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1. NUMELE PRODUSULUI

TENOXICAM Devatis pulbere pentru preparate injectabile, 20 mg

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanta activa:
Fiecare flacon conține Tenoxicam 20 mg.
Soluția de Tenoxicam Devatis reconstituită conține tenoxicam 10 mg/ml.

Excipient(i):
Pentru lista completă a excipienților, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Flacon care conține pulbere liofilizată pentru injectare 
Masă liofilizată de culoare galben-verde

4. DATE CLINICE

4.1 Indicații terapeutice
Tenoxicam Devatis este indicat la adulți pentru tratamentul simptomatic al următoarelor afecțiuni 
inflamatorii și degenerative dureroase ale sistemului musculo-scheletic:
-
-
-
-
-

artrita reumatoida
osteoartrita
artroza
spondilită anchilozantă
tulburări extraarticulare, de exemplu tendinită, bursită, periartrita umărului (sindromul umăr-mână) sau 
șolduri, încordări și entorse
durere postoperatorie-

4.2 Doze și mod de administrare

Doze/frecvență și durata administrării
Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficiente pentru cea mai scurtă durată posibilă 
necesară pentru controlul simptomelor (vezi pct. 4.4).
Pentru toate indicațiile, cu excepția durerii postoperatorii, o doză unică zilnică de 20 mg trebuie administrată în același 
moment al zilei.
Pentru durerea postoperatorie doza recomandată este de 40 mg pe zi, timp de 5 zile.
În tratamentul tulburărilor cronice, efectul terapeutic al tenoxicamului este evident la începutul tratamentului și 
există o creștere progresivă a răspunsului în timp. În afecțiunile cronice, dozele zilnice mai mari de 20 mg nu sunt 
recomandate, deoarece aceasta ar crește frecvența și intensitatea reacțiilor nedorite fără a crește semnificativ 
eficacitatea.
Pentru pacienții care au nevoie de tratament pe termen lung, se poate încerca o reducere la o doză orală zilnică de 10 mg pentru 
întreținere (acest lucru nu poate fi realizat utilizând acest produs, adică trebuie utilizată o prezentare comprimată).

Mod de administrare
Puterea liofilizată din flacon trebuie dizolvată în 2 ml de apă sterilă pentru preparate injectabile. Soluția preparată 
trebuie administrată imediat prin injecție intramusculară (IM) sau intravenoasă (IV). Acolo unde este indicat, 
tratamentul este inițiat cu doză unică prin administrare IV sau IM zilnic timp de una sau două zile
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și a continuat tenoxicam administrat pe cale orală sau rectală.
Pulberea liofilizată pentru injectare este dezvoltată pentru administrare în bolus IM sau IV; din cauza posibilității de 
precipitare, nu trebuie utilizat prin perfuzie.

Informații suplimentare privind populațiile speciale

Insuficiență renală
Recomandările de dozare de mai sus se aplică și pacienților cu insuficiență renală. Cu toate acestea, se recomandă 
ca, atunci când tenoxicamul este utilizat la pacienții cu insuficiență renală, funcțiile rinichilor să fie atent 
monitorizate. Doza trebuie redusă la minimum la pacienții cu insuficiență renală. Nu trebuie utilizat la pacienții cu 
insuficiență renală severă.

Insuficiență hepatică
Recomandările de dozare de mai sus se aplică și pacienților cu insuficiență hepatică. Cu toate acestea, se 
recomandă ca, atunci când tenoxicamul este utilizat la pacienții cu insuficiență hepatică, funcțiile hepatice trebuie 
monitorizate cu atenție. Doza trebuie redusă la minimum la pacienții cu insuficiență hepatică. Nu trebuie utilizat la 
pacienții cu insuficiență hepatică severă.

Populatie pediatrica
Nu au fost stabilite recomandări de dozare pentru copii și adolescenți din cauza datelor insuficiente. A nu se utiliza la 
această grupă de vârstă.

Populația geriatrică
Vârstnicii prezintă un risc crescut de sângerare gastrointestinală, ulcerație sau perforație care poate fi fatală. Acești pacienți 
trebuie să înceapă tratamentul cu cea mai mică doză disponibilă și terapia combinată cu agenți de protecție (de exemplu 
misoprostol sau inhibitori ai pompei de protoni) ar trebui luată în considerare pentru acești pacienți care utilizează concomitent 
și, de asemenea, pentru pacienții care necesită concomitent doze mici de salicilați sau alte medicamente care pot crește. risc 
gastrointestinal (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicații
Tenoxicam Devatis este contraindicat în:
- Pacienți cu hipersensibilitate cunoscută la tenoxicam sau la oricare dintre excipienții în combinație cu 

Tenoxicam Devatis sau la alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).
Pacienții care au prezentat anterior simptome de astm bronșic, rinită, angioedem sau urticarie din cauza salicilaților 
sau a altor medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).
Pacienți cu sângerare gastrointestinală activă sau cu antecedente de sângerare sau perforație gastrointestinală, în legătură cu 
terapia anterioară cu AINS (vezi pct. 4.4).
Pacienți cu ulcer peptic sau hemoragie recurentă sau în antecedente (două sau mai multe episoade distincte de 
ulcerație sau sângerare dovedite) (vezi pct. 4.4).
Diateza hemoragică, ca și în cazul altor AINS.
Ca și în cazul altor AINS, la pacienții cu insuficiență cardiacă severă, insuficiență renală și insuficiență 
hepatică. Ultimul trimestru de sarcină (vezi pct. 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare
Tenoxicam Devatis este relativ contraindicat la pacienții cu disfuncție hepatică.
Trebuie evitată utilizarea tenoxicamului cu AINS concomitent, inclusiv inhibitori selectivi ai ciclo-
oxigenazei-2.
Datorită legăturii mari de proteinele plasmatice a tenoxicamului, atunci când concentrațiile de albumină plasmatică sunt 
semnificativ reduse, trebuie luate precauții și precauții.
Reacțiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai scurtă durată necesară 
pentru controlul simptomelor (vezi pct. 4.2 și sângerări gastrointestinale, ulcerații și perforații).

Efecte cardiovasculare și cerebrovasculare
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Este necesară o monitorizare adecvată pentru pacienții cu antecedente de hipertensiune arterială și/sau insuficiență cardiacă 
congestivă ușoară până la moderată, deoarece retenția de lichide și edem au fost raportate în asociere cu terapia AINS. Studiile 
clinice și datele epidemiologice sugerează că utilizarea inhibitorilor selectivi ai COX-2 și a unor AINS (în special la doze mari și 
tratament pe termen lung) poate fi asociată cu un risc crescut de evenimente trombotice arteriale, inclusiv infarct miocardic și 
accident vascular cerebral, care pot crește odată cu doza. sau durata de utilizare. Pacienții cu boli cardiovasculare sau cu factori 
de risc cardiovasculari pot prezenta, de asemenea, un risc mai mare.

Pacienții cu hipertensiune arterială necontrolată, insuficiență cardiacă congestivă, boală cardiacă ischemică 
stabilită, boală arterială periferică și/sau boală cerebrovasculară trebuie tratați cu Tenoxicam Devatis numai după 
o analiză atentă. O atenție similară trebuie făcută înainte de inițierea tratamentului pe termen lung la pacienții cu 
factori de risc pentru boli cardiovasculare (de exemplu, hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, 
fumat).

Pentru a minimiza riscul potențial de apariție a unui eveniment cardiovascular advers la pacienții care iau un AINS, în 
special la cei cu factori de risc cardiovascular, cea mai mică doză eficientă trebuie utilizată pentru o durată cât mai scurtă 
posibil (vezi pct. 4.2).

AINS pot duce la apariția unei noi hipertensiuni sau la agravarea hipertensiunii preexistente, iar pacienții 
care iau antihipertensive cu AINS pot avea un răspuns antihipertensiv afectat.

Se recomandă prudență la prescrierea de AINS la pacienții cu hipertensiune arterială. Tensiunea arterială trebuie 
monitorizată îndeaproape în timpul inițierii tratamentului cu AINS și la intervale regulate ulterior.

Retenția de lichide și edem au fost observate la unii pacienți care iau AINS; prin urmare, se recomandă prudență la 
pacienții cu retenție de lichide sau insuficiență cardiacă.

Nu există dovezi consistente care să sugereze că utilizarea concomitentă a aspirinei atenuează posibilul risc crescut de 
evenimente trombotice cardiovasculare grave asociate cu utilizarea AINS.

Sângerări gastrointestinale, ulcerații și perforații:
Sângerări, ulcerații sau perforații gastro-intestinale, care pot fi fatale, au fost raportate cu toate AINS, inclusiv Tenoxicam 
Devatis, în orice moment în timpul tratamentului, cu sau fără simptome de avertizare sau antecedente de evenimente gastro-
intestinale grave. Studiile nu au identificat niciun subgrup de pacienți care nu prezintă risc de a dezvolta ulcer peptic și 
sângerare.

Ulcerele gastro-intestinale superioare, sângerarea masivă sau perforarea cauzate de AINS apar la aproximativ 1% dintre 
pacienții tratați timp de 3 - 6 luni și la aproximativ 2 - 4% dintre pacienții tratați timp de un an. Aceste tendințe continuă cu o 
durată mai lungă de utilizare, crescând probabilitatea de a dezvolta un eveniment gastrointestinal grav la un moment dat în 
timpul terapiei. Cu toate acestea, chiar și terapia pe termen scurt nu este lipsită de riscuri.

Se recomandă prudență la pacienții cu factori de risc pentru evenimente gastro-intestinale, care pot prezenta un risc mai mare 
de a dezvolta evenimente gastro-intestinale grave, de exemplu vârstnicii, cei cu antecedente de evenimente gastro-intestinale 
grave, fumatul și alcoolismul.

Vârstnicii au o frecvență crescută a reacțiilor adverse la AINS, în special sângerări și perforații gastro-intestinale, 
care pot fi fatale. Pacienții debilitați nu par să tolereze ulcerația sau sângerarea la fel de bine ca alții. Cele mai 
multe dintre evenimentele gastrointestinale fatale asociate cu AINS au avut loc la pacienții vârstnici și/sau debili. 
Riscul de sângerare, ulcerație sau perforare gastro-intestinală este mai mare odată cu creșterea dozelor de AINS, 
la pacienții cu antecedente de ulcer, în special dacă este complicat cu hemoragie sau perforație (vezi pct. 4.3) și la 
vârstnici.

Pacienții cu factori de risc trebuie să înceapă tratamentul cu cea mai mică doză disponibilă, iar terapia combinată cu agenți de protecție 
(de exemplu misoprostol sau inhibitori ai pompei de protoni) trebuie luată în considerare pentru acești pacienți care utilizează 
concomitent și, de asemenea, pentru pacienții care necesită concomitent salicilați în doze mici sau alte medicamente.
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probabil să crească riscul gastrointestinal (vezi mai jos şi pct. 4.5).

AINS trebuie administrate cu atenție pacienților cu antecedente de boală inflamatorie intestinală (colită ulcerativă; 
boala Crohn), deoarece starea lor poate fi exacerbată. Pacienții cu antecedente de toxicitate gastrointestinală, în 
special când sunt în vârstă, trebuie să raporteze orice simptome abdominale neobișnuite (în special sângerare 
gastrointestinală), în special în etapele inițiale ale tratamentului. Dacă apare ulcerație peptică sau sângerare 
gastrointestinală, Tenoxicam Devatis trebuie întrerupt imediat. Medicii ar trebui să avertizeze pacienții cu privire la 
semnele și simptomele toxicității gastrointestinale grave.

Se recomandă prudență la pacienții cărora li se administrează concomitent medicamente care ar putea crește riscul de 
ulcerație sau sângerare, cum ar fi corticosteroizi orali, anticoagulante precum warfarina, inhibitori selectivi ai recaptării 
serotoninei sau agenți antiplachetari precum salicilații (vezi pct. 4.5).

Reacții ale pielii
La tenoxicam au fost raportate reacții cutanate care pun viața în pericol, cum ar fi dermatita exfoliativă, necroliza 
epidermică toxică (TEN) și sindromul Stevens-Johnson (SJS), care pot fi fatale și pot apărea fără avertisment. Aceste 
efecte adverse grave sunt idiosincratice și sunt independente de doză sau durata de utilizare.

Pacienții trebuie informați cu privire la semnele și simptomele reacțiilor cutanate grave și trebuie monitorizați îndeaproape pentru a 
detecta reacțiile cutanate. Cel mai mare risc de apariție a SJS sau TEN este în primele săptămâni de tratament.

Dacă sunt prezente simptome sau semne de SJS sau TEN (de exemplu erupție cutanată progresivă, adesea cu vezicule ale leziunilor 
mucoasei), tratamentul cu Tenoxicam Devatis trebuie întrerupt. Cele mai bune rezultate pentru gestionarea SJS și TEN provin din 
diagnosticarea precoce și întreruperea imediată a oricărui medicament suspectat. Sevrajul precoce este asociat cu un prognostic mai 
bun.

Dacă pacientul a dezvoltat SJS sau TEN cu utilizarea tenoxicamului, tenoxicam nu trebuie reluat la acest pacient în 
niciun moment.

Efecte hematologice
Tenoxicamul inhibă agregarea trombocitelor și poate afecta hemostaza. Tenoxicam Devatis nu are o influență semnificativă 
asupra factorilor de coagulare a sângelui, timpul de coagulare, timpul de protrombină și timpul de tromboplastină activată.

Pacienții cu tulburări de coagulare sau care primesc terapie care interferează cu hemostaza trebuie totuși supravegheați 
cu atenție atunci când se administrează Tenoxicam Devatis.

Efecte oculare
Au fost raportate manifestări adverse ale ochilor în cazul AINS, inclusiv Tenoxicam Devatis. Astfel, evaluarea 
oftalmică este recomandată pacienților care dezvoltă tulburări de vedere.

Efecte antipiretice
După cum este cunoscut pentru alte medicamente antiinflamatoare, Tenoxicam Devatis poate masca semnele obișnuite de infecție.

Insuficiență renală
AINS inhibă sinteza prostaglandinelor renale și, în consecință, pot avea un efect nedorit asupra hemodinamicii renale și 
asupra echilibrului de apă și sare. Este necesară monitorizarea adecvată a pacientului, cu un accent deosebit pe funcția 
cardiacă și renală (BUN, creatinina, dezvoltarea edemului, creșterea în greutate etc.) la pacienții cu antecedente de boală 
renală, insuficiență renală la diabetici, ciroză hepatică, congestie. insuficiență cardiacă, hipovolemie și tratament 
concomitent cu medicamente potențial nefrotoxice, diuretice și corticosteroizi. Acest grup de pacienți prezintă un risc 
deosebit în fazele peri- și post-operatorii ale intervențiilor chirurgicale majore din cauza posibilității de pierderi grave de 
sânge. Prin urmare, acestea necesită o monitorizare atentă în perioadele postoperatorii și de recuperare.
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Datorită legării ridicate a tenoxicamului de proteinele plasmatice, este necesară prudență atunci când nivelurile de albumină plasmatică 
sunt reduse semnificativ.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Acetilsalicilat și salicilați
Salicilații cresc clearance-ul și volumul de distribuție al AINS, inclusiv tenoxicam, și scad concentrațiile 
plasmatice minime medii ale tenoxicamului la starea de echilibru prin deplasarea acestora de la locurile de 
legare a proteinelor. Tratamentul concomitent cu salicilați sau alte AINS nu este recomandat din cauza 
riscului crescut de reacții nedorite.

Agenți antiplachetari și inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei
Utilizarea concomitentă de agenți antiplachetari și inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS) cu AINS 
crește riscul de sângerare gastrointestinală (vezi pct. 4.4).

Metotrexat
Administrarea concomitentă a unor AINS și metotrexat a fost asociată cu secreția tubulară renală redusă de 
metotrexat, concentrații plasmatice mai mari de metotrexat și toxicitate severă a metotrexatului. Prin 
urmare, se recomandă prudență atunci când Tenoxicam Devatis este administrat concomitent cu 
metotrexat.

Litiu
Deoarece tenoxicamul poate scădea clearance-ul renal al litiului, administrarea lor concomitentă poate duce la creșterea 
concentrațiilor plasmatice și a toxicității litiului. Nivelurile plasmatice de litiu trebuie monitorizate îndeaproape.

Diuretice și antihipertensive
Ca și în cazul AINS în general, tenoxicamul nu trebuie administrat concomitent cu diuretice care 
economisesc potasiu. Există o interacțiune cunoscută între aceste două clase de compuși, care pot provoca 
hiperkaliemie și insuficiență renală.
Nu a fost observată nicio interacțiune semnificativă clinic între tenoxicam și furosemid, dar tenoxicam atenuează efectul 
de scădere a tensiunii arteriale al hidroclorotiazidei. După cum se știe de la alte AINS, tenoxicamul poate atenua efectele 
antihipertensive ale blocantelor alfa-adrenergice și ale inhibitorilor ECA.
Nu a existat nicio interacțiune relevantă clinic când tenoxicamul a fost administrat împreună cu atenolol. În timpul 
studiilor clinice nu au fost raportate interacțiuni la pacienții tratați concomitent cu produse digitalice. Astfel, 
dozarea concomitentă de Tenoxicam Devatis și produse digitalice pare să fie fără riscuri majore.

Antiacide și H2- blocante ale receptorilor
Nu au fost găsite interacțiuni relevante clinic cu antiacidele administrate concomitent și cimetidină la 
dozele recomandate.

Probenecid
Administrarea concomitentă a tratamentului cu probenecid și tenoxicam poate crește concentrația plasmatică a 
tenoxicamului. Semnificația clinică a acestei observații nu a fost stabilită.

Anticoagulante
Nu s-a găsit nicio interacțiune relevantă din punct de vedere clinic cu warfarină și fenprocumon administrate 
concomitent și heparină cu greutate moleculară mică la dozele recomandate. Cu toate acestea, ca și în cazul altor AINS, 
se recomandă monitorizarea atentă atunci când pacienții primesc concomitent anticoagulante.

Antidiabetice orale
Efectul clinic al medicamentelor antidiabetice orale glibornuridă, glibenclamidă și tolbutamidă nu a fost, de asemenea, 
modificat de tenoxicam. Cu toate acestea, ca și în cazul altor AINS, se recomandă monitorizarea atentă atunci când 
pacienții primesc concomitent medicamente antidiabetice orale.
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Colestiramină
Colestiramina poate crește clearance-ul și poate reduce timpul de înjumătățire al tenoxicamului.

Dextrometorfan
Administrarea concomitentă de tenoxicam și dextrometorfan poate crește efectul analgezic 
comparativ cu monoterapia.

Ciclosporină
Risc crescut de nefrotoxicitate.

Alcool
Nu există o interacțiune farmacodinamică semnificativă între tenoxicam și alcool, dar cutilizarea concomitentă a 
alcoolului cu tenoxicam sporește afectarea mucoasei gastrice.

4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea

Principii generale
Categoria de sarcină este C/D (3.trimestru)

Femei cu potențial fertil/Contracepție
Nu există date privind efectele tenoxicamului asupra controlului nașterii (contracepție). Utilizarea tenoxicamului, ca și în cazul 
oricărui agent cunoscut că inhibă sinteza ciclooxigenazei/prostaglandinelor, poate afecta fertilitatea și nu este recomandată 
femeilor care încearcă să rămână gravide. Dacă este utilizat de o femeie care încearcă să rămână însărcinată, doza trebuie 
menținută cât mai mică și durata tratamentului cât mai scurtă posibil.

Sarcina
Inhibarea sintezei prostaglandinelor poate afecta negativ sarcina și/sau dezvoltarea embrionului/fetal. Datele din 
studiile epidemiologice sugerează un risc crescut de avort spontan și de malformație cardiacă și gastroschisis 
după utilizarea unui inhibitor al sintezei de prostaglandine la începutul sarcinii. Riscul absolut de malformație 
cardiovasculară a crescut de la mai puțin de 1%, până la aproximativ 1,5%. Se crede că riscul crește odată cu doza 
și durata terapiei. La animale, administrarea unui inhibitor al sintezei prostaglandinelor s-a dovedit că are ca 
rezultat creșterea pierderii pre și post-implantare și a letalității embrio-fetale. În plus, a fost raportată o incidență 
crescută a diferitelor malformații, inclusiv cardiovasculare, la animalele cărora li s-a administrat un inhibitor al 
sintezei prostaglandinelor în timpul perioadei organogenetice. În timpul primului și al doilea trimestru de sarcină, 
Tenoxicam Devatis nu trebuie administrat decât dacă este absolut necesar. Dacă Tenoxicam Devatis este utilizat 
de o femeie care încearcă să rămână însărcinată sau în timpul primului și al doilea trimestru de sarcină, doza 
trebuie menținută cât mai mică și durata tratamentului cât mai scurtă posibil.

În timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină, toți inhibitorii sintezei prostaglandinelor pot expune fătul la:
-
-

toxicitate cardiopulmonară (cu închiderea prematură a canalului arterial și hipertensiune pulmonară) 
disfuncție renală, care poate evolua spre insuficiență renală cu oligo-hidroamnioză

Iar mama și nou-născutul, la sfârșitul sarcinii, să:
- posibilă prelungire a timpului de sângerare, efect antiagregant care poate apărea chiar și la doze foarte mici.

inhibarea contractiilor uterine rezultand travaliu intarziat sau prelungit.-

Prin urmare, Tenoxicam Devatis este contraindicat în timpul celui de-al treilea trimestru de sarcină.

Alăptarea
Pe baza constatărilor din administrarea unei doze unice, o cantitate foarte mică (valoarea medie mai mică de 0,3% din 
doză) de tenoxicam trece în laptele matern (vezi pct. 5.2).
Nu există dovezi de reacții adverse la sugarii alăptați ai mamelor care iau tenoxicam. Cu toate acestea, sugarii ar trebui 
să fie înțărcați sau medicamentul trebuie întrerupt.
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Fertilitate
Utilizarea tenoxicamului, ca și în cazul oricărui agent cunoscut că inhibă sinteza ciclooxigenazei/prostaglandinelor, poate afecta 
fertilitatea și nu este recomandată femeilor care încearcă să rămână gravide.
La femeile care au dificultăţi de a rămâne însărcinată sau care sunt supuse unei investigaţii privind fertilitatea, trebuie luată în 
considerare întreruperea tratamentului cu tenoxicam (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienții care se confruntă cu evenimente adverse care ar putea afecta conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor, cum ar fi vertij, somnolență sau 

tulburări de vedere, trebuie să se abțină de la conducerea unei mașini sau utilizarea utilajelor.

4.8 Reacții adverse
Pe baza studiilor clinice care au inclus un număr mare de pacienți, tenoxicamul s-a dovedit a fi bine tolerat în doza 
recomandată. De obicei, reacțiile adverse raportate au fost ușoare și tranzitorii. La o mică proporție de pacienți a 
fost necesară întreruperea tratamentului din cauza reacțiilor nedorite.
Sa constatat că toleranța locală la administrarea parenterală a tenoxicamului este bună.

Cele mai frecvente evenimente adverse observate în asociere cu AINS sunt de natură gastrointestinală. 
Pot să apară ulcere peptice, perforaţii sau sângerări gastrointestinale, uneori letale, în special la 
vârstnici (vezi pct. 4.4). După administrarea de AINS, au fost raportate greață, vărsături, diaree, 
flatulență, constipație, dispepsie, dureri abdominale, melenă, hematemeză, stomatită ulceroasă, 
exacerbare a colitei și a bolii Crohn (vezi pct. 4.4). Mai rar, a fost observată gastrită.

Următorii termeni și frecvențe sunt utilizați pentru reacțiile nedorite datorate utilizării tenoxicamului:
Foarte comun (≥1/10) comun (≥1/100, <1/10), mai puțin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000), 
foarte rare (<1/10000), necunoscute (nu pot fi estimate din datele disponibile).

Tulburări ale sistemului sanguin și limfatic
Necunoscut: Anemie, agranulocitoză, leucopenie, trombocitopenie.

Tulburări ale sistemului imunitar
Necunoscut: Reacții de hipersensibilitate precum dispnee, astm, anafilaxie, angioedem.

Tulburări de metabolism și nutriție Mai puțin 
frecvente: Scăderea poftei de mâncare

Tulburari psihiatrice
Mai puțin frecvente: Probleme cu somnul

Necunoscut: Stare de confuzie, Halucinații

Tulburări ale sistemului nervos 
Uzual: Amețeli, cefalee Necunoscut: 
Parestezie, Somnolență

Tulburări oculare
Necunoscut: Tulburări de vedere (cum ar fi tulburări de vedere și vedere încețoșată)

Tulburări ale urechii și ale labirintului 

Mai puțin frecvente: Vertij

Tulburări cardiace
Mai puțin frecvente: Palpitații 
Necunoscut: Infarct
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Tulburări vasculare
Necunoscut: Vasculita.
Studiile clinice și datele epidemiologice sugerează că utilizarea inhibitorilor selectivi ai ciclooxigenazei 2 (inhibitori COX2) 
și a unor AINS (în special la doze mari și tratament pe termen lung) poate fi asociată cu o ușoară creștere a riscului de 
eveniment trombotic arterial (de exemplu, infarct miocardic sau accident vascular cerebral) .
Deși tenoxicam nu a demonstrat că crește evenimentele trombotice, cum ar fi infarctul miocardic, nu există date suficiente 
pentru a exclude un astfel de risc în cazul tenoxicamului.

Tulburări gastrointestinale
Uzual: Dureri gastrice, epigastrice și abdominale, dispepsie, greață
Mai puțin frecvente: Sângerări gastrointestinale (inclusiv hematemeză și melenă), ulcer gastro-intestinal, 
constipație, diaree, vărsături, ulcerații ale gurii, gastrită, gură uscată.
Foarte rar: Pancreatită
Necunoscut: Perforație gastrointestinală, Exacerbarea colitei și a bolii Crohn, Flatulență

Tulburări hepatobiliare Mai puțin frecvente: 
Creșterea enzimelor hepatice Necunoscut: 
Hepatită

Tulburări ale pielii și țesutului subcutanat Mai puțin frecvente: Prurit, 
eritem, exantem, erupție cutanată, urticarie.
Foarte rar: sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică (sindrom Lyell), 
Necunoscut: Reacții de fotosensibilitate.

Tulburări renale și urinare Mai puțin frecvente: Creșterea 
ureei sau creatininei din sânge

Tulburări ale sistemului reproducător și ale sânilor 
Necunoscut: Infertilitate feminină
Au fost raportate cazuri izolate de infertilitate feminină cu agenți cunoscuți că inhibă sinteza ciclooxigenazei/
prostaglandinei, inclusiv tenoxicam.

Tulburări generale și afecțiuni la locul de administrare Mai 
puțin frecvente: Oboseală, edem

Raportarea reacțiilor adverse suspectate
Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Permite monitorizarea 
continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze 
orice reacţie adversă suspectatăhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Supradozaj
Simptome
În general, pacienții cu supradozaj cu AINS sunt asimptomatici. Supradozajul cu AINS cauzează doar tulburări 
minore ale SNC sau gastrointestinale.
Au existat raportări izolate de toxicitate mai gravă după ingestia de cantități substanțiale; acestea includ 
convulsii, comă și insuficiență renală și pot apărea stop cardio-respirator. De asemenea, sunt raportate 
disfuncție hepatică, hipotrombobinemie și acidoză metabolică.

Tratament
În caz de supradozaj este indicat un tratament adecvat de susținere și poate fi indicată întreruperea 
medicamentului, antiacide și inhibitori ai pompei de protoni. Nu există antidoturi specifice cunoscute. Dializa nu 
elimină în mod semnificativ AINS din fluxul sanguin.

Pentru sfaturi suplimentare privind gestionarea supradozajului, vă rugăm să contactați Centrul Național de Informare a Otrăvurilor (0800
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OTRAVĂ sau 0800 764 766).

Abuzul și dependența de droguri:Dependența de droguri, dependența și abuzul recreațional nu au fost raportate ca o 
problemă cu acest compus.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice
Grupa farmacoterapeutică: Agent antireumatic, antiinflamator și analgezic. 
codul ATC: M01AC02

Ingredientul activ al Tenoxicam Devatis, tenoxicamul, este un medicament antiinflamator nesteroidian (AINS) cu 
proprietăți antiinflamatorii, analgezice și antireumatice și, de asemenea, inhibă agregarea trombocitelor. 
Tenoxicamul inhibă biosinteza prostaglandinelor prin inhibarea ciclooxigenazei 1 (COX-1) și 2 (COX-2), ambelein 
vitro(vezicule seminale de oaie) şiin vivo(protecția toxicității induse de acidul arahidonic la șoareci). In vitro
investigațiile asupra izoenzimelor ciclooxigenazei preparate din celulele COS-7 umane au arătat că tenoxicamul 
inhibă izoenzimele COX-1 și COX-2 aproximativ în aceeași măsură, adică raportul COX-2/COX-1 este egal cu 1,34.

In vitrotestele de peroxidază leucocitară sugerează că tenoxicamul poate acționa ca un captator de oxigen activ la 
locul inflamației.
Tenoxicamul este un puternicin vitroinhibitor al metaloproteinazelor umane (stromelizina si colagenaza) care 
induc degradarea cartilajului.
Un alt mecanism posibil de acțiune este reducerea nivelului de nitriți care indică o alterare a căilor 
NO.
Aceste efecte farmacologice explică, cel puțin parțial, beneficiul terapeutic al Tenoxicam Devatis în 
tratamentul tulburărilor inflamatorii și degenerative dureroase ale sistemului musculo-scheletic.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Proprietăți generale
Absorbţie:
După administrarea intramusculară, biodisponibilitatea este completă și nu există nicio diferență între 
administrările orale. După injectare intramusculară, niveluri de 90% sau peste concentrațiile maxime 
atinse sunt atinse încă de la 15 minute după o doză.
Cu regimul de dozare recomandat de 20 mg o dată pe zi, starea de echilibru este atinsă în 10-15 zile fără acumulare 
neașteptată. Concentrația medie la starea de echilibru este de 11 mg/L atunci când tenoxicamul este administrat în doze 
orale de 20 mg o dată pe zi și acest lucru nu se modifică nici măcar în timpul tratamentului timp de până la 4 ani.

După cum s-a prezis din kinetica unei doze unice, concentrațiile plasmatice la starea de echilibru sunt de 6 ori mai mari decât cele atinse 
după o singură doză.

Distributie:
După administrarea intravenoasă a 20 mg tenoxicam, concentrațiile plasmatice ale medicamentului scad rapid în primele 
2 ore, în principal din cauza proceselor de distribuție. Volumul mediu de distribuție la starea de echilibru este de 10-12 L.

În sânge, peste 99% din medicament se leagă de albumină. Tenoxicamul pătrunde bine în lichidul sinovial. 
Concentrațiile maxime sunt atinse mai târziu decât în   plasmă.
Pe baza constatărilor din administrarea unei doze unice, o cantitate foarte mică (valoare medie mai mică de 0,3% din 
doză) de tenoxicam trece în laptele matern (vezi pct. 4.6).

Metabolism:
Tenoxicamul este excretat pe cale hepatică după biotransformarea aproape completă în metaboliți inactivi 
farmacologic.
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Eliminare:
Până la două treimi din doza administrată este excretată prin urină (în principal sub formă de 5’-hidroxitenoxicam inactiv) iar 
restul prin bilă (o parte semnificativă sub formă de compuși glucuronidați). Nu mai mult de 1% din doza administrată este 
excretată nemodificat prin urină. Timpul mediu de înjumătățire plasmatică prin eliminare al tenoxicamului este de 72 de ore 
(interval 59 până la 74 de ore). Clearance-ul plasmatic total este de 2 ml/min.

Liniaritate/neliniaritate:
Farmacocinetica tenoxicamului este liniară în intervalul de doze investigate de la 10 la 100 mg.

Caracteristici la pacienti

Insuficiență renală:
Studiile la pacienții cu insuficiență renală sugerează că nu este necesară ajustarea dozei pentru a obține concentrații 
plasmatice similare cu cele observate la subiecții sănătoși.

Insuficiență hepatică:
Studiile la pacienții cu insuficiență hepatică sugerează că nu este necesară ajustarea dozei pentru a obține concentrații 
plasmatice similare cu cele observate la subiecții sănătoși.

Populația geriatrică:
Studiile la vârstnici sugerează că nu este necesară ajustarea dozei pentru a obține concentrații plasmatice similare cu 
cele observate la subiecții sănătoși. Profilul cinetic la vârstnici este observat ca fiind similar subiecților sănătoși.

Alte:
Profilul cinetic la pacienții cu boală reumatică se observă ca fiind similar cu subiecții sănătoși.
Datorită legării crescute a tenoxicamului de proteinele plasmatice, este necesară prudenţă atunci când concentraţiile plasmatice de 
albumină sunt semnificativ reduse (vezi pct. 4.4).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Carcinogenitate: Tenoxicamul nu a prezentat efecte cancerigene la animale.

Mutagenicitate: Tenoxicamul nu a prezentat efecte mutagene la animale.

Deteriorarea fertilitatii:
Utilizarea tenoxicamului, ca și în cazul oricărui agent cunoscut că inhibă sinteza ciclooxigenazei/prostaglandinelor, poate afecta 
fertilitatea și nu este recomandată femeilor care încearcă să rămână gravide. La femeile care au dificultăți de a concepe sau sunt 
supuse investigațiilor privind infertilitatea, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu tenoxicam.

Teratogenitate: Tenoxicamul nu a prezentat efecte teratogene la animale.

6. DATE FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților
Acid ascorbic
Edetat disodic
Manitol
Hidroxid de sodiu
Trometamol
Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
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6.2 Incompatibilități
Pulbere pentru injecție TENOXICAM nu trebuie utilizată cu perfuzii, din cauza riscului de precipitare. În 
absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

24 de luni. Produsul Tenoxicam Devatis trebuie utilizat imediat după reconstituire.

6.4 Condiții de depozitare
A se păstra la sau sub 30°C ferit de lumină.

6.5 Tipul și natura containerului
Flacon de sticlă incolor de 3 ml, care conține 20 mg masă liofilizată.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte manipulări
Orice material neutilizat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea.

7. PROGRAMA MEDICINA

Medicina pe baza de reteta

8. SPONSOR

DEVATIS LIMITED
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
Noua Zeelandă
Tel: +64 3 211 0080 
Fax: +64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9. DATA PRIMEI OMOLOGĂRI

Data primei autorizari: 15.10.2020 
Data ultimei reinnoiri:
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09.08.2021
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