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NYA ZEELAND DATABLAD

1. PRODUKTNAMN

TENOXICAM Devatis pulver för injektion, 20 mg

2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Aktiv substans:
Varje injektionsflaska innehåller 20 mg Tenoxicam.

Rekonstituerad Tenoxicam Devatis lösning innehåller 10 mg/ml tenoxikam.

Hjälpämnen:
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3. LÄKEMEDELSFORM

Flaska innehållande lyofiliserat pulver för 
injektion Gulgrön färgad frystorkad massa

4. KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer
Tenoxicam Devatis är indicerat till vuxna för symptomatisk behandling av följande smärtsamma 
inflammatoriska och degenerativa störningar i rörelseapparaten:
-
-
-
-
-

reumatism
artros
artros
ankyloserande spondylit
extraartikulära störningar, t.ex. tendinit, bursit, periartrit i axlar (axelhandssyndrom) eller höfter, 
förträngningar och stukningar
postoperativ smärta-

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering/frekvens och administreringslängd
Biverkningar kan minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjliga varaktighet som krävs 
för att kontrollera symtomen (se avsnitt 4.4).
För alla indikationer utom postoperativ smärta bör en daglig singeldos på 20 mg ges vid samma 
tidpunkt på dagen.
För postoperativ smärta är den rekommenderade dosen 40 mg dagligen i 5 dagar.
Vid behandling av kroniska sjukdomar är den terapeutiska effekten av tenoxikam uppenbar tidigt i behandlingen 
och det finns en progressiv ökning av svaret över tid. Vid kroniska sjukdomar rekommenderas inte dagliga doser 
högre än 20 mg eftersom detta skulle öka frekvensen och intensiteten av oönskade reaktioner utan att öka 
effekten avsevärt.
För patienter som behöver långtidsbehandling kan en minskning till en daglig oral dos på 10 mg prövas för 
underhåll (detta kan inte uppnås med denna produkt, dvs en tablettpresentation bör användas).

Administreringssätt
Den lyofiliserade kraften i injektionsflaskan ska lösas i 2 ml sterilt vatten för injektion. Den beredda lösningen ska 
administreras som intramuskulär (IM) eller intravenös (IV) bolusinjektion omedelbart. När så är indicerat inleds 
behandlingen med engångsdos genom intravenös eller intramuskulär administrering dagligen under en eller två dagar
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och fortsatt tenoxikam ges oralt eller rektalt.
Lyofiliserat pulver för injektion har utvecklats för IM- eller IV-bolusadministrering; på grund av risken för utfällning 
bör den inte användas som infusion.

Ytterligare information om speciella populationer

Nedsatt njurfunktion
Ovanstående dosrekommendationer gäller även patienter med nedsatt njurfunktion. Det rekommenderas dock 
att när tenoxikam används till patienter med nedsatt njurfunktion bör njurfunktionerna övervakas noggrant. 
Doseringen bör minimeras hos patienter med nedsatt njurfunktion. Det ska inte användas till patienter med gravt 
nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion
Ovanstående dosrekommendationer gäller även patienter med nedsatt leverfunktion. Det rekommenderas dock 
att när tenoxikam används till patienter med nedsatt leverfunktion bör leverfunktionerna övervakas noggrant. 
Dosering bör minimeras hos patienter med nedsatt leverfunktion. Det ska inte användas till patienter med gravt 
nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population
Inga dosrekommendationer har fastställts för barn och ungdomar på grund av otillräckliga data. Skall inte 
användas i denna åldersgrupp.

Geriatrisk befolkning
Äldre har en ökad risk för gastrointestinala blödningar, sår eller perforering som kan vara dödlig. Dessa patienter 
bör påbörja behandlingen med den lägsta tillgängliga dosen och kombinationsbehandling med skyddande medel 
(t.ex. misoprostol eller protonpumpshämmare) bör övervägas för dessa patienter som samtidigt använder och 
även för patienter som kräver samtidig lågdos salicylater eller andra läkemedel som sannolikt ökar 
gastrointestinal risk (se avsnitt 4.4).

4.3 Kontraindikationer
Tenoxicam Devatis är kontraindicerat vid:
- Patienter med känd överkänslighet mot tenoxikam eller något av hjälpämnena i kombination med Tenoxicam 

Devatis eller mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
Patienter som tidigare har visat symtom på astma, rinit, angioödem eller urtikaria på grund av salicylater eller 
andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
Patienter med aktiv eller med en historia av gastrointestinal blödning eller perforation, relaterad till tidigare 
NSAID-behandling (se avsnitt 4.4).
Patienter med aktiv eller historia av återkommande magsår eller blödning (två eller flera distinkta episoder av 
påvisad sårbildning eller blödning) (se avsnitt 4.4).
Hemorragisk diates, som med andra NSAID.
Som med andra NSAID, hos patienter med allvarlig hjärtsvikt, njursvikt och leversvikt. Sista 
trimestern av graviditeten (se avsnitt 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Särskilda varningar och försiktighetsmått vid användning

Tenoxicam Devatis är relativt kontraindicerat hos patienter med leverdysfunktion.
Användning av tenoxikam med samtidig NSAID, inklusive selektiva cyklooxygenas-2-hämmare bör undvikas.

På grund av den höga plasmaproteinbindningen av tenoxikam, när plasmaalbuminkoncentrationerna är markant 
reducerade, bör försiktighet och försiktighet vidtas.
Biverkningar kan minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen under den kortaste varaktighet som krävs för att kontrollera 
symtomen (se avsnitt 4.2 och gastrointestinala blödningar, ulcerationer och perforering).

Kardiovaskulära och cerebrovaskulära effekter
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Lämplig övervakning krävs för patienter med hypertoni i anamnesen och/eller mild till måttlig hjärtsvikt 
eftersom vätskeretention och ödem har rapporterats i samband med NSAID-behandling. Kliniska prövningar 
och epidemiologiska data tyder på att användning av selektiva COX-2-hämmare och vissa NSAID-preparat 
(särskilt vid höga doser och långtidsbehandling) kan vara associerad med en ökad risk för arteriella 
trombotiska händelser, inklusive hjärtinfarkt och stroke, som kan öka med dosen eller användningstid. 
Patienter med hjärt-kärlsjukdom eller kardiovaskulära riskfaktorer kan också löpa större risk.

Patienter med okontrollerad hypertoni, kongestiv hjärtsvikt, etablerad ischemisk hjärtsjukdom, perifer 
artärsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom ska endast behandlas med Tenoxicam Devatis efter 
noggrant övervägande. Liknande överväganden bör göras innan långtidsbehandling av patienter med 
riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (t.ex. högt blodtryck, hyperlipidemi, diabetes mellitus, rökning) påbörjas.

För att minimera den potentiella risken för en negativ kardiovaskulär händelse hos patienter som tar ett NSAID, särskilt 
hos de med kardiovaskulära riskfaktorer, bör den lägsta effektiva dosen användas under kortast möjliga varaktighet (se 
avsnitt 4.2).

NSAID kan leda till uppkomsten av ny hypertoni eller försämring av redan existerande hypertoni och patienter 
som tar antihypertensiva medel med NSAID kan ha ett försämrat antihypertensivt svar.

Försiktighet tillråds vid förskrivning av NSAID till patienter med hypertoni. Blodtrycket bör övervakas 
noggrant under påbörjande av NSAID-behandling och med regelbundna intervall därefter.

Vätskeretention och ödem har observerats hos vissa patienter som tar NSAID; därför rekommenderas försiktighet 
hos patienter med vätskeretention eller hjärtsvikt.

Det finns inga konsekventa bevis som tyder på att samtidig användning av acetylsalicylsyra minskar den möjliga ökade risken för 
allvarliga kardiovaskulära trombotiska händelser i samband med användning av NSAID.

Gastrointestinal blödning, sårbildning och perforering:
GI-blödning, ulceration eller perforation, som kan vara dödlig, har rapporterats med alla NSAID inklusive Tenoxicam 
Devatis när som helst under behandlingen, med eller utan varningssymtom eller en tidigare historia av allvarliga GI-
händelser. Studier har inte identifierat någon undergrupp av patienter som inte löper risk att utveckla magsår och 
blödning.

Övre gastrointestinala sår, grov blödning eller perforation orsakad av NSAID förekommer hos cirka 1 % av patienterna 
som behandlas i 3-6 månader och hos cirka 2-4 % av patienterna som behandlas under ett år. Dessa trender fortsätter 
med längre användningstid, vilket ökar sannolikheten för att utveckla en allvarlig gastrointestinal händelse någon gång 
under behandlingens gång. Men även korttidsbehandling är inte utan risk.

Försiktighet tillråds hos patienter med riskfaktorer för gastrointestinala händelser som kan löpa större risk att utveckla 
allvarliga gastrointestinala händelser, t.ex. äldre, personer med en historia av allvarliga gastrointestinala händelser, 
rökning och alkoholism.

Äldre har en ökad frekvens av biverkningar av NSAID, särskilt gastrointestinala blödningar och perforering, 
som kan vara dödlig. Försvagade patienter verkar inte tolerera sår eller blödningar lika bra som andra. De 
flesta av de dödliga gastrointestinala händelserna i samband med NSAID inträffade hos äldre och/eller 
försvagade patienter. Risken för GI-blödning, ulceration eller perforation är högre med ökande NSAID-
doser, hos patienter med anamnes på sår, särskilt om de är komplicerade med blödning eller perforation (se 
avsnitt 4.3) och hos äldre.

Patienter med riskfaktorer bör påbörja behandlingen med den lägsta tillgängliga dosen och kombinationsbehandling 
med skyddande medel (t.ex. misoprostol eller protonpumpshämmare) bör övervägas för dessa patienter som samtidigt 
använder och även för patienter som kräver samtidig lågdos salicylater eller andra läkemedel.
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sannolikt öka gastrointestinala risker (se nedan och avsnitt 4.5).

NSAID bör ges med försiktighet till patienter med en historia av inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös 
kolit; Crohns sjukdom) eftersom deras tillstånd kan förvärras. Patienter med en historia av 
gastrointestinal toxicitet, särskilt när de är äldre, bör rapportera alla ovanliga buksymtom (särskilt 
gastrointestinala blödningar), särskilt i de inledande stadierna av behandlingen. Om magsår eller 
gastrointestinal blödning uppstår, ska Tenoxicam Devatis sättas ut omedelbart. Läkare bör varna 
patienter om tecken och symtom på allvarlig gastrointestinal toxicitet.

Försiktighet tillråds hos patienter som samtidigt får mediciner som kan öka risken för ulceration eller blödning, 
såsom orala kortikosteroider, antikoagulantia såsom warfarin, selektiva serotoninåterupptagshämmare eller 
trombocythämmande medel såsom salicylater (se avsnitt 4.5).

Hudreaktioner
Livshotande hudreaktioner som exfoliativ dermatit, toxisk epidermal nekrolys (TEN) och Stevens-Johnsons 
syndrom (SJS), som kan vara dödliga och inträffa utan förvarning, har rapporterats med tenoxikam. Dessa 
allvarliga biverkningar är idiosynkratiska och är oberoende av dos eller användningstid.

Patienter bör informeras om tecken och symtom på allvarliga hudreaktioner och övervakas noga med avseende på 
hudreaktioner. Den högsta risken för uppkomst av SJS eller TEN är inom de första veckorna av behandlingen.

Om symtom eller tecken på SJS eller TEN (t.ex. progressiva hudutslag ofta med blåsor av slemhinneskador) 
förekommer, ska Tenoxicam Devatis avbrytas. De bästa resultaten för att hantera SJS och TEN kommer från tidig 
diagnos och omedelbart utsättande av eventuellt misstänkt läkemedel. Tidig utsättning är förknippad med en 
bättre prognos.

Om patienten har utvecklat SJS eller TEN med användning av tenoxikam, får tenoxikam inte återupptas hos denna patient vid 
något tillfälle.

Hematologiska effekter
Tenoxikam hämmar trombocytaggregation och kan påverka hemostas. Tenoxicam Devatis har ingen 
signifikant inverkan på blodkoagulationsfaktorer, koagulationstid, protrombintid och aktiverad 
tromboplastintid.

Patienter som har koagulationsrubbningar eller som får behandling som stör hemostas bör dock 
observeras noggrant när Tenoxicam Devatis administreras.

Okulära effekter
Skadliga ögonfynd har rapporterats med NSAID inklusive Tenoxicam Devatis. Därför rekommenderas 
oftalmisk utvärdering för patienter som utvecklar synstörningar.

Antipyretiska effekter
Som känt för andra antiinflammatoriska läkemedel kan Tenoxicam Devatis maskera de vanliga tecknen på infektion.

Nedsatt njurfunktion
NSAID hämmar njurprostaglandinsyntesen och kan följaktligen ha en oönskad effekt på njurhemodynamiken och 
på salt- och vattenbalansen. Det är nödvändigt att adekvat övervaka patienten med särskild tonvikt på hjärt- och 
njurfunktionen (BUN, kreatinin, utveckling av ödem, viktökning etc.) hos patienter med njursjukdom i anamnesen, 
nedsatt njurfunktion hos diabetiker, levercirros, kongestiv lungsjukdom. hjärtsvikt, hypovolemi och samtidig 
behandling med potentiellt nefrotoxiska läkemedel, diuretika och kortikosteroider. Denna grupp patienter löper 
en speciell risk i peri- och postoperativa faser av större operationer på grund av risken för allvarlig blodförlust. De 
kräver därför noggrann övervakning under postoperativa perioder och återhämtningsperioder.
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På grund av den höga plasmaproteinbindningen av tenoxikam krävs försiktighet när plasmaalbuminnivåerna är 
markant reducerade.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och andra former av interaktioner

Acetylsalicylat och salicylater
Salicylater ökar clearance och distributionsvolym av NSAID inklusive tenoxikam och minskar den 
genomsnittliga minsta steady-state plasmakoncentrationen av tenoxikam genom att ersätta dem från 
proteinbindningsställen. Samtidig behandling med salicylater eller andra NSAID rekommenderas inte på 
grund av ökad risk för oönskade reaktioner.

Trombocythämmare och selektiva serotoninåterupptagshämmare
Samtidig användning av trombocythämmande medel och selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) med NSAID 
ökar risken för gastrointestinala blödningar (se avsnitt 4.4).

Metotrexat
Samtidig administrering av vissa NSAID och metotrexat har associerats med minskad renal tubulär 
sekretion av metotrexat, högre plasmakoncentrationer av metotrexat och allvarlig metotrexattoxicitet. 
Därför bör försiktighet iakttas när Tenoxicam Devatis administreras samtidigt med metotrexat.

Litium
Eftersom tenoxikam kan minska det renala clearance av litium, kan samtidig administrering leda till 
ökade plasmanivåer och toxicitet av litium. Plasmanivåerna av litium bör övervakas noggrant.

Diuretika och antihypertensiva
Liksom med NSAID i allmänhet bör tenoxikam inte administreras samtidigt med kaliumsparande 
diuretika. Det finns en känd interaktion mellan dessa två klasser av föreningar, som kan orsaka 
hyperkalemi och njursvikt.
Ingen kliniskt signifikant interaktion mellan tenoxikam och furosemid noterades, men tenoxikam dämpar 
den blodtryckssänkande effekten av hydroklortiazid. Som känt från andra NSAID kan tenoxikam dämpa de 
antihypertensiva effekterna av alfa-adrenerga blockerare och ACE-hämmare.
Det fanns ingen kliniskt relevant interaktion när tenoxikam administrerades tillsammans med atenolol. Under kliniska 
prövningar rapporterades ingen interaktion för patienter som behandlades samtidigt med digitalisprodukter. Samtidig 
dosering av Tenoxicam Devatis och digitalis-produkter verkar därför vara utan större risker.

Antacida och H2-receptorblockerare
Inga kliniskt relevanta interaktioner har hittats med samtidig administrerade antacida och cimetidin i de 
rekommenderade doserna.

Probenecid
Samtidig administrering av probenecid och tenoxikambehandling kan öka plasmakoncentrationen av tenoxikam. 
Den kliniska betydelsen av denna observation har inte fastställts.

Antikoagulanter
Ingen kliniskt relevant interaktion har hittats med samtidigt administrerat warfarin och fenprokumon, 
och lågmolekylärt heparin vid de rekommenderade doserna. Likväl, som för andra NSAID, 
rekommenderas noggrann övervakning när patienter samtidigt får antikoagulantia.

Orala antidiabetika
Den kliniska effekten av de orala antidiabetiska läkemedlen glibornurid, glibenklamid och tolbutamid 
modifierades inte heller av tenoxikam. Likväl, som för andra NSAID, rekommenderas noggrann övervakning 
när patienter samtidigt får orala antidiabetika.
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Kolestyramin
Kolestyramin kan öka clearance och minska halveringstiden för tenoxikam.

Dextrometorfan
Samtidig administrering av tenoxikam och dextrometorfan kan öka den analgetiska effekten 
jämfört med monoterapi.

Ciklosporin
Ökad risk för nefrotoxicitet.

Alkohol
Det finns ingen signifikant farmakodynamisk interaktion mellan tenoxikam och alkohol men csamtidig användning av 
alkohol med tenoxikam förstärker skadorna på magslemhinnan.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Generella principer
Graviditetskategorin är C/D (3 trimester)

Kvinnor i fertil ålder/Preventivmedel
Det finns inga data om effekterna av tenoxikam på preventivmedel (preventivmedel). Användning av tenoxikam, som 
med alla medel som är kända för att hämma cyklooxygenas/prostaglandinsyntesen, kan försämra fertiliteten och 
rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida. Om det används av en kvinna som försöker bli gravid, bör 
dosen hållas så låg och behandlingstiden så kort som möjligt.

Graviditet
Hämning av prostaglandinsyntesen kan negativt påverka graviditeten och/eller embryot/fosterutvecklingen. 
Data från epidemiologiska studier tyder på en ökad risk för missfall och för hjärtmissbildning och 
gastroschisis efter användning av en prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet. Den absoluta 
risken för kardiovaskulär missbildning ökade från mindre än 1 %, upp till cirka 1,5 %. Risken tros öka med 
dosen och behandlingens varaktighet. Hos djur har administrering av en prostaglandinsynteshämmare visat 
sig resultera i ökad förlust före och efter implantation och embryo-fosterdödlighet. Dessutom har ökad 
förekomst av olika missbildningar, inklusive kardiovaskulära, rapporterats hos djur som fått en 
prostaglandinsynteshämmare under den organogenetiska perioden. Under den första och andra trimestern 
av graviditeten ska Tenoxicam Devatis inte ges om det inte är absolut nödvändigt. Om Tenoxicam Devatis 
används av en kvinna som försöker bli gravid, eller under första och andra trimestern av graviditeten, ska 
dosen hållas så låg och behandlingstiden så kort som möjligt.

Under graviditetens tredje trimester kan alla prostaglandinsynteshämmare utsätta fostret för:
-
-

kardiopulmonell toxicitet (med för tidig stängning av ductus arteriosus och pulmonell hypertoni) 
njurdysfunktion, som kan utvecklas till njursvikt med oligo-hydroamnios

Och modern och nyfödd, i slutet av graviditeten, att:
- eventuell förlängning av blödningstiden, en anti-aggregerande effekt som kan uppstå även vid mycket låga 

doser.
hämning av livmodersammandragningar som resulterar i försenad eller förlängd förlossning.-

Följaktligen är Tenoxicam Devatis kontraindicerat under graviditetens tredje trimester.

Amning
Baserat på fynd från administrering av en engångsdos passerar en mycket liten mängd (medelvärde mindre än 
0,3 % av dosen) tenoxikam över i bröstmjölk (se avsnitt 5.2).
Det finns inga tecken på biverkningar hos ammade spädbarn till mödrar som tar tenoxikam. Ändå bör 
spädbarn avvänjas eller läkemedlet sättas ut.
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Fertilitet
Användning av tenoxikam, som med alla medel som är kända för att hämma cyklooxygenas/prostaglandinsyntesen, kan 
försämra fertiliteten och rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida.
Hos kvinnor som har svårt att bli gravida eller som genomgår fertilitetsutredning, bör avbrytande av 
tenoxikambehandling övervägas (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter som upplever biverkningar som kan påverka bilkörning eller användning av maskiner, såsom svindel, dåsighet 
eller synstörningar bör avstå från att köra bil eller använda maskiner.

4.8 Biverkningar
Baserat på kliniska prövningar inklusive ett stort antal patienter visade sig tenoxikam tolereras väl i den 
rekommenderade dosen. Vanligtvis var de rapporterade biverkningarna milda och övergående. Hos en liten del av 
patienterna var det nödvändigt att avbryta behandlingen på grund av biverkningar.
Lokal tolerans för parenteral administrering av tenoxikam visade sig vara god.

De vanligaste observerade biverkningarna i samband med NSAID är gastrointestinala till sin natur. 
Peptiska sår, perforation eller gastrointestinala blödningar, ibland dödliga, särskilt hos äldre, kan 
förekomma (se avsnitt 4.4). Illamående, kräkningar, diarré, flatulens, förstoppning, dyspepsi, 
buksmärta, melena, hematemes, ulcerös stomatit, exacerbation av kolit och Crohns sjukdom (se 
avsnitt 4.4) har rapporterats efter administrering av NSAID. Mer sällan har gastrit observerats.

Följande termer och frekvenser används för oönskade effekter på grund av användning av tenoxikam:
Väldigt vanligt (≥1/10) vanlig (≥1/100, <1/10), ovanligt (≥1/1000, <1/100), sällsynt (≥1/10000, <1/1000), mycket 
sällsynt (<1/10000), okänd (kan inte uppskattas från tillgängliga data).

Störningar i blodet och lymfsystemet
Okänt: Anemi, agranulocytos, leukopeni, trombocytopeni.

Immunsystemets störningar
Okänt: Överkänslighetsreaktioner såsom dyspné, astma, anafylaxi, angioödem.

Metabolism och näringsstörningar 
Ovanlig: Minskad aptit

Psykiatriska störningar
Ovanlig: Sömnstörning
Okänt: Förvirringstillstånd, Hallucinationer

Störningar i nervsystemet 
Allmänning: Yrsel, huvudvärk Okänt: 
Parestesi, Somnolens

Ögonbesvär
Okänt: Synstörningar (som synnedsättning och suddig syn)

Öron- och labyrintsjukdomar 
Ovanlig: Vertigo

Hjärtsjukdomar
Ovanlig: Hjärtklappning 
Okänt: Hjärtfel
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Vaskulära störningar
Okänt: Vaskulit.
Kliniska prövningar och epidemiologiska data tyder på att användning av selektiva cyklooxygenas 2-hämmare (COX2-
hämmare) och vissa NSAID-preparat (särskilt vid höga doser och långtidsbehandling) kan vara associerad med en lätt 
ökning av risken för arteriell trombotisk händelse (t.ex. hjärtinfarkt eller stroke) .
Även om tenoxikam inte har visat sig öka trombotiska händelser såsom hjärtinfarkt, finns det otillräckliga 
data för att utesluta en sådan risk med tenoxikam.

Gastrointestinala störningar
Allmänning: Magsmärtor, epigastriska och buksmärtor, dyspepsi, illamående
Ovanlig: Gastrointestinal blödning (inklusive hematemesis och melena), Gastrointestinala sår, 
Förstoppning, Diarré, Kräkningar, Munsår, Gastrit, Muntorrhet.
Mycket sällsynt: Pankreatit
Okänt: Gastrointestinal perforation, Exacerbation av kolit och Crohns sjukdom, Flatulens

Lever och gallvägar Ovanlig: 
Ökade leverenzymer Okänt: Hepatit

Hud och subkutan vävnad Ovanlig: Klåda, erytem,   
exantem, hudutslag, urtikaria.
Mycket sällsynt: Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys (Lyells syndrom), 
Okänt: Ljuskänslighetsreaktioner.

Njur- och urinvägsstörningar Ovanlig: Ökat 
urea eller kreatinin i blodet

Reproduktionssystemet och 
bröststörningar Okänt: Kvinnlig infertilitet
Enstaka fall av kvinnlig infertilitet har rapporterats med medel som är kända för att hämma cyklooxygenas/
prostaglandinsyntesen inklusive tenoxikam.

Allmänna symtom och tillstånd vid administreringsstället 
Ovanlig: Trötthet, ödem

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter godkännande av läkemedlet. Det möjliggör 
fortsatt övervakning av nytta/risk-balansen för läkemedlet. Sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera alla 
misstänkta biverkningarhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Överdosering
Symtom
I allmänhet är patienter med en överdosering av NSAID asymptomatiska. Överdosering av NSAID orsakar endast mindre CNS- 
eller gastrointestinala störningar.
Det har förekommit enstaka rapporter om allvarligare toxicitet efter intag av betydande mängder; de 
inkluderar kramper, koma och njursvikt, och hjärt-andningsstillestånd kan förekomma. Leverdysfunktion, 
hypotrombobinemi och metabol acidos har också rapporterats.

Behandling
Vid överdosering är lämplig understödjande behandling indicerad och utsättande av läkemedlet, antacida 
och protonpumpshämmare kan vara indicerat. Det finns inga kända specifika antidoter. Dialys avlägsnar 
inte signifikant NSAID från blodomloppet.

För ytterligare råd om hantering av överdosering, kontakta National Poisons Information Center (0800
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GIFT eller 0800 764 766).

Narkotikamissbruk och -beroende:Narkotikaberoende, missbruk och rekreationsmissbruk har inte rapporterats som ett 
problem med denna förening.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Antireumatiskt, antiinflammatoriskt och smärtstillande medel. 
ATC-kod: M01AC02

Den aktiva beståndsdelen i Tenoxicam Devatis, tenoxicam, är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel 
(NSAID) med antiinflammatoriska, smärtstillande och antireumatiska egenskaper och det hämmar även 
trombocytaggregation. Tenoxikam hämmar prostaglandinbiosyntesen genom hämning av cyklooxygenas 1 
(COX-1) och 2 (COX-2), bådain vitro(sädesblåsor från får) ochin vivo(skydd av arakidonsyra-inducerad toxicitet hos 
möss). In vitroundersökning av cyklooxygenasisoenzymer framställda från humana COS-7-celler har visat att 
tenoxikam hämmar COX-1 och COX-2 isoenzymer ungefär i samma utsträckning, dvs COX-2/COX-1-förhållandet är 
lika med 1,34.
In vitrotester av leukocytperoxidas tyder på att tenoxikam kan fungera som en renare för aktivt syre vid 
inflammationsplatsen.
Tenoxikam är en potentin vitrohämmare av humana metalloproteinaser (stromelysin och kollagenas) som 
inducerar brosknedbrytning.
En ytterligare möjlig verkningsmekanism är minskningen av nitritnivåer som indikerar en förändring av NO-
vägar.
Dessa farmakologiska effekter förklarar, åtminstone delvis, den terapeutiska fördelen med Tenoxicam Devatis vid 
behandling av smärtsamma inflammatoriska och degenerativa störningar i rörelseapparaten.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Generella egenskaper
Absorption:
Efter intramuskulär administrering är biotillgängligheten fullständig och det finns ingen skillnad mellan oral 
administrering. Efter intramuskulär injektion uppnås nivåer på eller över 90 % av de maximalt uppnådda 
koncentrationerna så tidigt som 15 minuter efter en dos.
Med den rekommenderade doseringsregimen på 20 mg en gång dagligen uppnås steady-state-tillstånd inom 
10-15 dagar utan oväntad ackumulering. Den genomsnittliga koncentrationen vid steady state är 11 mg/L när 
tenoxikam ges i orala doser på 20 mg en gång dagligen och detta förändras inte ens vid behandling i upp till 4 år.

Som förutspått från kinetik för engångsdos är plasmakoncentrationerna vid steady state 6 gånger högre än de som 
uppnås efter en engångsdos.

Distribution:
Efter intravenös administrering av 20 mg tenoxikam sjunker plasmanivåerna av läkemedlet snabbt under de första 2 timmarna, 
huvudsakligen på grund av distributionsprocesser. Den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state är 10-12 L.

I blodet är över 99 % av läkemedlet bundet till albumin. Tenoxikam tränger väl in i ledvätskan. 
Toppkoncentrationer uppnås senare än i plasma.
Baserat på fynd från administrering av engångsdos passerar en mycket liten mängd (medelvärde mindre än 0,3 % 
av dosen) tenoxikam över i bröstmjölk (se avsnitt 4.6).

Ämnesomsättning:

Tenoxikam utsöndras via levern efter praktiskt taget fullständig biotransformation till farmakologiskt inaktiva 
metaboliter.
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Eliminering:
Upp till två tredjedelar av den administrerade dosen utsöndras i urinen (främst som inaktivt 5'-hydroxitenoxikam) 
och resten via gallan (en betydande del i form av glukuroniderade föreningar). Högst 1 % av den administrerade 
dosen utsöndras oförändrad via urinen. Den genomsnittliga eliminationshalveringstiden för tenoxikam är 72 
timmar (intervall 59 till 74 timmar). Den totala plasmaclearancen är 2 ml/min.

Linjäritet/icke-linjäritet:
Tenoxikams farmakokinetik är linjär i det undersökta dosintervallet 10 till 100 mg.

Egenskaper hos patienter

Nedsatt njurfunktion:
Studier på patienter med nedsatt njurfunktion tyder på att ingen dosjustering är nödvändig för att uppnå 
plasmakoncentrationer liknande de som ses hos friska försökspersoner.

Nedsatt lever:
Studier på patienter med nedsatt leverfunktion tyder på att ingen dosjustering är nödvändig för att uppnå 
plasmakoncentrationer liknande de som ses hos friska försökspersoner.

Geriatrisk population:
Studier på äldre tyder på att ingen dosjustering är nödvändig för att uppnå plasmakoncentrationer liknande de som ses 
hos friska försökspersoner. Den kinetiska profilen hos äldre observeras vara lik den hos friska försökspersoner.

Övrig:
Den kinetiska profilen hos patienter med reumatisk sjukdom har observerats likna friska försökspersoner.
På grund av den höga plasmaproteinbindningen av tenoxikam krävs försiktighet när plasmaalbuminnivåerna är 
markant reducerade (se avsnitt 4.4).

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Cancerframkallande egenskaper: Tenoxikam visade inga cancerogena effekter hos djur.

Mutagenicitet: Tenoxikam visade inga mutagena effekter på djur.

Nedsatt fertilitet:
Användning av tenoxikam, som med alla medel som är kända för att hämma cyklooxygenas/
prostaglandinsyntesen, kan försämra fertiliteten och rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida. 
Hos kvinnor som har svårt att bli gravida eller som genomgår utredning av infertilitet, bör avbrytande av 
tenoxikambehandling övervägas.

Teratogenicitet: Tenoxikam visade inga teratogena effekter hos djur.

6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Askorbinsyra
Dinatriumedetat
Mannitol
Natriumhydroxid
Trometamol
Saltsyra (för pH-justering)
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6.2 Inkompatibiliteter
TENOXICAM pulver för injektion ska inte användas tillsammans med infusioner på grund av risk för 
utfällning. I avsaknad av kompatibilitetsstudier får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet
24 månader. Produkten Tenoxicam Devatis ska användas omedelbart efter beredning.

6.4 Förvaringsförhållanden
Förvaras vid eller under 30°C skyddat från ljus.

6.5 Behållarens typ och beskaffenhet
Färglös 3 ml glasflaska, som innehåller 20 mg frystorkad massa.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och annan hantering
Allt oanvänt material ska kasseras enligt lokala avfallsföreskrifter.

7. MEDICINSCHEMA

Receptbelagd medicin

8. SPONSOR

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

9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

Datum för första auktorisation: 15.10.2020 
Datum för senaste förnyelse:
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