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YENİ ZELANDA BİLGİ FORMU

1. ÜRÜN ADI

TENOXICAM Devatis Enjeksiyonluk Toz, 20 mg

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Aktif madde:
Her flakon 20 mg Tenoxicam içerir.
Sulandırılmış Tenoxicam Devatis solüsyonu 10 mg/ml tenoxicam içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddelerin tam listesi için bölüm 6.1'e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon 
Sarı-yeşil renkli liyofilize kütle

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1 Terapötik endikasyonlar
Tenoxicam Devatis, yetişkinlerde kas-iskelet sisteminin aşağıdaki ağrılı inflamatuar ve dejeneratif 
bozukluklarının semptomatik tedavisinde endikedir:
-
-
-
-
-

romatizmal eklem iltihabı

Kireçlenme
artroz
ankilozan spondilit
eklem dışı bozukluklar, örneğin tendinit, bursit, omuzların periartriti (omuz-el sendromu) veya kalçalar, 
incinmeler ve burkulmalar
ameliyat sonrası ağrı-

4.2 Pozoloji ve uygulama yöntemi

Pozoloji/sıklık ve uygulama süresi
Semptomları kontrol etmek için gerekli olan mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili doz kullanılarak 
istenmeyen etkiler en aza indirilebilir (bkz. bölüm 4.4).
Ameliyat sonrası ağrı dışındaki tüm endikasyonlar için, günün aynı saatinde günde tek doz 20 mg 
uygulanmalıdır.
Ameliyat sonrası ağrı için önerilen doz 5 gün boyunca günde 40 mg'dır.
Kronik bozuklukların tedavisinde, tenoksikamın terapötik etkisi, tedavinin başlarında belirgindir ve 
zamanla yanıtta ilerleyici bir artış vardır. Kronik bozukluklarda, etkinliği önemli ölçüde artırmadan 
istenmeyen reaksiyonların sıklığını ve yoğunluğunu artıracağından, 20 mg'dan daha yüksek 
günlük dozlar önerilmez.
Uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan hastalar için idame için günlük oral doz 10 mg'a düşürülmeye 
çalışılabilir (bu, bu ürün kullanılarak elde edilemez, yani bir tablet sunumu kullanılmalıdır).

Uygulama yöntemi
Şişedeki liyofilize güç, enjeksiyon için 2 ml steril su içinde çözülmelidir. Hazırlanan solüsyon hemen 
intramüsküler (IM) veya intravenöz (IV) bolus enjeksiyon yoluyla uygulanmalıdır. Gerektiğinde 
tedavi, bir veya iki gün boyunca günlük IV veya IM uygulama ile tek doz ile başlatılır.
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ve oral veya rektal yolla verilen devam eden tenoksikam.
Enjeksiyon için liyofilize toz, IM veya IV bolus uygulaması için geliştirilmiştir; çökelme olasılığı nedeniyle 
infüzyon şeklinde kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlarla ilgili ek bilgiler

Böbrek yetmezliği
Yukarıdaki dozaj önerileri böbrek yetmezliği olan hastalar için de geçerlidir. Ancak böbrek 
yetmezliği olan hastalarda tenoksikam kullanıldığında böbrek fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi 
önerilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz en aza indirilmelidir. Şiddetli böbrek yetmezliği 
olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği
Yukarıdaki dozaj önerileri, karaciğer yetmezliği olan hastalar için de geçerlidir. Ancak karaciğer 
yetmezliği olan hastalarda tenoksikam kullanıldığında karaciğer fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi 
önerilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz en aza indirilmelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği 
olan hastalarda kullanılmamalıdır..

Pediatrik popülasyon
Yetersiz veri nedeniyle çocuklar ve adolesanlar için herhangi bir dozaj önerisi oluşturulmamıştır. Bu yaş 
grubunda kullanılmamalıdır.

geriatrik nüfus
Yaşlılarda ölümcül olabilen gastrointestinal kanama, ülserasyon veya perforasyon riski yüksektir. Bu hastalar 
tedaviye mümkün olan en düşük dozla başlamalı ve aynı anda kullanan bu hastalarda ve aynı zamanda 
düşük doz salisilatlar veya artması muhtemel diğer ilaçlara ihtiyaç duyan hastalar için koruyucu ajanlarla 
(örneğin misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kombinasyon tedavisi düşünülmelidir. 
gastrointestinal risk (bkz. bölüm 4.4).

4.3 Kontrendikasyonlar
Tenoxicam Devatis şu durumlarda kontrendikedir:
- Tenoksikam veya Tenoxicam Devatis kombinasyonundaki yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer 

nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara (NSAID'ler) karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalar.
Salisilatlar veya diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara (NSAID'ler) bağlı olarak daha önce astım, 
rinit, anjiyoödem veya ürtiker semptomları gösteren hastalar.
Önceki NSAID tedavisine bağlı olarak aktif veya gastrointestinal kanama veya perforasyon öyküsü 
olan hastalar (bkz. bölüm 4.4).
Aktif veya tekrarlayan peptik ülser veya kanama öyküsü olan hastalar (iki veya daha fazla kanıtlanmış 
ülserasyon veya kanama epizodu) (bkz. bölüm 4.4).
Diğer NSAID'lerde olduğu gibi hemorajik diyatezi.
Diğer NSAID'lerde olduğu gibi, şiddetli kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan 
hastalarda. Gebeliğin son üç ayı (bkz. bölüm 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri
Tenoxicam Devatis, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda nispeten kontrendikedir.
Tenoksikamın, siklo-oksijenaz-2 seçici inhibitörleri de dahil olmak üzere, eşzamanlı NSAID'lerle birlikte kullanılmasından 
kaçınılmalıdır.
Tenoksikamın plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması nedeniyle, plazma albümin konsantrasyonları belirgin 
şekilde düştüğünde dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır.
Semptomları kontrol etmek için gerekli olan en kısa süre için en düşük etkili doz kullanılarak istenmeyen etkiler en 
aza indirilebilir (bkz. bölüm 4.2 ve GI kanama, ülserasyon ve perforasyon).

Kardiyovasküler ve serebrovasküler etkiler
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NSAID tedavisi ile ilişkili olarak sıvı tutulması ve ödem bildirildiğinden, hipertansiyon ve/veya hafif ila orta 
derecede konjestif kalp yetmezliği öyküsü olan hastalarda uygun izleme gereklidir. Klinik çalışma ve 
epidemiyolojik veriler, seçici COX-2 inhibitörlerinin ve bazı NSAID'lerin (özellikle yüksek dozlarda ve uzun 
süreli tedavide) kullanımının, dozla artabilen miyokard enfarktüsü ve inme de dahil olmak üzere arteriyel 
trombotik olay riskinde artış ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. veya kullanım süresi. Kardiyovasküler 
hastalığı veya kardiyovasküler risk faktörleri olan hastalar da daha büyük risk altında olabilir.

Kontrolsüz hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, yerleşik iskemik kalp hastalığı, periferik arter hastalığı ve/veya 
serebrovasküler hastalığı olan hastalar, yalnızca dikkatli bir değerlendirmeden sonra Tenoxicam Devatis ile tedavi 
edilmelidir. Kardiyovasküler hastalık (örn. hipertansiyon, hiperlipidemi, diabetes mellitus, sigara) için risk faktörleri 
olan hastalarda uzun süreli tedaviye başlamadan önce de benzer bir değerlendirme yapılmalıdır.

NSAID alan hastalarda, özellikle kardiyovasküler risk faktörleri olan hastalarda potansiyel bir 
kardiyovasküler olay riskini en aza indirmek için, mümkün olan en kısa süre için en düşük etkili doz 
kullanılmalıdır (bkz. bölüm 4.2).

NSAİİ'ler yeni hipertansiyonun başlamasına veya önceden var olan hipertansiyonun kötüleşmesine yol açabilir ve 
NSAİİ'lerle birlikte antihipertansif alan hastalarda antihipertansif yanıtta bozulma olabilir.

Hipertansiyonu olan hastalara NSAID'ler reçete edilirken dikkatli olunması önerilir. NSAID tedavisinin 
başlangıcında ve sonrasında düzenli aralıklarla kan basıncı yakından izlenmelidir.

NSAİİ alan bazı hastalarda sıvı tutulması ve ödem gözlenmiştir; bu nedenle sıvı tutulması veya kalp 
yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunması önerilir.

Eşzamanlı aspirin kullanımının, NSAID kullanımıyla ilişkili olası ciddi kardiyovasküler trombotik 
olay riskini azalttığını gösteren tutarlı bir kanıt yoktur.

Gastrointestinal kanama, ülserasyon ve perforasyon:
Tenoxicam Devatis dahil tüm NSAID'lerle tedavi sırasında herhangi bir zamanda, uyarıcı semptomlar olsun veya 
olmasın, ölümcül olabilen GI kanaması, ülserasyon veya perforasyon bildirilmiştir veya daha önce ciddi GI olay 
öyküsü vardır. Çalışmalar, peptik ülser ve kanama riski taşımayan herhangi bir hasta alt grubunu tanımlamamıştır.

NSAID'lerin neden olduğu üst gastrointestinal ülserler, büyük kanama veya perforasyon, 3-6 ay tedavi gören 
hastaların yaklaşık %1'inde ve bir yıl boyunca tedavi edilen hastaların yaklaşık %2-4'ünde meydana gelir. Bu 
eğilimler, daha uzun kullanım süresi ile devam eder ve tedavi süresince herhangi bir zamanda ciddi bir 
gastrointestinal olay geliştirme olasılığını artırır. Bununla birlikte, kısa süreli tedavi bile risksiz değildir.

Yaşlılar, ciddi gastrointestinal olay öyküsü, sigara ve alkolizm gibi ciddi gastrointestinal olaylar 
geliştirme riski daha yüksek olabilecek gastrointestinal olaylar için risk faktörleri olan hastalarda 
dikkatli olunması önerilir.

Yaşlılarda NSAID'lere karşı, özellikle ölümcül olabilen gastrointestinal kanama ve perforasyon gibi advers 
reaksiyonların sıklığı artmıştır. Zayıflamış hastalar ülserasyon veya kanamayı diğerleri kadar iyi tolere 
edemiyor gibi görünmektedir. NSAID'lerle ilişkili ölümcül gastrointestinal olayların çoğu, yaşlılarda ve/veya 
güçten düşmüş hastalarda meydana geldi. Özellikle kanama veya perforasyon ile komplike olan (bkz. bölüm 
4.3) ülser öyküsü olan hastalarda ve yaşlılarda artan NSAID dozları ile GI kanama, ülserasyon veya 
perforasyon riski daha yüksektir.

Risk faktörleri olan hastalar tedaviye mümkün olan en düşük dozla başlamalı ve aynı anda kullanan bu 
hastalarda ve aynı zamanda düşük doz salisilat veya diğer ilaçlara ihtiyaç duyan hastalarda koruyucu 
ajanlarla (örn. misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kombinasyon tedavisi düşünülmelidir.

DEAVIS LIMITED Mülkiyet Kesinlikle Gizli 
Versiyon: NZ-V04/Ağustos 2021

Sayfa 3/11



TENOXICAM Devatis Enjeksiyonluk Toz, 20 mg
Modül 1.3.1 Yeni Zelanda Veri Sayfası

gastrointestinal riski artırması muhtemeldir (aşağıya ve bölüm 4.5'e bakınız).

NSAID'ler, inflamatuvar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit; Crohn hastalığı) öyküsü olan hastalara, 
durumları kötüleşebileceğinden dikkatle verilmelidir. Gastrointestinal toksisite öyküsü olan hastalar, 
özellikle yaşlılar, özellikle tedavinin ilk aşamalarında olağandışı karın semptomlarını (özellikle 
gastrointestinal kanama) bildirmelidir. Peptik ülserasyon veya gastrointestinal kanama meydana 
gelirse, Tenoxicam Devatis derhal kesilmelidir. Doktorlar, hastaları ciddi gastrointestinal toksisitenin 
belirti ve semptomları konusunda uyarmalıdır.

Oral kortikosteroidler, varfarin gibi antikoagülanlar, selektif serotonin geri alım inhibitörleri veya 
salisilatlar gibi antiplatelet ajanlar gibi ülserasyon veya kanama riskini artırabilecek ilaçları eşzamanlı 
alan hastalarda dikkatli olunması önerilir (bkz. bölüm 4.5).

Cilt reaksiyonları
Tenoksikam ile ölümcül olabilen ve uyarı olmaksızın ortaya çıkabilen eksfolyatif dermatit, toksik epidermal 
nekroliz (TEN) ve Stevens-Johnson sendromu (SJS) gibi yaşamı tehdit eden kutanöz reaksiyonlar bildirilmiştir. 
Bu ciddi yan etkiler kendine özgüdür ve doz veya kullanım süresinden bağımsızdır.

Hastalar ciddi cilt reaksiyonlarının belirti ve semptomları konusunda bilgilendirilmeli ve cilt reaksiyonları açısından 
yakından izlenmelidir. SJS veya TEN'in ortaya çıkma riskinin en yüksek olduğu dönem tedavinin ilk haftalarıdır.

SJS veya TEN'in semptom veya bulguları (örn., sıklıkla mukozal lezyonlardan oluşan kabarcıklarla birlikte 
ilerleyen deri döküntüsü) mevcutsa, Tenoxicam Devatis kesilmelidir. SJS ve TEN'i yönetmek için en iyi 
sonuçlar, erken teşhis ve herhangi bir şüpheli ilacın derhal kesilmesinden gelir. Erken çekilme, daha iyi bir 
prognoz ile ilişkilidir.

Hasta tenoksikam kullanımı ile SJS veya TEN geliştirdiyse, bu hastada hiçbir zaman tenoksikam yeniden 
başlatılmamalıdır.

hematolojik etkiler
Tenoksikam trombosit agregasyonunu inhibe eder ve hemostaz etkileyebilir. Tenoxicam Devatis'in kan pıhtılaşma 
faktörleri, pıhtılaşma süresi, protrombin zamanı ve aktive edilmiş tromboplastin zamanı üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Bununla birlikte, pıhtılaşma bozuklukları olan veya hemostaz ile etkileşime giren tedavi gören hastalar, 
Tenoxicam Devatis uygulandığında dikkatle izlenmelidir.

oküler etkiler
Tenoxicam Devatis dahil NSAID'lerle ters göz bulguları bildirilmiştir. Bu nedenle görme bozukluğu 
gelişen hastalarda oftalmik değerlendirme önerilir.

ateş düşürücü etkiler
Diğer anti-inflamatuar ilaçlar için bilindiği gibi Tenoxicam Devatis, olağan enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

Böbrek yetmezliği
NSAID'ler renal prostaglandin sentezini inhibe eder ve sonuç olarak renal hemodinami ve tuz ve su dengesi 
üzerinde istenmeyen bir etkiye sahip olabilir. Böbrek hastalığı öyküsü, şeker hastalarında böbrek fonksiyonu 
bozukluğu, karaciğer sirozu, konjestif hastalarda kalp ve böbrek fonksiyonuna (BUN, kreatinin, ödem 
gelişimi, kilo alımı vb.) özel önem verilerek hastanın yeterince izlenmesi gerekir. kalp yetmezliği, hipovolemi 
ve potansiyel olarak nefrotoksik ilaçlar, diüretikler ve kortikosteroidler ile eşzamanlı tedavi. Bu hasta grubu, 
ciddi kan kaybı olasılığı nedeniyle majör cerrahinin peri-operatif ve postoperatif evrelerinde özel risk 
altındadır. Bu nedenle ameliyat sonrası ve iyileşme dönemlerinde yakın takip gerektirirler.
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Tenoksikamın plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması nedeniyle, plazma albümin seviyeleri belirgin şekilde düştüğünde 
dikkatli olunmalıdır.

4.5 Diğer tıbbi ürünlerle etkileşimler ve diğer etkileşim biçimleri

Asetilsalisilat ve salisilatlar
Salisilatlar, tenoksikam dahil olmak üzere NSAID'lerin klirensini ve dağılım hacmini arttırır ve onları protein 
bağlama bölgelerinden uzaklaştırarak tenoksikamın ortalama minimum kararlı durum plazma 
konsantrasyonlarını azaltır. İstenmeyen reaksiyon riskinin artması nedeniyle salisilatlar veya diğer 
NSAID'lerle eşzamanlı tedavi önerilmez.

Trombosit önleyici ajanlar ve seçici serotonin geri alım inhibitörleri
NSAID'ler ile anti-trombosit ajanların ve seçici serotonin geri alım inhibitörlerinin (SSRI'lar) birlikte kullanımı 
gastrointestinal kanama riskini artırır (bkz. bölüm 4.4).

metotreksat
Bazı NSAID'lerin ve metotreksatın birlikte uygulanması, metotreksatın renal tübüler sekresyonunun 
azalması, metotreksatın yüksek plazma konsantrasyonları ve şiddetli metotreksat toksisitesi ile 
ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, Tenoxicam Devatis metotreksat ile birlikte uygulandığında dikkatli 
olunmalıdır.

Lityum
Tenoksikam, lityumun renal klerensini azaltabileceğinden, bunların birlikte uygulanması, plazma 
düzeylerinin artmasına ve lityumun toksisitesine yol açabilir. Plazma lityum seviyeleri yakından izlenmelidir.

Diüretikler ve antihipertansifler
Genel olarak NSAID'lerde olduğu gibi, tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte 
uygulanmamalıdır. Bu iki bileşik sınıfı arasında hiperkalemi ve böbrek yetmezliğine neden olabilen 
bilinen bir etkileşim vardır.
Tenoksikam ve furosemid arasında klinik olarak anlamlı bir etkileşim kaydedilmemiştir, ancak tenoksikam 
hidroklorotiyazidin kan basıncını düşürücü etkisini azaltır. Diğer NSAID'lerden bilindiği gibi tenoksikam, alfa-
adrenerjik blokerlerin ve ACE-inhibitörlerinin antihipertansif etkilerini azaltabilir.
Tenoksikam, atenolol ile birlikte uygulandığında klinik olarak anlamlı bir etkileşim olmamıştır. Klinik denemeler sırasında, 
digitalis ürünleriyle aynı anda tedavi edilen hastalarda herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir. Bu nedenle, Tenoxicam 
Devatis ve digitalis ürünlerinin eşzamanlı dozlanması büyük bir risk taşımamaktadır.

Antasitler ve H2-reseptör blokerleri
Önerilen dozlarda eşzamanlı uygulanan antasitler ve simetidin ile klinik olarak anlamlı bir 
etkileşim bulunmamıştır.

Probenesid
Probenesid ve tenoksikam tedavisinin birlikte uygulanması, tenoksikamın plazma 
konsantrasyonunu artırabilir. Bu gözlemin klinik önemi belirlenmemiştir.

Antikoagülanlar
Önerilen dozlarda eşzamanlı uygulanan varfarin ve fenprokumon ve düşük moleküler ağırlıklı heparin 
ile klinik olarak anlamlı bir etkileşim bulunmamıştır. Bununla birlikte, diğer NSAID'lerde olduğu gibi, 
hastalar eş zamanlı olarak antikoagülan aldıklarında dikkatli izleme önerilir.

Oral Antidiyabetikler
Oral antidiyabetik ilaçlar olan glibornuride, glibenclamide ve tolbutamide'nin klinik etkisi aynı şekilde tenoksikam 
tarafından değiştirilmemiştir. Bununla birlikte, diğer NSAID'lerde olduğu gibi, hastalar eş zamanlı olarak oral 
antidiyabetik ilaçlar aldıklarında dikkatli izleme önerilir.
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kolestiramin
Kolestiramin, tenoksikamın klirensini artırabilir ve yarı ömrünü azaltabilir.

dekstrometorfan
Tenoksikam ve dekstrometorfanın birlikte uygulanması, monoterapiye kıyasla analjezik etkiyi 
artırabilir.

siklosporin
Artmış nefrotoksisite riski.

Alkol
Tenoksikam ve alkol arasında önemli bir farmakodinamik etkileşim yoktur, ancak cTenoksikam ile 
birlikte alkol kullanımı mide mukozası hasarını arttırır.

4.6 Doğurganlık, Hamilelik ve Emzirme

Genel İlkeler
Hamilelik kategorisi C/D'dir (3.trimester)

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar/Kontrasepsiyon
Tenoksikamın doğum kontrolü (kontrasepsiyon) üzerindeki etkilerine ilişkin veri yoktur. Siklooksijenaz/prostaglandin 
sentezini inhibe ettiği bilinen herhangi bir ajanda olduğu gibi tenoksikamın kullanımı doğurganlığı bozabilir ve gebe 
kalmaya çalışan kadınlarda önerilmez. Hamile kalmaya çalışan bir kadın tarafından kullanılıyorsa, doz mümkün 
olduğunca düşük ve tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

Gebelik
Prostaglandin sentezinin inhibisyonu, hamileliği ve/veya embriyo/fetal gelişimi olumsuz etkileyebilir. 
Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen veriler, erken gebelikte bir prostaglandin sentez inhibitörü kullanımından 
sonra düşük, kardiyak malformasyon ve gastroşizis riskinde artış olduğunu göstermektedir. Kardiyovasküler 
malformasyon için mutlak risk %1'den daha azdan yaklaşık %1.5'e kadar yükselmiştir. Riskin doz ve tedavi süresi ile 
arttığına inanılmaktadır. Hayvanlarda, bir prostaglandin sentez inhibitörünün uygulanmasının, implantasyon 
öncesi ve sonrası kaybın ve embriyo-fetal ölüm oranının artmasıyla sonuçlandığı gösterilmiştir. Ek olarak, 
organogenetik dönemde bir prostaglandin sentez inhibitörü verilen hayvanlarda kardiyovasküler dahil olmak 
üzere çeşitli malformasyonların insidansında artış bildirilmiştir. Gebeliğin birinci ve ikinci trimesterinde, açıkça 
gerekli olmadıkça Tenoxicam Devatis verilmemelidir. Tenoxicam Devatis, gebe kalmaya çalışan bir kadın 
tarafından veya gebeliğin birinci ve ikinci trimesterinde kullanılıyorsa, doz mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve 
tedavi süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

Gebeliğin üçüncü trimesterinde, tüm prostaglandin sentez inhibitörleri fetüsü aşağıdakilere maruz bırakabilir:
-
-

kardiyopulmoner toksisite (duktus arteriyozusun erken kapanması ve pulmoner hipertansiyon ile birlikte) oligo-
hidroamniyoz ile böbrek yetmezliğine ilerleyebilen böbrek fonksiyon bozukluğu

Ve anne ve yenidoğan, hamileliğin sonunda:
- kanama süresinin olası uzaması, çok düşük dozlarda bile oluşabilen topaklanma önleyici bir 

etki.
Gecikmiş veya uzun süreli doğum ile sonuçlanan uterus kasılmalarının inhibisyonu.-

Sonuç olarak, Tenoxicam Devatis gebeliğin üçüncü trimesterinde kontrendikedir.

Emzirme
Tek doz uygulamasından elde edilen bulgulara göre, tenoksikamın çok küçük bir miktarı (dozun %0.3'ünden daha 
az ortalama değer) anne sütüne geçer (bkz. bölüm 5.2).
Tenoksikam alan annelerin emzirdiği bebeklerde advers reaksiyon kanıtı yoktur. Bununla birlikte, 
bebekler sütten kesilmeli veya ilaç kesilmelidir.
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Doğurganlık

Siklooksijenaz/prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen herhangi bir ajanda olduğu gibi tenoksikamın kullanımı 
doğurganlığı bozabilir ve gebe kalmaya çalışan kadınlarda önerilmez.
Gebe kalma güçlüğü çeken veya doğurganlık araştırması yapılan kadınlarda tenoksikam 
tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir (bkz. bölüm 5.3).

4.7 Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler
Baş dönmesi, uyuşukluk veya görme bozuklukları gibi araç ve makine kullanımını etkileyebilecek yan etkiler 
yaşayan hastalar araba veya makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

4.8 İstenmeyen etkiler
Çok sayıda hastayı içeren klinik çalışmalara dayanarak, tenoksikamın önerilen dozda iyi tolere edildiği 
kanıtlanmıştır. Genellikle bildirilen istenmeyen etkiler hafif ve geçicidir. Hastaların küçük bir kısmında, 
istenmeyen etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekmiştir.
Tenoksikamın parenteral uygulanmasına lokal toleransın iyi olduğu bulundu.

NSAID'lerle ilişkili olarak en yaygın olarak gözlenen advers olaylar, doğası gereği 
gastrointestinaldir. Peptik ülserler, perforasyon veya gastrointestinal kanama, özellikle yaşlılarda 
bazen ölümcül olabilir (bkz. bölüm 4.4). NSAİİ uygulamasını takiben bulantı, kusma, ishal, gaz, 
kabızlık, hazımsızlık, karın ağrısı, melena, hematemez, ülseratif stomatit, kolit alevlenmesi ve 
Crohn hastalığı (bkz. bölüm 4.4) bildirilmiştir. Daha az sıklıkla gastrit gözlenmiştir.

Tenoksikam kullanımına bağlı istenmeyen etkiler için aşağıdaki terimler ve frekanslar kullanılmaktadır:
Çok yaygın (≥1/10) yaygın (≥1/100, <1/10), yaygın olmayan (≥1/1000, <1/100), seyrek (≥1/10000, <1/1000), çok 
seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi bozuklukları
Bilinmeyen: Anemi, agranülositoz, lökopeni, trombositopeni.

Bağışıklık sistemi bozuklukları
Bilinmeyen: Dispne, astım, anafilaksi, anjiyoödem gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları 
yaygın olmayan: İştah azalması

Psikolojik bozukluklar
yaygın olmayan: Uyku düzensizliği

Bilinmeyen: Karışıklık hali, Halüsinasyonlar

Sinir sistemi bozuklukları Yaygın: Baş 
dönmesi, baş ağrısı Bilinmeyen: 
Parestezi, Somnolans

Göz bozuklukları
Bilinmeyen: Görme bozuklukları (görme bozukluğu ve bulanık görme gibi)

Kulak ve labirent bozuklukları 
yaygın olmayan: Vertigo

Kardiyak bozukluklar
yaygın olmayan: çarpıntı 
Bilinmeyen: Kalp yetmezliği
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Vasküler bozukluklar
Bilinmeyen: Vaskülit.
Klinik araştırmalar ve epidemiyolojik veriler, selektif siklooksijenaz 2 inhibitörlerinin (COX2 inhibitörleri) ve bazı 
NSAID'lerin (özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreli tedavilerde) kullanımının arteriyel trombotik olay riskinde (örn. 
miyokard enfarktüsü veya inme) hafif bir artışla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. .
Tenoksikamın miyokard enfarktüsü gibi trombotik olayları arttırdığı gösterilmemiş olsa da, tenoksikam ile 
böyle bir riski dışlamak için yeterli veri yoktur.

Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Mide, epigastrik ve karın ağrısı, hazımsızlık, bulantı
yaygın olmayan: Gastrointestinal kanama (hematemez ve melena dahil), Gastrointestinal ülser, 
Kabızlık, İshal, Kusma, Ağız ülseri, Gastrit, Ağız kuruluğu.
Çok nadir: pankreatit
Bilinmeyen: Gastrointestinal perforasyon, Kolit ve Crohn hastalığının alevlenmesi, Flatulans

Hepatobiliyer bozukluklar yaygın olmayan
: Artan karaciğer enzimleri Bilinmeyen: 
hepatit

Deri ve deri altı doku bozuklukları yaygın olmayan: 
Kaşıntı, eritem, ekzantem, döküntü, ürtiker.
Çok nadir: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu), 
Bilinmeyen: Işığa duyarlılık reaksiyonları.

Böbrek ve idrar bozuklukları yaygın olmayan: 
Artan kan üre veya kreatinin

Üreme sistemi ve meme bozuklukları 
Bilinmeyen: Kadın kısırlığı
Tenoksikam dahil siklooksijenaz/prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen ajanlarla izole kadın 
kısırlığı vakaları bildirilmiştir.

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları yaygın 
olmayan: Yorgunluk, ödem

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
İlacın ruhsatlandırılmasından sonra şüpheli advers reaksiyonların bildirilmesi önemlidir. İlacın yarar/risk 
dengesinin sürekli izlenmesini sağlar. Sağlık uzmanlarından herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu 
bildirmeleri istenirhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Doz aşımı
Belirtiler
Genel olarak, NSAID doz aşımı olan hastalar asemptomatiktir. NSAID doz aşımı sadece küçük CNS veya 
gastrointestinal rahatsızlıklara neden olur.
Önemli miktarlarda yuttuktan sonra daha ciddi toksisiteye ilişkin izole raporlar vardır; nöbetler, koma ve 
böbrek yetmezliğini içerir ve kalp-solunum durması meydana gelebilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu, 
hipotrombobinemi ve metabolik asidoz da bildirilmiştir.

Tedavi
Doz aşımı durumunda uygun destekleyici tedavi endikedir ve ilacın, antasitler ve proton pompası 
inhibitörlerinin kesilmesi endike olabilir. Bilinen spesifik bir antidot yoktur. Diyaliz, NSAID'leri kan 
dolaşımından önemli ölçüde temizlemez.

Doz aşımı yönetimi konusunda daha fazla tavsiye için lütfen Ulusal Zehirler Bilgi Merkezi (0800) ile iletişime geçin.
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ZEHİR veya 0800 764 766).

Uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı:Uyuşturucu bağımlılığı, bağımlılık ve eğlence amaçlı kötüye kullanım, bu bileşikle ilgili bir 
sorun olarak bildirilmemiştir.

5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1 Farmakodinamik özellikler
farmakoterapötik grup: Antiromatizmal, antiinflamatuar ve analjezik ajan. ATC 
kodu: M01AC02

Tenoxicam Devatis'in aktif bileşeni olan tenoxicam, anti-inflamatuar, analjezik ve anti-romatizmal özelliklere sahip bir 
steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçtır (NSAID) ve ayrıca trombosit agregasyonunu inhibe eder. Tenoksikam, her ikisi de 
siklooksijenaz 1 (COX-1) ve 2'nin (COX-2) inhibisyonu yoluyla prostaglandin biyosentezini inhibe eder.laboratuvar 
ortamında(koyun seminal veziküller) vecanlıda(farelerde araşidonik asit kaynaklı toksisitenin korunması). Laboratuvar 
ortamındainsan COS-7 hücrelerinden hazırlanan siklooksijenaz izoenzimleri üzerinde yapılan araştırmalar, tenoksikamın 
COX-1 ve COX-2 izoenzimlerini yaklaşık olarak aynı ölçüde inhibe ettiğini göstermiştir, yani COX-2/COX-1 oranı 1.34'e 
eşittir.
Laboratuvar ortamındalökosit peroksidaz testleri, tenoksikamın iltihaplanma bölgesinde aktif oksijen için bir temizleyici görevi görebileceğini 

düşündürmektedir.

Tenoksikam güçlü birlaboratuvar ortamındakıkırdak yıkımını indükleyen insan metalloproteinazlarının (stromelisin 
ve kollajenaz) inhibitörü.
Bir başka olası etki mekanizması, NO yollarında bir değişiklik olduğunu gösteren nitrit seviyelerinin 
azalmasıdır.
Bu farmakolojik etkiler, en azından kısmen, kas-iskelet sisteminin ağrılı inflamatuar ve dejeneratif 
bozukluklarının tedavisinde Tenoxicam Devatis'in terapötik faydasını açıklar.

5.2 Farmakokinetik özellikler

Genel Özellikler
emilim:
Kas içi uygulamayı takiben biyoyararlanımı tamamlanmıştır ve oral uygulamalar arasında fark 
yoktur. Kas içi enjeksiyonu takiben, maksimum elde edilen konsantrasyonların %90'ı veya 
üzerindeki seviyelerine, bir dozdan 15 dakika sonra ulaşılır.
Günde bir kez 20 mg'lık önerilen dozaj rejimi ile, kararlı durum koşullarına, beklenmeyen bir birikim 
olmaksızın 10-15 gün içinde ulaşılır. Tenoksikam günde bir kez 20 mg oral dozlarda verildiğinde kararlı 
durumda ortalama konsantrasyon 11 mg/L'dir ve bu 4 yıla kadar tedavide bile değişmez.

Tek doz kinetiğinden tahmin edildiği gibi, kararlı durumdaki plazma konsantrasyonları, tek bir dozdan sonra 
ulaşılanlardan 6 kat daha yüksektir.

Dağıtım:
20 mg tenoksikamın intravenöz uygulamasını takiben, ilacın plazma seviyeleri, esas olarak dağıtım 
süreçleri nedeniyle ilk 2 saat içinde hızla düşer. Kararlı durumda ortalama dağılım hacmi 10-12 L'dir.

Kanda ilacın %99'undan fazlası albümine bağlıdır. Tenoksikam sinovyal sıvıya iyi nüfuz eder. Pik 
konsantrasyonlara plazmadan daha sonra ulaşılır.
Tek doz uygulamasından elde edilen bulgulara göre, çok küçük bir miktar (ortalama değer dozun 
%0,3'ünden az) anne sütüne geçer (bkz. bölüm 4.6).

Metabolizma:
Tenoksikam, farmakolojik olarak inaktif metabolitlere neredeyse tam biyotransformasyondan sonra karaciğer 
yoluyla atılır.
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Eliminasyon:
Uygulanan dozun üçte ikisine kadarı idrarla (esas olarak aktif olmayan 5'-hidroksitenoksikam olarak) ve 
geri kalanı safra yoluyla (önemli bir kısmı glukuronidlenmiş bileşikler şeklinde) atılır. Uygulanan dozun 
%1'inden fazlası değişmeden idrar yoluyla atılır. Tenoksikamın ortalama eliminasyon yarı ömrü 72 
saattir (aralık 59 ila 74 saat). Toplam plazma klerensi 2 ml/dakikadır.

Doğrusallık/doğrusal olmayanlık:

Tenoksikamın farmakokinetiği, araştırılan 10 ila 100 mg doz aralığında doğrusaldır.

Hastalardaki özellikler

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan çalışmalar, sağlıklı deneklerde görülenlere benzer plazma konsantrasyonlarına 
ulaşmak için doz ayarlamasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Karaciğer bozukluğu:
Karaciğer bozukluğu olan hastalarda yapılan çalışmalar, sağlıklı deneklerde görülenlere benzer plazma konsantrasyonlarına ulaşmak için 
doz ayarlamasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Geriatrik nüfus:
Yaşlılarda yapılan çalışmalar, sağlıklı deneklerde görülenlere benzer plazma konsantrasyonlarına ulaşmak için doz 
ayarlamasının gerekli olmadığını göstermektedir. Yaşlılarda kinetik profil sağlıklı deneklere benzer olarak gözlenir.

Başka:
Romatizmal hastalığı olan hastalardaki kinetik profil, sağlıklı bireylere benzer şekilde gözlenir.
Tenoksikamın plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanması nedeniyle, plazma albümin seviyeleri belirgin şekilde düştüğünde 
dikkatli olunmalıdır (bkz. bölüm 4.4).

5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri

kanserojenlik: Tenoksikam hayvanlarda kanserojen etki göstermemiştir.

Mutajenite: Tenoksikam hayvanlarda hiçbir mutajenik etki göstermedi.

Doğurganlığın bozulması:
Siklooksijenaz/prostaglandin sentezini inhibe ettiği bilinen herhangi bir ajanda olduğu gibi 
tenoksikamın kullanımı doğurganlığı bozabilir ve gebe kalmaya çalışan kadınlarda önerilmez. Gebe 
kalmakta güçlük çeken veya kısırlık araştırması yapılan kadınlarda tenoksikam tedavisinin kesilmesi 
düşünülmelidir.

teratojenite: Tenoksikam hayvanlarda teratojenik etki göstermemiştir.

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1 Yardımcı maddelerin listesi

Askorbik asit
disodyum edetat
mannitol
Sodyum hidroksit
Trometamol
Hidroklorik asit (pH ayarı için)
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6.2 Uyumsuzluklar
TENOXICAM Enjeksiyonluk Toz, çökelme riski nedeniyle infüzyonlarla birlikte kullanılmamalıdır. 
Uyumluluk çalışmaları bulunmadığından, bu ilaç diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

6.3 Raf ömrü
24 ay. Tenoxicam Devatis ürünü sulandırıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

6.4 Saklama koşulları
Işıktan koruyarak 30°C veya altında saklayın.

6.5 Konteynerin tipi ve doğası
20 mg liyofilize kütle içeren renksiz 3 ml cam flakon.

6.6 Bertaraf ve diğer işlemler için özel önlemler
Kullanılmayan herhangi bir malzeme yerel imha yönetmeliklerine göre atılmalıdır.

7. İLAÇ PROGRAMI

Reçeteli ilaç

8. SPONSORLUK

DEVATİS SINIRLI
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
Yeni Zelanda
Tel: +64 3 211 0080 
Faks: +64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9. İLK ONAY TARİHİ

İlk izin tarihi: 15.10.2020 Son 
yenileme tarihi:

10. METİN REVİZYON TARİHİ

09.08.2021
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