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التصلبيالفقرات التهاب

أو  )واليدالكتف متالزمة (المفصل حوائط التهاب الجراب ، التهاب األوتار ، التهاب مثل المفصل ، خارج االضطرابات

وااللتواءالسالالت الوركين ،

الجراحةبعد ما ألم -

اإلدارةوطريقة الجرعة 4.2

اإلعطاءومدة تواتر   /الجرعات
(األعراض على للسيطرة ضرورية ممكنة مدة ألقصر فعالة جرعة أقل باستخدام فيها المرغوب غير التأثيرات تقليل يمكن
.)4.4القسم انظر

اليوم.من الوقت نفس في مجم 20 من يومياً واحدة جرعة إعطاء يجب الجراحة ، بعد ما آالم باستثناء المؤشرات لجميع

أيام.5 لمدة يوميا ًمجم 40 هي بها الموصى الجرعة الجراحة: بعد ما أللم

في تدريجية زيادة وهناك العالج من مبكر وقت في  tenoxicamلـ العالجي التأثير يظهر المزمنة ، االضطرابات عالج في

تكرار من سيزيد هذا ألن ملغ 20 من أعلى يومية بجرعات ينُصح ال المزمنة ، االضطرابات في الوقت. بمرور االستجابة

ملحوظ.بشكل الفعالية زيادة دون فيها المرغوب غير التفاعالت وشدة

ملغ 10 بمقدار الفم طريق عن اليومية الجرعة تقليل تجربة يمكن األمد ، طويل عالج إلى يحتاجون الذين للمرضى بالنسبة

.)لألقراصتقديمي عرض استخدام يجب أي المنتج ، هذا باستخدام ذلك تحقيق يمكن ال (للصيانة

اإلعطاءطريقة
عن المحضر المحلول إعطاء يجب للحقن. المعقم الماء من مل 2 في القارورة في بالتجميد المجففة الطاقة إذابة يجب

أو  IVإعطاء طريق عن وحيدة بجرعة العالج يبدأ الحاجة ، عند الفور. على  )(IVالوريدي الحقن أو  )(IMالعضلي الحقن طريق

IM  ًيومينأو يوم لمدة يوميا

TITLE - TENOXICAM / MOBIFLEX MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

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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نيوزيلندابيانات صحيفة 1.3.1 الوحدة

المستقيم.أو الفم طريق عن تينوكسيكام عقار إعطاء واستمر

أن ينبغي ال األمطار هطول احتمال بسبب  ؛ IVأو  IMبلعة إعطاء أجل من للحقن بالتبريد المجفف المسحوق تطوير تم

التسريب.طريق عن تستخدم

الخاصينبالسكان تتعلق إضافية معلومات

الكلويالقصور
استخدام عند أنه المستحسن فمن ذلك ، ومع الكلوي. القصور مرضى على أيضاً أعاله المذكورة الجرعة توصيات تنطبق

عند الجرعة تقليل يجب بعناية. الكلى وظائف مراقبة يجب الكلوي ، القصور من يعانون الذين المرضى في تينوكسيكام

الحاد.الكلوي القصور من يعانون الذين المرضى في تستخدم أن ينبغي ال الكلوي. القصور مرضى

كبدياختالل
استخدام عند أنه المستحسن فمن ذلك ، ومع الكبدي. القصور مرضى على أيضاً أعاله المذكورة الجرعة توصيات تنطبق

يجب بعناية. الكبد وظائف مراقبة يجب الكبد ، وظائف في اختالل من يعانون الذين المرضى في تينوكسيكام عقار

.الشديدالكبدي القصور مرضى في يستخدم أن ينبغي ال الكبدي. القصور مرضى عند الجرعة تقليل

األطفالسكان
العمرية.الفئة هذه في تستخدم ال البيانات. كفاية عدم بسبب والمراهقين لألطفال الجرعات بشأن توصيات وضع يتم لم

المسنينالسكان
هؤالء يبدأ أن يجب قاتال.ً يكون قد الذي االنثقاب أو التقرح أو المعوي المعدي للنزيف متزايدة مخاطر لديهم السن كبار

مثبطات أو الميزوبروستول مثل (الوقائية العوامل مع المركب العالج يؤخذ أن ويجب متاحة جرعة بأقل العالج المرضى

إلى يحتاجون الذين للمرضى وكذلك المتزامن الساليسيالت يستخدمون الذين المرضى لهؤالء االعتبار في  )البروتونمضخة

.)4.4القسم انظر (الهضمي الجهاز مخاطر تزيد أن المحتمل من أخرى أدوية أو الساليسيالت من مصاحبة منخفضة جرعة

االستعمالموانع 4.3
في: Devatis Tenoxicamيستعمل ال

أو  Devatis Tenoxicamمن تركيبة في السواغات من أي أو للتينوكسيكام المعروف الحساسية فرط من يعانون الذين المرضى-

.)الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير لاللتهابات المضادة األدوية من غيره
األدوية من غيرها أو الساليسيالت بسبب األرتكاريا أو الوعائية والوذمة األنف والتهاب الربو أعراض سابقاً أظهروا الذين المرضى

.)الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (الستيرويدية غير لاللتهابات المضادة
غير االلتهاب بمضادات سابق بعالج المرتبط الهضمي الجهاز انثقاب أو نزيف من تاريخ لديهم أو نشط تاريخ لديهم الذين المرضى

.)4.4القسم انظر (الستيروئيدية
النزيف أو التقرح من أكثر أو مميزتان نوبتان (سابق تاريخ أو نشط نزيف أو هضمية قرحة من يعانون الذين المرضى

.)4.4القسم انظر ( )المؤكد
األخرى.الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات مع الحال هو كما النزف ، أهبة

والفشل الكلوي والفشل الحاد القلب قصور من يعانون الذين المرضى في األخرى ، الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات مع الحال هو كما

)4.6القسم انظر (الحمل من األخيرة الثالثة األشهر الكبدي.

-

-

-

-

-

-

لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات 4.4
الكبد.في وظيفي اختالل من يعانون الذين المرضى في نسبياً  Devatis Tenoxicamاستخدام يمُنع

االنتقائية.2 أوكسيجيناز سيكلو مثبطات ذلك في بما المصاحبة ، الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات مع تينوكسيكام استخدام تجنب يجب

يجب ملحوظ ، بشكل البالزما في األلبومين تركيزات تنخفض عندما العالي ، البالزما ببروتين تينوكسيكام ارتباط بسبب

واالحتياطات.الحذر توخي

انظر (األعراض على للسيطرة ضرورية مدة ألقصر فعالة جرعة أقل باستخدام فيها المرغوب غير التأثيرات تقليل يمكن

.)واالنثقابوالتقرح المعوي ، المعدي والنزيف 4.2 ، القسم

والدماغيةالدموية واألوعية القلب آثار

للغاية سري إصدار -  :الملكية V04-NZ  /2021أغسطس

LIMITED DEVATIS
11/2صفحة



مجم20 للحقن ، ديفاتيس تينوكسيكام مسحوق

نيوزيلندابيانات صحيفة 1.3.1 الوحدة

إلى الخفيف االحتقاني القلب قصور أو   /والدم ضغط ارتفاع من تاريخ لديهم الذين للمرضى مطلوبة المناسبة المراقبة

تشير الستيروئيدية. غير االلتهاب بمضادات العالج مع باالقتران والوذمة السوائل احتباس عن اإلبالغ تم حيث المتوسط

غير االلتهاب مضادات وبعض االنتقائية  2COX-مثبطات استخدام أن إلى الوبائية والبيانات السريرية التجارب

بما الشريانية ، الجلطات حدوث خطر زيادة مع يترافق قد  )األمدطويل والعالج العالية الجرعات عند خاصة (الستيروئيدية

من يعانون الذين المرضى االستخدام. مدة أو الجرعة مع تزداد قد والتي الدماغية ، والسكتة القلب عضلة احتشاء ذلك في

أكبر.خطر في أيضاً يكونون قد الوعائية القلبية الخطر عوامل أو الدموية واألوعية القلب أمراض

وأمراض اإلقفارية ، القلب وأمراض االحتقاني ، القلب وفشل المنضبط ، غير الدم ضغط ارتفاع من يعانون الذين المرضى

بعد  Devatis Tenoxicamباستخدام فقط يعالجوا أن يجب الدماغية الدموية األوعية أمراض أو   /والطرفية ، الشرايين

خطر عوامل من يعانون الذين للمرضى األمد طويل العالج في الشروع قبل المماثلة االعتبارات أخذ يجب متأنية. دراسة

.)التدخينالسكري ، داء الدم ، شحميات فرط الدم ، ضغط ارتفاع مثل (الدموية واألوعية القلب بأمراض اإلصابة

الستيروئيدية ، غير االلتهاب مضادات يتناولون الذين المرضى في ضار وعائي قلبي لحدث المحتملة المخاطر لتقليل

(ممكنة مدة ألقصر فعالة جرعة أقل استخدام يجب الوعائية ، القلبية الخطر عوامل من يعانون الذين أولئك في خاصة
.)4.2القسم انظر

يتناولون الذين المرضى يعاني وقد مسبقاً الموجود الدم ضغط ارتفاع تفاقم أو الجديد الدم ضغط ارتفاع ظهور إلى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات تؤدي قد

الدم.ضغط الرتفاع المضادة االستجابة ضعف من الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات مع الدم ضغط ارتفاع مضادات

الدم ضغط مراقبة يجب الدم. ضغط بارتفاع المصابين للمرضى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات وصف عند بالحذر ينصح

ذلك.بعد منتظمة فترات وعلى الستيروئيدية غير االلتهاب بمضادات العالج بدء أثناء كثب عن

عند بالحذر ينصح لذلك ، الستيروئيدية. غير االلتهاب مضادات يتناولون الذين المرضى بعض في والوذمة السوائل احتباس لوحظ

القلب.قصور أو السوائل احتباس من يعانون الذين المرضى

القلبية الجلطات ألحداث المتزايد المحتمل الخطر من يخفف لألسبرين المتزامن االستخدام أن إلى يشير ثابت دليل يوجد ال

الستيروئيدية.غير االلتهاب مضادات باستخدام المرتبطة الخطيرة الوعائية

معوي:معدي وانثقاب وتقرح نزيف
غير االلتهاب مضادات جميع مع قاتال ً، يكون أن يمكن والذي االنثقاب ، أو التقرح أو الهضمي الجهاز نزيف عن اإلبالغ تم

ألحداث سابق تاريخ أو تحذيرية أعراض بدون أو مع العالج ، أثناء وقت أي في  Devatis Tenoxicamذلك في بما الستيروئيدية

الهضمية بالقرحة اإلصابة لخطر المعرضين غير المرضى من فرعية مجموعة أي الدراسات تحدد لم الخطيرة. الهضمي الجهاز

والنزيف.

في الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات عن الناجم االنثقاب أو الجسيم والنزيف العلوي الهضمي الجهاز قرحة تحدث

هذه تستمر واحد. عام لمدة المعالجين المرضى من 2-4٪ حوالي وفي أشهر 3-6 لمدة المعالجين المرضى من 1٪ حوالي

مسار خالل ما وقت في الهضمي الجهاز في خطير حدث حدوث احتمالية من يزيد مما أطول ، استخدام مدة مع االتجاهات

المخاطر.من يخلو ال األمد قصير العالج حتى ذلك ، ومع العالج.

لخطر عرضة أكثر يكونون قد والذين الهضمي الجهاز ألحداث الخطر عوامل من يعانون الذين المرضى عند بالحذر ينصح

الخطيرة ، المعوية المعدية األحداث من تاريخ لديهم والذين السن ، كبار مثل خطيرة معوية معدية بأحداث اإلصابة

الكحول.وإدمان والتدخين

المعدي النزيف وخاصة الستيروئيدية ، غير االلتهاب لمضادات السلبية الفعل ردود من متزايد تواتر لديهم السن كبار

غيرهم. مثل النزيف أو التقرح يتحملون بالوهن المصابين المرضى أن يبدو ال قاتلة. تكون قد والتي واالنثقاب ، المعوي

أو   /والسن كبار في الستيروئيدية غير االلتهاب بمضادات المرتبطة المميتة المعوية المعدية األحداث معظم حدثت

غير االلتهاب مضادات جرعات زيادة مع أعلى انثقاب أو تقرح أو معوي معدي نزيف حدوث خطر يكون المنهكين. المرضى

 )4.3القسم انظر (انثقاب أو نزيف مع معقدة كانت إذا خاصة القرحة ، من تاريخ لديهم الذين المرضى في الستيروئيدية ،
السن.كبار وفي

العوامل مع المركب العالج يؤخذ أن ويجب متاحة جرعة بأقل العالج الخطر عوامل من يعانون الذين المرضى يبدأ أن يجب

الساليسيالت يستخدمون الذين المرضى لهؤالء االعتبار في  )البروتونمضخة مثبطات أو الميزوبروستول مثل (الوقائية

أخرىأدوية أو الساليسيالت من مصاحبة منخفضة جرعة إلى يحتاجون الذين للمرضى وكذلك المتزامن
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.)4.5والقسم أدناه انظر (الهضمي الجهاز مخاطر من يزيد أن المحتمل من

التهاب (األمعاء التهاب مرض من تاريخ لديهم الذين للمرضى بحذر الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات إعطاء يجب

المعوي ، المعدي التسمم من تاريخ لديهم الذين المرضى على يجب تتفاقم. قد حالتهم ألن  )كرونداء التقرحي ؛ القولون

المراحل في خاصة  )المعويالمعدي النزيف خاصة (البطن في عادية غير أعراض أي عن اإلبالغ السن ، كبار عند خاصة

الفور. على  Devatis Tenoxicamسحب يجب معوي ، معدي نزيف أو هضمي تقرح حدوث حالة في العالج. من األولى

الخطيرة.المعوية المعدية السمية وأعراض عالمات من المرضى تحذير األطباء على يجب

مثل النزيف ، أو التقرح خطر من تزيد أن يمكن التي المصاحبة األدوية يتلقون الذين المرضى عند بالحذر ينصح

أو االنتقائية السيروتونين امتصاص ومثبطات الوارفارين ، مثل التخثر ومضادات الفم ، طريق عن الكورتيكوستيرويدات

.)4.5القسم انظر (الساليسيالت مثل للصفيحات المضادة العوامل

الجلدتفاعالت
ستيفنز ومتالزمة  )(TENالسمي البشرة وانحالل التقشري ، الجلد التهاب مثل للحياة مهددة جلدية تفاعالت عن اإلبالغ تم

ذات الخطيرة الضائرة اآلثار هذه تينوكسيكام. مع إنذار ، سابق دون وتحدث قاتلة تكون أن يمكن والتي  ، )(SJSجونسون

االستخدام.مدة أو الجرعة عن ومستقلة خاصة طبيعة

أو  SJSلحدوث خطر أعلى كثب. عن الجلد تفاعالت ومراقبة الخطيرة الجلد تفاعالت وأعراض بعالمات المرضى إخطار يجب

TEN  العالج.من األولى األسابيع خالل هو

 ، )المخاطيةاآلفات من بثور ظهور مع غالباً التدريجي الجلدي الطفح مثل ( TENأو  SJSلـ عالمات أو أعراض وجود حالة في

أي عن الفوري والتوقف المبكر التشخيص من  TENو  SJSإلدارة النتائج أفضل تأتي . Devatis Tenoxicamإيقاف يجب

أفضل.بتشخيص مرتبط المبكر االنسحاب به. مشتبه دواء

في المريض هذا في  tenoxicamتشغيل إعادة يجب فال  ، tenoxicamباستخدام  TENأو  SJSطور قد المريض كان إذا

وقت.أي

دمويةتأثيرات
عوامل على كبير تأثير ديفاتيس لتينوكسيكام يوجد ال اإلرقاء. على يؤثر وقد الدموية الصفائح تراكم  Tenoxicamيمنع

المنشط.الثرومبوبالستين ووقت البروثرومبين ووقت التخثر ووقت الدم تخثر

إعطاء عند بعناية اإلرقاء مع يتعارض عالجاً يتلقون الذين أو التخثر اضطرابات من يعانون الذين المرضى مالحظة يجب

Devatis Tenoxicam.

بصريةتأثيرات
وبالتالي . Devatis Tenoxicamذلك في بما الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات مع للعين سلبية نتائج عن اإلبالغ تم

بصرية.اضطرابات من يعانون الذين للمرضى للعين تقييم بإجراء يوصى

للحرارةخافضة تأثيرات

للعدوى.المعتادة العالمات  Devatis Tenoxicamيخفي قد لاللتهابات ، المضادة األخرى لألدوية بالنسبة معروف هو كما

الكلويالقصور
على فيه مرغوب غير تأثير لها يكون قد وبالتالي الكلوي البروستاغالندين تخليق الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات تمنع

على خاص بشكل التركيز مع مناسب بشكل المريض مراقبة الضروري من والماء. الملح توازن وعلى الكلوية الدم ديناميكا

تاريخ لديهم الذين المرضى في  )ذلكإلى وما الوزن ، وزيادة الوذمة ، وتطور والكرياتينين ،  ، (BUNوالكلى القلب وظائف

حجم ونقص القلب قصور واالحتقاني. الكبدي ، والتليف السكري ، مرضى عند الكلى وظائف واختالل الكلى ، أمراض من

المجموعة هذه والكورتيكوستيرويدات. البول ومدرات للكلى سامة تكون أن يحتمل بأدوية عالج من ذلك يصاحب وما الدم

بشكل الدم فقدان احتمال بسبب الكبرى الجراحة من وبعدها الجراحة قبل ما مرحلتي في خاص لخطر معرضة المرضى من

التعافي.وفترات الجراحة بعد ما فترة في دقيقة مراقبة تتطلب فهي لذلك خطير.
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بشكل البالزما في األلبومين مستويات انخفاض عند الحذر توخي يجب العالي ، البالزما ببروتين تينوكسيكام ارتباط بسبب

ملحوظ.

األخرىالتفاعل وأشكال األخرى الطبية المنتجات مع التفاعل 4.5

وساليسيالتساليسيالت أسيتيل

من وتقلل تينوكسيكام ذلك في بما الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات توزيع وحجم تخليص من الساليسيالت تزيد

ينصح ال البروتين. ربط مواقع من إزاحتها طريق عن الدنيا المستقرة الحالة ذات البالزما في التينوكسيكام تركيزات متوسط

غير التفاعالت مخاطر زيادة بسبب األخرى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات أو الساليسيالت مع المتزامن بالعالج

فيها.المرغوب

االنتقائيةالسيروتونين امتصاص ومثبطات الدموية للصفائح المضادة العوامل

غير االلتهاب مضادات مع  )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص ومثبطات الدموية للصفائح المضادة للعوامل المتزامن االستخدام يزيد

)4.4القسم انظر (الهضمي الجهاز في نزيف حدوث خطر من الستيروئيدية

ميثوتريكسات

الكلوي األنبوبي اإلفراز بانخفاض والميثوتريكسات الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات لبعض المشترك االستخدام ارتبط

توخي يجب لذلك ، للميثوتريكسات. الشديدة والسمية الميثوتريكسات ، من األعلى البالزما وتركيزات للميثوتريكسات ،

الميثوتريكسات.مع بالتزامن  Devatis Tenoxicamإعطاء عند الحذر

الليثيوم

البالزما مستويات زيادة إلى المصاحب تناولها يؤدي فقد لليثيوم ، الكلوية التصفية من يقلل قد  tenoxicamألن نظراً

كثب.عن البالزما في الليثيوم مستويات مراقبة يجب الليثيوم. وسمية

المرتفعالدم ضغط ومضادات البول مدرات

مدرات مع بالتزامن تينوكسيكام تدار أن ينبغي ال عام ، بشكل الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات مع الحال هو كما

بوتاسيوم فرط يسبب قد مما المركبات ، من الفئتين هاتين بين معروف تفاعل هناك البوتاسيوم. على تحافظ التي البول

الكلوي.والفشل الدم

الدم ضغط خفض تأثير من يخفف تينوكسيكام لكن وفوروسيميد ، تينوكسيكام بين سريرياً مهم تفاعل أي يالحظ لم

تينوكسيكام عقار يخفف قد األخرى ، الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات من معروف هو كما لهيدروكلوروثيازيد.

لألنجيوتنسين.المحول اإلنزيم ومثبطات األدرينالية ألفا لحاصرات للضغط الخافضة التأثيرات

عن اإلبالغ يتم لم السريرية ، التجارب خالل أتينولول. مع تينوكسيكام إعطاء تم عندما سريرياً صلة ذي تفاعل هناك يكن لم

لمنتجات المتزامنة الجرعات أن يبدو وبالتالي الديجيتال. منتجات مع متزامن بشكل عولجوا الذين للمرضى تفاعل أي

Devatis Tenoxicam  وdigitalis  الكبيرة.المخاطر من خالية

المستقبالتحاصرات - H.2و الحموضة مضادات

بها.الموصى بالجرعات السيميتيدين مع المتزامنة الحموضة مضادات مع سريرياً صلة ذي تفاعل على العثور يتم لم

بروبنيسيد

تحديد يتم لم البالزما. في تينوكسيكام تركيز زيادة إلى والتينوكسيكام بالبروبينسيد للعالج المشترك التناول يؤدي قد

المالحظة.لهذه السريرية األهمية

التخثرمضادات

الجزيئي الوزن منخفض الهيبارين مع المتزامن والفينبروكومون الوارفارين مع سريرياً صلة ذي تفاعل على العثور يتم لم

بمراقبة يوصى األخرى ، الستيروئيدية غير االلتهاب لمضادات بالنسبة الحال هو كما ذلك ، ومع بها. الموصى بالجرعات

التخثر.لمضادات متزامن بشكل المرضى تلقي عند دقيقة

الفمطريق عن السكر مضادات

بواسطة بالمثل وتولبوتاميد جليبنكالميد جليبورنورايد ، الفم طريق عن السكر لمرض المضادة لألدوية السريري التأثير تعديل يتم لم

المرضى تلقي عند دقيقة بمراقبة يوصى األخرى ، الستيروئيدية غير االلتهاب لمضادات بالنسبة الحال هو كما ذلك ، ومع تينوكسيكام.

الفم.طريق عن السكر لمرض المضادة األدوية الوقت نفس في
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كوليستيرامين

تينوكسيكام.عقار من النصف عمر من ويقلل التصفية من كوليستيرامين يزيد قد

ديكستروميتورفان

األحادية.بالمعالجة مقارنة المسكن التأثير زيادة إلى  dextromethorphanو  tenoxicamلـ المتزامن التناول يؤدي قد

سيكلوسبورين

الكلوية.السمية خطر زيادة

كحول

يزيد تينوكسيكام مع للكحول المتزامن االستخدام جولكن والكحول تينوكسيكام بين كبير ديناميكي دوائي تفاعل يوجد ال

المعدة.في المخاطي الغشاء تلف من

والرضاعةوالحمل الخصوبة 4.6

عامةمبادئ
D )3.trimester( /  Cالحملفئة

الحملمنع وسائل   /اإلنجابسن في النساء
كما تينوكسيكام ، استخدام يؤدي قد . )الحملمنع (النسل تحديد على تينوكسيكام عقار تأثيرات بخصوص بيانات توجد ال

وال الخصوبة إضعاف إلى البروستاجالندين ،   /الحلقيةاألكسدة انزيمات تخليق بتثبيط معروف عامل أي مع الحال هو

منخفضة الجرعة إبقاء فيجب الحمل ، تحاول امرأة قبل من استخدامه تم إذا الحمل. يحاولن الالئي النساء عند به ينصح

اإلمكان.قدر قصيرة العالج ومدة

حمل
من المستمدة البيانات تشير الجنين.   /الجنيننمو أو   /والحمل على سلباً البروستاجالندين تخليق تثبيط يؤثر قد

البروستاجالندين تخليق مثبط استخدام بعد المعدة وانشقاق القلبي والتشوه اإلجهاض مخاطر زيادة إلى الوبائية الدراسات

أن يعُتقد 1.5٪. من يقرب ما إلى 1٪ من أقل من الوعائي القلبي للتشوه المطلق الخطر زيادة تمت الحمل. بداية في

الفقد زيادة إلى يؤدي البروستاجالندين تخليق مثبط إعطاء أن تبين الحيوانات ، في العالج. ومدة الجرعة مع يزداد الخطر

القلب ذلك في بما المختلفة ، التشوهات حاالت زيادة عن اإلبالغ تم ذلك ، إلى باإلضافة الجنين. وموت الزرع وبعد قبل

األشهر خالل العضوي. التولد فترة خالل البروستاجالندين تخليق مثبط إعطاؤها تم التي الحيوانات في الدموية ، واألوعية

تم إذا واضح. بشكل ضرورياً ذلك يكن لم ما  Devatis Tenoxicamإعطاء ينبغي ال الحمل ، من والثانية األولى الثالثة

يجب الحمل ، من والثانية األولى الثالثة األشهر خالل أو الحمل ، تحاول امرأة قبل من  Devatis Tenoxicamاستخدام

اإلمكان.قدر قصيرة العالج ومدة منخفضة الجرعة إبقاء

إلى:الجنين البروستاجالندين تخليق مثبطات جميع تعرض قد الحمل ، من األخيرة الثالثة األشهر خالل

-

-

الكلى ، وظائف اختالل  )الرئويالدم ضغط وارتفاع الشريانية للقناة المبكر اإلغالق مع (الرئوية القلبية السمية

السلماء قلة مع كلوي فشل إلى يتطور قد والذي

الحمل:نهاية في والوليد األم وعلى

جداً.المنخفضة الجرعات عند حتى يحدث قد الذي للتجمع مضاد تأثير وهو النزف ، زمن إطالة احتمال-

المخاض.إطالة أو تأخر إلى تؤدي التي الرحم تقلصات تثبيط -

الحمل.من األخيرة الثالثة األشهر خالل بطالن هو  Devatis Tenoxicamفإن وبالتالي ،

الطبيعيةالرضاعة

 )الجرعةمن ٪ 0.3 من أقل متوسطة قيمة (جداً صغيرة كمية فإن واحدة ، جرعة إعطاء من المستخلصة النتائج على بناء ً
.)5.2القسم انظر (الثدي حليب في تمر تينوكسيكام من

تينوكسيكام. عقار يتناولن ألمهات طبيعية رضاعة يرضعون الذين الرضع عند عكسية تفاعالت حدوث على دليل يوجد ال

الدواء.وقف أو األطفال فطام يجب ذلك ، ومع
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خصوبة
  /الحلقيةاألكسدة انزيمات تخليق بتثبيط معروف عامل أي مع الحال هو كما تينوكسيكام ، استخدام يؤدي قد

الحمل.يحاولن الالئي النساء عند به ينصح وال الخصوبة إضعاف إلى البروستاجالندين ،

عالج عن التوقف في النظر ينبغي الخصوبة ، لفحص يخضعن اللواتي أو الحمل في صعوبات من يعانين اللواتي النساء في

.)5.3القسم انظر (تينوكسيكام

اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات 4.7

أو النعاس أو الدوار مثل اآلالت ، استخدام أو القيادة على تؤثر قد سلبية أحداث من يعانون الذين المرضى على يجب

اآلالت.استخدام أو السيارة قيادة عن االمتناع البصرية ، االضطرابات

فيهاالمرغوب غير اآلثار 4.8

الجرعة في التحمل جيد تينوكسيكام عقار أن ثبت المرضى ، من كبيرة أعداداً شملت التي السريرية التجارب على بناء ً

كان المرضى ، من صغيرة نسبة في وعابرة. خفيفة عنها اإلبالغ تم التي فيها المرغوب غير اآلثار تكون ما عادة بها. الموصى

فيها.المرغوب غير اآلثار بسبب العالج وقف الضروري من

جيدة.تينوكسيكام من بالحقن لإلدارة المحلي التسامح على العثور تم

تحدث قد معوية. معدية طبيعة ذات هي الستيروئيدية غير االلتهاب بمضادات المرتبطة شيوعاً األكثر الضائرة األحداث

اإلبالغ تم . )4.4القسم انظر (السن كبار عند خاصة األحيان ، بعض في قاتلة معوي ، معدي نزيف أو انثقاب هضمية ، قرح

الفم والتهاب الدموي والتقيؤ والبكتيريا البطن وآالم الهضم وعسر واإلمساك البطن وانتفاخ واإلسهال والقيء الغثيان عن

كثير في الستيروئيدية. غير االلتهاب مضادات تناول بعد  )4.4القسم انظر (كرون ومرض القولون التهاب وتفاقم التقرحي

المعدة.التهاب لوحظ األحيان ، من

تينوكسيكام:استخدام بسبب فيها المرغوب غير للتأثيرات التالية والترددات المصطلحات تستخدم

 )1000/1<1 ، /10000≥(نادر  ، )100/1<1 ، /1000≥(شائع غير  ، )10/1<1 ، /100≥(مشترك  )10/1≥(جدا شائع
.)المتاحةالبيانات من تقديره يمكن ال (معروف غير  ، )10000/1(<جداً نادر

الليمفاويوالجهاز الدم اضطرابات
الصفيحات.قلة البيض ، الكريات قلة المحببات ، ندرة الدم ، فقر : معروفغير

المناعيالجهاز اضطرابات
وعائية.وذمة المفرطة ، الحساسية الربو ، التنفس ، ضيق مثل الحساسية فرط تفاعالت : معروفغير

 والتغذيةالغذائي التمثيل اضطرابات

الشهيةقلة : مألوفغير

نفسيةاضطرابات
النومإختالل : مألوفغير

هلوسةمشوشة ، حالة : معروفغير

: مشترك العصبيالجهاز اضطرابات

نعاستنمل ، : معروفغير  صداعدوار ،

العيناضطرابات

.)الرؤيةوتشوش البصر ضعف مثل (بصرية اضطرابات : معروفغير

غير  والمتاهةاألذن اضطرابات

دوار: مألوف

القلباضطرابات
غير  الخفقان: مألوفغير

القلبفشل : معروف
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الدمويةاألوعية اضطرابات

الدموية.األوعية التهاب : معروفغير

مثبطات (االنتقائية 2 الحلقية األكسدة انزيمات مثبطات استخدام أن إلى الوبائية والبيانات السريرية التجارب تشير

COX2(  الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات وبعض) مع يترافق قد  )األمدطويل والعالج العالية الجرعات عند خاصة

 .)الدماغيةالسكتة أو القلب عضلة احتشاء مثل (الشريانية الجلطة حدوث خطر في طفيفة زيادة

كافية بيانات توجد ال أنه إال القلب ، عضلة احتشاء مثل التخثر أحداث من يزيد أنه يظهر لم تينوكسيكام أن من الرغم على

تينوكسيكام.باستخدام الخطر هذا مثل الستبعاد

الهضميالجهاز اضطرابات
غثيانهضم ، عسر بطني ، شرسوفي ، معدي ، ألم : مشترك

اإلسهال ، اإلمساك ، الهضمي ، الجهاز قرحة  ، )والملينةالدموي القيء ذلك في بما (الهضمي الجهاز نزيف : مألوفغير

الفم.جفاف المعدة ، التهاب الفم ، تقرحات القيء ،

البنكرياسالتهاب : جدانادر

البطنانتفاخ كرون ، وداء القولون التهاب تفاقم معوي ، معدي انثقاب : معروفغير

: مألوفغير  الصفراويةالكبدية االضطرابات

التهاب : معروفغير  الكبديةاالنزيمات زيادة

الكبد

حكة ، : مألوفغير  الجلدتحت واألنسجة الجلد اضطرابات

شرى.جلدي ، طفح جلدي ، طفح حمامي ،

: معروفغير  .)ليلمتالزمة (السمي النخري البشرة انحالل جونسون ، ستيفنز متالزمة : جدانادر

للضوء.حساسية تفاعالت

زيادة : مألوفغير  البوليةوالمسالك الكلى اضطرابات

الكرياتينينأو الدم في اليوريا نسبة

معروفغير  والثديالتناسلي الجهاز اضطرابات

النساءعند العقم :

  /الحلقيةاألكسدة إنزيمات تخليق تثبط بأنها معروفة عوامل مع النساء عند العقم من منعزلة حاالت عن اإلبالغ تم

التينوكسيكام.ذلك في بما البروستاجالندين

: مألوفغير  اإلدارةالموقع وظروف العامة االضطرابات

وذمةتعب ،

بهاالمشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ

لتوازن المستمرة بالمراقبة يسمح الدواء. من إذن على الحصول بعد بها المشتبه السلبية الفعل ردود عن اإلبالغ المهم من

/بهامشتبه سلبية فعل ردود أي عن اإلبالغ الصحية الرعاية في المتخصصين من يطُلب للدواء. المخاطر   /الفوائد
reporting/https://nzphvc.otago.ac.nz .

زائدةجرعة 4.9

أعراض

اضطرابات سوى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات من زائدة جرعة تسبب أعراض. عليهم تظهر ال الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات من زائدة جرعة من يعانون الذين المرضى عام ، بشكل

الهضمي.الجهاز أو المركزي العصبي الجهاز في طفيفة

الكلوي ، والفشل والغيبوبة النوبات ، تشمل وهي كبيرة ؛ كميات تناول بعد خطورة أكثر سمية عن متفرقة تقارير وردت

االستقالبي.والحماض الدم تجلط ونقص كبدي وظيفي اختالل عن اإلبالغ تم كما التنفسي. والجهاز القلب وتوقف

معاملةاو عالج

ومضادات الدواء ، تناول عن التوقف إلى اإلشارة ويمكن المناسب ، الداعم العالج إلى يشار الزائدة ، الجرعة حالة في

غير االلتهاب مضادات يزيل ال الكلى غسيل معروف. محدد ترياق يوجد ال البروتون. مضخة ومثبطات الحموضة

الدم.مجرى من كبير بشكل الستيروئيدية

0800(الوطني السموم معلومات بمركز االتصال يرجى الزائدة ، الجرعة إدارة حول النصائح من لمزيد
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.)0800764766 أو السم

مع كمشكلة الترفيهي والتعاطي واإلدمان المخدرات على االعتماد عن اإلبالغ يتم لم عليها:واالعتماد المخدرات تعاطي

المركب.هذا

الصيدالنيةالخصائص 5.

الدوائيةالديناميكية الخصائص 5.1
ATCكود  ومسكن.لاللتهابات ومضاد للروماتيزم مضاد عامل : الدوائيالعالج مجموعة

M01AC02: 

مع  )(NSAIDستيرويدي غير لاللتهابات مضاد عقار هو  ، tenoxicam ، Devatis Tenoxicamفي النشط العنصر

 Tenoxicamيمنع الدموية. الصفائح تراكم يمنع أنه كما للروماتيزم ومضادة ومسكنات لاللتهابات مضادة خصائص

المختبرفي وكالهما ، )2COX-(2 و  )1COX-(1 الحلقية األكسدة إنزيمات تثبيط طريق عن للبروستاغالندين الحيوي التخليق

المختبرفي  .)الفئرانفي األراكيدونيك حمض يسببها التي السمية حماية (الحيالجسم في و )المنويةاألغنام حويصالت (

و  1COX-يثبط  tenoxicamأن البشرية  7COS-خاليا من المحضرة الحلقية األكسدة إنزيمات إنزيمات في التحقيق أظهر

isoenzymes -2COX  ً1-نسبة أن أي القدر ، بنفس تقريباCOX/  -2COX  1.34.تساوي

في النشط لألكسجين زبال بمثابة يكون قد تينوكسيكام أن إلى البيضاء الدم كريات بيروكسيديز اختبارات تشير المختبرفي

االلتهاب.موقع

الغضروف.انهيار تحفز التي  )وكوالجينازسترومليسين (البشرية المعدنية للبروتينات مثبط المختبرفي قويتينوكسيكام

.NOمسارات في تغيير إلى تشير التي النتريت مستويات تقليل في تتمثل للعمل محتملة أخرى آلية هناك

االضطرابات عالج في  Devatis Tenoxicamلـ العالجية الفائدة جزئياً ، األقل على الدوائية ، التأثيرات هذه تشرح

الهيكلي.العضلي الجهاز في المؤلمة والتنكسية االلتهابية

الدواءحركية خواص 5.2

العامةالخصائص
استيعاب:

عند العضلي الحقن مستويات بعد الفم. طريق عن اإلعطاء بين فرق يوجد وال العضلي اإلعطاء بعد البيولوجي التوافر اكتمل

الجرعة.من دقيقة 15 بعد مبكر وقت في إليها الوصول يتم حد أقصى إلى المحققة التركيزات من أعلى أو ٪90

10-15 غضون في المستقرة الحالة ظروف إلى الوصول يتم يومياً ، واحدة مرة مجم 20 من به الموصى الجرعات نظام مع

فموية بجرعات تينوكسيكام إعطاء يتم عندما لتر   /مجم11 هو ثابتة حالة في التركيز متوسط   متوقع. غير تراكم دون يوماً

سنوات.4 إلى تصل لمدة العالج عند حتى يتغير ال وهذا يومياً واحدة مرة مجم 20

يتم التي تلك من أضعاف بستة أعلى المستقرة الحالة في البالزما تركيزات فإن الواحدة ، للجرعة الحركية الحركة من متوقع هو كما

واحدة.جرعة بعد إليها الوصول

توزيع:

عمليات بسبب ساعتين أول خالل بسرعة للدواء البالزما مستويات تنخفض الوريد ، في تينوكسيكام مجم 20 إعطاء بعد

لتر.10-12 هو االستقرار حالة في التوزيع حجم متوسط   التوزيع.

تركيزات إلى الوصول يتم جيداً. الزليلي السائل  Tenoxicamيخترق باأللبومين. يرتبط الدم في الدواء من 99٪ من أكثر

البالزما.عن متأخر وقت في الذروة

 )الجرعةمن ٪ 0.3 من أقل القيمة متوسط   (جداً صغيرة كمية فإن واحدة ، جرعة إعطاء من المستخلصة النتائج على بناء ً
.)4.6القسم انظر (الثدي حليب في تمر تينوكسيكام من

الغذائي:التمثيل

دوائيا.ًنشطة غير مستقلبات إلى تقريباً كامل حيوي تحول بعد الكبد طريق عن  Tenoxicamيفُرز
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إزالة:

 )نشطغير توكسيكام هيدروكسي 5-شكل على رئيسي بشكل (البول في المعطاة الجرعة ثلثي إلى يصل ما إفراز يتم
دون المعطاة الجرعة من 1٪ من أكثر إخراج يتم ال . )غلوكورونيدمركبات شكل في كبير جزء (الصفراء طريق عن والباقي

إجمالي . )ساعة74 إلى 59 من (ساعة 72 هو تينوكسيكام من للتخلص النصف عمر متوسط   البول. طريق عن تغيير

دقيقة.  /مل2 البالزما تصفية

الالخطية:  /الخطية

مجم.100 إلى 10 من المدروسة الجرعة نطاق في خطية تينوكسيكام لعقار الدوائية الحرائك تعتبر

المرضىفي الخصائص

الكلوي:القصور

البالزما في تركيزات لتحقيق الجرعة تعديل ضرورة عدم إلى الكلوي القصور مرضى على أجريت التي الدراسات تشير

األصحاء.األشخاص في تظهر التي لتلك مماثلة

الكبد:ضعف

مماثلة البالزما في تركيزات لتحقيق الجرعة تعديل ضرورة عدم إلى الكبد ضعف مرضى على أجريت التي الدراسات تشير

األصحاء.األشخاص في تظهر التي لتلك

المسنين:السكان

التي لتلك مماثلة البالزما في تركيزات لتحقيق الجرعة تعديل يلزم ال أنه إلى السن كبار على أجريت التي الدراسات تشير

الصحية.للمواضيع مشابه أنه على السن كبار لدى الحركي المظهر لوحظ األصحاء. األشخاص في تظهر

آخر:

األصحاء.لألشخاص مشابه أنه على الروماتيزم بأمراض المصابين للمرضى الحركي المظهر لوحظ

بشكل البالزما في األلبومين مستويات انخفاض عند الحذر توخي يجب العالي ، البالزما ببروتين تينوكسيكام ارتباط بسبب

.)4.4القسم انظر (ملحوظ

السريريةقبل السالمة بيانات 5.3

الحيوانات.في مسرطنة آثار أي  Tenoxicamيظهر لم  السرطنة:

الحيوانات.في مطفرة آثار أي  Tenoxicamيظهر لم  الطفرات:

الخصوبة:ضعف

  /الحلقيةاألكسدة انزيمات تخليق بتثبيط معروف عامل أي مع الحال هو كما تينوكسيكام ، استخدام يؤدي قد

صعوبة يجدن اللواتي النساء في الحمل. يحاولن الالئي النساء عند به ينصح وال الخصوبة إضعاف إلى البروستاجالندين ،

تينوكسيكام.عالج سحب في النظر ينبغي العقم ، لفحص يخضعن أو الحمل في

الحيوانات.في ماسخة آثار أي  Tenoxicamيظهر لم  الخلقية:التشوهات

الصيدالنيةالخصائص 6.

السواغاتقائمة 6.1
االسكوربيكحمض

الصوديومثنائي إديتات

مانيتول

الصوديومهيدروكسيد

تروميتامول

)الهيدروجينياألس لتعديل (الهيدروكلوريك حمض
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التوافقعدم 6.2
حالة في األمطار. هطول خطر بسبب الحقن مع  Injection for Powder TENOXICAMاستخدام ينبغي ال

أخرى.أدوية مع الدواء هذا خلط عدم يجب التوافق ، دراسات وجود عدم

االفتراضيالعمر 6.3

التركيب.إعادة فور  Devatis Tenoxicamمنتج استخدام يجب شهرا. 24

التخزينشروط 6.4
الضوء.عن بعيدا ًمئوية درجة 30 من أقل أو عند يحفظ

وطبيعتهاالحاوية نوع 6.5
بالتجميد.مجففة كتلة ملغ 20 على تحتوي مل ، 3 اللون عديمة زجاجية قنينة

األخرىوالمناولة للتخلص خاصة احتياطات 6.6
المحلية.التخلص للوائح وفقاً مستخدمة غير مواد أي من التخلص يجب

األدويةجدول 7.

دواءوصفة

الراعي8.

LIMITED DEVATIS
Zealand New ، 9810Invercargill، Street 

Yarrow 45

0080 3211 64 +هاتف:

 32110079 64 +فاكس:

www.devatis.nz

األولىالموافقة تاريخ 9.

آخر تاريخ 15.10.2020 تفويض: أول تاريخ

تجديد:

النصمراجعة تاريخ 10.
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