינו בפוריות

.בטנוקסיקם טיפול הפסקת לשקול

Tenoxicam חיים בבעלי טרטוגניות השפעות הראה לא . :טרטוגניות

תרופתיים פרטים6.

העזר חומרי רשימת6.1
אסקורבית חומצה

edetate דיסודיום
מניטול

הידרוקסידי נתרן
טרומטמול

pH) להתאמת( הידרוכלורית חומצה
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התאמה אי6.2
 מחקרי בהעדר. למשקעים הסיכון בגלל חליטות עם הזרקה אבקת-TENOXICAM ב להשתמש אין

.אחרות תרופות עם זו תרופה לערבב אסור, תאימות

מדף חיי6.3
.הרכבה לאחר מידDevatis Tenoxicam  במוצר להשתמש יש. חודשים24

אחסון תנאי6.4
.אור מפני מוגן, מתחתיה או צלזיוס מעלות30  של בטמפרטורה אחסן

המכולה ואופי סוג6.5
.ליופילית מסה ג"מ20  המכיל, ל"מ3  של צבע חסר זכוכית בקבוקון

אחר וטיפול לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי6.6
.המקומיות ההשלכה לתקנות בהתאם בשימוש שאינו חומר כל להשליך יש

לרפואה זמנים לוח7.

מרשם תרופת

ספונסר8.

DEVATIS מוגבלת
Zealand New Street, Invercargill, 9810
Yarrow45

0080 211 3 +64 : טלפון
 2110079 3 +64 : פקס

www.devatis.nz

הראשון האישור תאריך9.

15.10.2020 : הראשון האישור תאריך
:האחרון החידוש תאריך

הטקסט עדכון תאריך10.

09.08.2021
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